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ส านักงานศาสนสมบัติ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

พ.ศ.๒๕๖๒ 



ค าน า 
 
  ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๑ ตอนที่ ๘๑ ก หน้า ๔ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  
ประกาศว่า กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา 
ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ 
พัฒนาพุทธมณฑล ให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรทางศาสนา ตามราชกิจจานุเบกษา ข้อ ๑๒ ส านักงานศาสนสมบัติ มีอ านาจหน้าที่ดูแล 
รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ควบคุม แนะน า และให้ความช่วยเหลือในการจัดการ 
ศาสนสมบัติวัด ด าเนินการจัดเก็บรายได้และรักษาผลประโยชนข์องศาสนสมบัติ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งในการมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการแทน ในส่วนงานของส านักงานศาสนสมบัติ  
เป็นงานที่ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต้องทราบระเบียบในการจัดประโยชน์ และวิธีค านวณ 
อัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ถูกต้องและชัดเจน ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 หนังสือคู่มือการจัดการศาสนสมบัติได้รวบรวม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศาสนสมบัติ ถือเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการระดับ
ต่าง ๆ เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร เจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   เจ้าหน้าที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด และใช้เป็นคู่มือในการบริหาร ดูแล และจัดการศาสนสมบัติได้อย่างถูกต้อง 
อันจะท าให้ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติกลาง  และศาสนสมบัติวัดลดน้อยลง ท าให้ 
การสนองงานของรัฐและคณะสงฆ์ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่องานพระศาสนาและเกิดประโยชน์  แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 การจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดการศาสนสมบัติ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ส านักงานพระพุทธศาสนา-
แห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานแก่พระสังฆาธิการ เจ้าคณะปกครองสงฆ์ เจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามสมควร 

 
                                 พันต ารวจโท 

(พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์) 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

 



 สารบัญ                                                                   

หน้า 

ภาค ก -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ๑ 
  การจัดการศาสนสมบัติ       

 -  พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที ่ ๓ 
  ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๕                
 -  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๐ 
 -  มติมหาเถรสมาคมครัง้ที่ ๓๐/๔๕ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  ๑๘
  เกี่ยวกับการโอนอ านาจหน้าที่กรมการศาสนามาเป็นส านกังาน 
  พระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
 - ค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิท่ี ๒๖๓/๒๕๖๒ ๑๙  
  วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒  เรื่องการมอบอ านาจ 
  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัตริาชการแทน 
   
ภาค ข พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง มติมหาเถรสมาคม  
ส่วนที่ ๑   -  พระราชบัญญัติคณะสงฆ ์พ.ศ.๒๕๐๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)  ๓๖ 
  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 -  กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๑) ๔๘                                                                   
 -  มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวนัที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕๐                             
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางและวดัร้าง 
 - มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวนัที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ๕๒ 
          เรื่องขอคณะสงฆ์ให้การสนบัสนุนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
  การจัดประโยชน์ในที่ดินวดัร้าง 

- มติมหาเถรสมาคม ครัง้ที่ ๓๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๑ ๕๔ 
  เรื่อง การก าหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา 
  กรณีที่หน่วยงานของรัฐ ขอเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
  ได้ปรับอัตราค่าเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้งทีห่น่วยราชการอืน่ 
  ได้เชา่ใช้ประโยชน ์โดยปรบัอตัราค่าเชา่เพิ่มสูงมากขึ้นกว่าทีค่วรจะเปน็ 
ส่วนที่ ๒    การออกหนังสือแสดงสทิธิในท่ีดินของวัด/วัดร้าง 
  การขอขึ้นทะเบียนวัดร้างที่ตกส ารวจและการกันเขตจดัประโยชน์ 

  



หน้า 
 -  การออก น.ส.๓ หรือโฉนดทีด่ินของวดัร้าง ๕๘
 -  การระวังชี้แนวเขตที่ดินของวัด ๖๔ 
 -  ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรักษา ๗๕ 
  หนังสือส าคญั ส าหรับที่ดนิที่ดินศาสนสมบตัิและวัดร้าง พ.ศ.๒๕๕๒ 

 -  การตรวจสอบที่ดินวัดร้าง   ๗๗                                                                              
 -  มติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบตัิกลางประจ า (พศป.) ๘๐  
  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓   ๘๗  เมือ่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 -  รายละเอียดประกอบการขอข้ึนทะเบียนที่ดินวัดร้างตกส ารวจ  ๘๑                                      
 -  หลักการพิจารณาการกันเขตจัดประโยชน์ทีด่ิน ๘๘                                                        
-  ปัจจัยที่ต้องกันเขตจดัประโยชน์ และหลักเกณฑ์การขอกันเขตจัดประโยชน ์ ๘๙                        

 -  มติคณะกรรมการ พศป.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๒ ๙๔ 
  การกันเขตจดัประโยชน์ วัดที่มพีระภิกษุอยู่จ าพรรษา  

  ก่อนบังคับใช้กฎกระทรวงฉบบัที่ ๒       
 -  แบบการขออนุญาตกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งวัด ๙๕                                              
 -  มติคณะกรรมการ พศป.ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ๙๗                   
   การด าเนินการกันเขตที่ดินจดัประโยชน์ และการจัดท าสัญญาเช่า 
  หน่วยงานราชการ 
                                                                                                                                             

ส่วนที่ ๓  การจดทะเบียนภาระจ ายอมผ่านที่วดัและท่ีธรณีสงฆ์ และการผาติกรรมที่ดิน                     
 - มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ ๑๐๓ 
  เรื่องการท าสญัญาและจดทะเบียนทางภาระจ ายอมผ่านที่วัด 
  หรือที่ธรณีสงฆ์ของวัด 
 - มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ๑๐๕ 
  เรื่องการค านวณค่าตอบแทนขอจดทะเบียนทางภาระจ ายอมที่ดินวัด 
  มีพระสงฆ์และที่ดินวัดร้าง 
 - ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ ์ ๑๐๗ 
  การคิดค่าตอบแทน  การจดทะเบียนทางภาระจ ายอมผา่นที่วัด  
  ที่ธรณีสงฆ์หรือท่ีศาสนสมบตัิกลาง พ.ศ.๒๕๕๖ 
 - มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวนัที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑๑๑  
  ขอความเห็นชอบ แนวทางปฏิบัติการ ใหค้วามเห็นชอบการเช่าที่ดินวัด  
  เกินกว่า ๓ ปี และการขอจดทะเบียน  ทางภาระจ ายอมขอจดทะเบียน 
  ทางภาระจ ายอมที่ดินวัดมีพระสงฆ์และที่ดนิวัดร้าง 



 หน้า 
 -  การด าเนินการผาติกรรมที่วัด/ที่ดินศาสนสมบัติกลาง ๑๑๔  
  พระราชบัญญัติคณะสงฆ ์พ.ศ.๒๕๐๕  ๑๑๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)  
  พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๓๔  
 -  การด าเนินการผาติกรรมที่ดิน ขั้นตอนที่ ๑-๑๐ ๑๑๖                     

 -  มติมหาเถรสมาคมครัง้ที่ ๓๓/๒๕๔๑ เมื่อวนัที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๑  ๑๒๘                             
    เรื่องค่าผาติกรรมที่ดินซึ่งได้เพิ่มขึ้นจากการอุทธรณ์ที่ดินซึ่งถูกเวนคืน 
 -  มติมหาเถรสมาคมครัง้ที่ ๒๖/๒๕๔๓ เรื่องหลักเกณฑ์การฝากและ ๑๓๐ 
  สั่งจ่ายเงินค่าผาติกรรม            

 - มติมหาเถรสมาคมครัง้ที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวนัที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ ๑๓๒  
  เรื่องเสนอขอแตง่ตัง้  ผู้พิจารณากลั่นกรองการเวนคืนที่วัด  
  ที่ธรณีสงฆ์ หรือศาสนสมบตัิกลาง (ขั้นตอนที่ ๒) 
  - การฝากและสั่งจ่ายเงินค่าผาติกรรม ๑๓๓ 
  -  การจดทะเบียนสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารนานป ี ๑๓๖                                                   

ส่วนที่ ๔ การจัดให้เช่าที่ดินวัดและที่ธรณสีงฆ์วดั 
 -  ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดประโยชน ์ ๑๔๔ 
  แทนวัด พ.ศ.๒๕๕๔        
 -  หนังสือแสดงความจ านงขอถอนคืนการจดัประโยชน์แทนวัด    ๑๔๗                                     
 -  มติคณะกรรมการ พศป.ครั้งที่ ๑๘/๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๔  ๑๕๐ 
  เรื่องขอใช้ที่ดนิ  วัดสุเทพธารามสร้างหลุมหลบภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  โดยไม่มีค่าตอบแทนไม่ชอบด้วยพระวินัย 

- มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุและที่ดิน ๑๕๒ 
อันเป็นศาสนสมบัติกลาง หรอืของวัด 

 - มติมหาเถรสมาคมครัง้ที่ ๑๔/๒๕๒๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๑  ๑๕๔ 
  เกี่ยวกับการให้เช่าที่วัด  หรอืที่ธรณีสงฆ์ เพื่อสร้างอาคารพาณิชย ์
 - ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าดว้ยวธิีปฏิบัติเกีย่วกับการปลูกสร้างอาคาร ๑๕๕ 
  ในที่วัด หรือท่ีธรณีสงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่าอยู่ พ.ศ.๒๕๓๗                                                                    
ส่วนที่ ๕  การจัดให้เช่าทีว่ัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
 - มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ๑๕๙ 
  เรื่องการให้เชา่ที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง  
  เพื่อการสาธรณประโยชน์ต่าง ๆ  
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 - มติมหาเถรสมาคมครัง้ที่ ๑๘/๒๕๔๙ เมื่อวนัที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ๑๖๐  
  เรื่องปรับปรุงค่าเช่า  ทีด่ินวดัร้างและศาสนสมบัติกลาง  
  ส าหรับส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจเช่า 
 - มติมหาเถรสมาคมครัง้ที่ ๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕  ๑๖๓ 
  เรื่องอัตราค่าเช่าส าหรับ  ส่วนราชการเช่าทีด่ินวัดร้าง 
 - มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๔๗ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗  ๑๖๕ 
  การปรับปรุงอตัราค่าเช่า   ทีด่ินและอาคารของศาสนสมบัติกลาง 
  ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 
 - มติมหาเถรสมาคมครัง้ที่ ๑๓/๒๕๒๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๐   ๑๖๗                                    

เรื่องการปฏิบตัิกับหน่วยราชการขอใช้หรือขอเช่าที่ดินวัดร้าง 
 -  มติมหาเถรสมาคมครัง้ที่ ๒/๒๕๔๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙  ๑๖๘ 
  เรื่องก าหนดอายุสัญญาเช่า  ปรับปรุงที่ดินศาสนสมบัติกลาง  
  ที่ดินวัดร้างและท่ีธรณีสงฆ ์  
 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการ พศป.ครั้งที่ ๖/๒๕๓๙ ๑๗๐  
  วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๙ เรือ่งหลักเกณฑก์ารคิดเงินบ ารุงและค่าเช่า 
 -  มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๘ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘  ๑๗๓ 
  เรื่องขอความเห็นชอบ  ให้จดัท าประกันภยัอาคารศาสนสมบัติกลาง 
  และวัดร้าง 
 -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์  ๑๗๕                            
     ในที่ราชพัสดแุละที่ดินอันเป็นศาสนสมบัตกิลางและวัด 
 -  การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ใกล้เคียงโบราณสถาน ๑๗๗  
  เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๑๘   
 -  มติคณะกรรมการ พศป.ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ ๑๗๘  
  วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐  เรือ่ง ขอปรับปรงุราคาค่าก่อสร้างอาคาร 
 - มติคณะกรรมการ พศป. ครัง้ที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ๑๘๐                         
  เรื่องการขออนุมัติหลักการเก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
 - มติมหาเถรสมาคมครัง้ที่ ๒๒/๒๕๔๗ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗  ๑๘๓ 
  เรื่องการเปลี่ยนแปลง  การต่อสัญญาเช่าที่ดิน/อาคารศาสนสมบัติกลาง 
  จากรายปีเป็นรายสามปี 

- ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการก่อสร้าง ๑๘๔ 
และรับมอบสิ่งปลูกสร้างศาสนสมบตัิ ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๕๓ 



 หน้า 
 -  ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ๑๙๐ 
  และเงินบ ารุงศาสนสมบตัิ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 -  มติมหาเถรสมาคมครัง้ที่ ๒๑/๒๕๔๐ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๐  ๑๙๒                                     
  เรื่องหลักเกณฑ์การคิดเงินบ ารุง ในการต่อสัญญาเช่าอาคารนานป ี
 - ค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิท่ี ๓๕๕/๒๕๕๖  ๑๙๔ 
  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖   เรือ่ง อัตราค่าบ ารุงศาสนสมบตั ิ
 - ค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิท่ี ๓๕๖/๒๕๕๖  ๑๙๙ 
  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖  เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงินบ ารุงศาสนสมบัต ิ
 -  มติคณะกรรมการ พศป.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๖ มิถนุายน ๒๕๕๑  ๒๐๔                                                     
              เรื่อง ของดการเรียกเบี้ยปรับ ร้อยละ ๑.๕ 
 - ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งแนวปฏิบัติกรณผีู้เช่ายื่นฟ้องร้อง   ๒๐๖                            
  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
 - มติมหาเถรสมาคมครัง้ที่ ๒๕/๒๕๕๐ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ๒๐๘                                   
  เรื่อง ขอปรบัปรุงอัตราค่าธรรมเนียมอนญุาตให้น าสิทธิเข้าธนาคาร 
 - ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการน าสิทธิการเช่า ๒๑๐ 
  อาคารศาสนสมบัติเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย หรือเช่าที่ดินศาสนสมบัต ิ
  เพื่อพฒันาเป็นโครงการ ไปท าสัญญาผูกพนัเงินกู้กบัธนาคาร 
 
ส่วนที่ ๖  การจดทะเบียนสิทธินิติกรรม การแลกเปลี่ยนที่ดินและการรับให้ที่ดิน 
 -  การได้มาซึ่งที่ดินของวดั ๒๑๘                                                          
 -  การรับให้ที่ดินแทนวัดมีพระสงฆ ์         ๒๑๙                                                           
 -  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ๒๓๐                                                                         
 -  การแลกเปลี่ยนที่ดินวัด   ๒๓๓                                                                            
 -  มติมหาเถรสมาคมครัง้ที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ มนีาคม ๒๕๕๓    ๒๓๘                                
              เรื่องหลักเกณฑ์การแลกเปลีย่นที่ดินที่ตั้งวดั ที่ธรณีสงฆ์  
  หรือที่ดินศาสนสมบัติกลางกับที่ดินเอกชน 
 -  ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการยกที่ดินอาคาร  ๒๔๐                       
              ให้เป็นศาสนสมบัติกลาง พ.ศ.๒๕๕๒ 
 -  มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ ๒๔๔ 
             เรื่อง อากรแสตมป์กรณีการยกที่ดินให้วัด 
 
  



หน้า 
ส่วนที่ ๗  การด าเนินงานกลุ่มกองทุนศาสนสมบตั ิ
 -  ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๔๘ 
            -  การด าเนินงานด้านการเงินและบญัชีศาสนสมบัติส่วนภมูิภาค ๒๕๑                                
 -  ขั้นตอนและระบบควบคุมการบริหารเงินศาสนสมบัติในส่วนภูมิภาค  ๒๕๔                       
 -  ตัวอย่างแบบรายงานบัญชีศาสนสมบัต ิ ๒๖๒                                                           
 -  ค าอธิบายประกอบแบบรายงานบัญชศีาสนสมบตัิ  ๒๖๔                                             
 -  คู่มือ การจัดท างบประมาณศาสนสมบตัิกลางประจ าปี    ๒๖๖                                     
 -  วัตถุประสงค ์การตรวจสอบบัญช ี ๒๗๔                                                    
ส่วนที่ ๘  ตารางการปรบัปรุงอัตราค่าเช่าที่ดิน อาคาร ศาสนสมบตัิกลาง/วัดร้าง   
             เอกสารประกอบการเช่า และตัวอย่างการค านวณค่าเช่า 
 และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
 -  ค าจ ากัดความ (เอกสารหมายเลข ๑) ๒๗๖                                                           
     เอกสารหมายเลข ๒ ๒๗๘                                                                                 
    เอกสารหมายเลข ๓ ๒๘๕                                  
 -  ตารางบัญชคี่าเช่าประเภทต่าง ๆ   ๒๘๗                                                                

 -  การเช่าที่ดินวดัมีพระสงฆ์        ๓๐๘                                                                   
    การค านวณค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมเอกสารประกอบการเช่า 
ส่วนที่ ๙ ตัวอย่างการเช่าที่ดินของวดัมีพระสงฆ ์ ๓๑๐
 -  การเช่าทีด่ินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ๓๑๕ 
 -  การขอโอนสิทธิการเช่า ๓๒๐ 
 -  การขอโอนแบ่งแยกสิทธกิารเช่า ๓๒๔ 
 -  การขอรับเช่าสืบแทนที่ดนิ ๓๒๘ 
 -  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าทีด่ิน ๓๓๑ 
 -  การขอจดทะเบียนทางภาระจ ายอม ๓๓๔ 
 ตัวอย่างการเช่าอาคาร 
 -  การเช่าทีด่ินวัดร้าง/วัดมพีระสงฆ ์ ๓๓๘ 
  เพื่อปรับปรุงปลูกสร้างอาคารพาณิชย ์
 -  อาคารวดัร้างและศาสนสมบัติกลาง ๓๔๐ 
 -  การโอนสิทธิการเช่าอาคาร ๓๔๒ 
 

  



หน้า 
 -  การขอรับเช่าสืบแทนสิทธิการเช่าอาคาร ๓๔๕ 
 -  การขอต่อสัญญาเช่าอาคาร ๓๔๘ 
 -  การขอเปลี่ยนแปลงวัตถปุระสงค์การเช่า ๓๕๑ 
 -  การท าสิทธิการเช่าอาคารไปท าสัญญาผกูพันเงินกู ้ ๓๕๕ 

  
 
 
 
 

**************** 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑ 
 

 
 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแหง่ชำต ิ
ที่ ๗๖๗/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือและระเบียบที่เกีย่วข้องกับกำรจัดกำรศำสนสมบัต ิ
 

 ด้วยส ำนักงำนศำสนสมบัติ มีอ ำนำจหน้ำที่  ก ำหนดหลักเกณฑ์  และวิธีกำรปฏิบัติในกำร
จัดประโยชน์และพัฒนำรำยได้ให้เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น   
จึงจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับระเบียบ  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณะ  ทั้งนี้  
เพื่อให้งำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลในกำรด ำเนินกำรจัด
ประโยชน ์

 จึงแต่งตั้งคณะท ำงำน  เพื่อจัดท ำคู่มือและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศำสนสมบัติ 
ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแห่งชำต ิ ที่ปรึกษำ 
  ๒. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำต ิ ประธำนคณะท ำงำน 
  (ก ำกับดูแลส ำนักงำนศำสนสมบัติ) 
  ๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศำสนสมบัต ิ รองประธำนคณะท ำงำน 
  ๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม คณะท ำงำน 
  ๕. ผู้อ ำนวยกำรกองพุทธศำสนสถำน คณะท ำงำน 
  ๖. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดกำรศำสนสมบัติส่วนภมูิภำค คณะท ำงำน 
  ๗. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิติกร คณะท ำงำน 
  ๘. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกองทุนศำสนสมบัต ิ คณะท ำงำน 
  ๙. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทะเบียนและสัญญำ คณะท ำงำน 
 ๑๐. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดกำรศำสนสมบตัิกลำงและวัดร้ำง คณะท ำงำน 
 ๑๑. หัวหน้ำฝ่ำยออกแบบและก่อสร้ำง คณะท ำงำน 
 ๑๒. หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจและรงัวัด คณะท ำงำน 
 ๑๓. นำงกัลยำ มคีุณ         คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 



๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 ๑๔. นำงสุพรรษำ  พุกมำลำ  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑๕. นำงสำวบงัอร  บญุธรรม  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีอ ำนำจหน้ำที่  ในกำรรวบรวมขั้นตอนกำรปฏิบัติ  เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  
กฎหมำย กฎกระทรวง  มติมหำเถรสมำคม  มติคณะกรรมกำร พิจำรณำงบประมำณศำสนสมบตัิกลำง  
ประจ ำ (พศป.)  ค ำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลจัดกำรศำสนสมบัติ  ที่จ ำเป็นต่อ 
กำรปฏิบัติรำชกำร  เพื่อให้เกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที ่  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
          พันต ำรวจโท 

(พงศ์พร  พรำหมณ์เสน่ห์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแห่งชำต ิ

 

    
 
 
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓ 
 

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๑ ก             รำชกิจำนุเบกษำ                ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๗ 
 
 

 
 

พระรำชกฤษฎีกำ 
โอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหนำที่ของสวนรำชกำร 

ใหเปนไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไวณ วันที่ ๖ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เปนปที่ ๕๗ ในรัชกำลปจจบนั 

 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกลำ ฯ  
ใหประกำศวำ 
 โดยที่เปนกำรสมควรโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหนำที่ของสวนรำชกำรใหเปนไป 
ตำมกฎหมำยวำดวยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห งรำชอำณำจักรไทย  
และมำตรำ ๔๗ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๔๙ แหงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกลำฯ ใหตรำพระรำชกฤษฎีกำขึ้นไวดังตอไปนี ้
 มำตรำ ๑  พระรำชกฤษฎีกำนี้ เ รียกว ำ “พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำร 
และอ ำนำจหนำที่ของสวนรำชกำรใหเปนไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป  

สวนที่ ๑๕ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 มำตรำ ๑๑๙ ใหโอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหนำที่ ทรัพยสิน งบประมำณ หนี้  สิทธ ิ
ภำระผูกพัน ขำรำชกำร ลูกจำง และอัตรำก ำลังของกระทรวงศึกษำธิกำร เฉพำะที่เกี่ยวกับ 
สวนรำชกำรดังตอไปนี้มำเปนของส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม 



๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 (๑)  กรมกำรศำสนำ เฉพำะที่เกี่ยวกับส ำนักงำนพุทธมณฑล 
 (๒)  กรมศิลปำกร เฉพำะ 
  (ก) ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
  (ข) ส ำนักโบรำณคดีและพพิิธภัณฑสถำนแหงชำต ิ
 (๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแหงชำต ิ เฉพำะที่เกี่ยวกับกองเอกชนสัมพนัธ 
 ทั้งนี้ใหโอนบำงสวนตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 มำตรำ ๑๒๐ ใหโอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหนำที่ ทรัพยสิน งบประมำณ หนี้  สิทธิ 
ภำระผูกพัน ขำรำชกำร ลูกจำง และอัตรำก ำลังของกระทรวงศึกษำธิกำร เฉพำะที่เกี่ยวกับสวนรำชกำร 
ดังตอไปนี ้มำเปนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 (๑)  ส ำนักงำนปลดักระทรวง เฉพำะ 
  (ก) กองนิติกำร 
  (ข) รำชกำรบริหำรสวนภูมิภำค ในสวนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  เฉพำะที่
เกี่ยวกับฝำยสงเสริมกำรศำสนำและวัฒนธรรม และส ำนักงำนศึกษำธิกำรอ ำเภอ เฉพำะที่เกี่ยวกับ
งำนสงเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 (๒)  กรมกำรศำสนำ เฉพำะ 
  (ก) หนวยตรวจสอบภำยใน 
  (ข) ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
  (ค) กองแผนงำน 
  (ง) กองศำสนศึกษำ 
 (๓)  กรมศิลปำกร เฉพำะ 
  (ก) ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
  (ข) กองคลัง 
  (ค) กองกำรเจำหนำที ่
  (ง) กองแผนงำน 
  (จ) สถำบันนำฏดุริยำงคศิลป 
  (ฉ) สถำบันศิลปกรรม 
  (ช) หอสมุดแหงชำต ิ
 (๔)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแหงชำติเฉพำะ 
  (ก) กองกลำง 
  (ข) กองกองทุนสงเสริมงำนวัฒนธรรม 

(ค) กองนโยบำยและแผนวฒันธรรม 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๕ 
 

  (ง) กองวัฒนธรรมสัมพันธตำงประเทศ 
  (จ) กองเอกชนสัมพันธ 
  (ฉ) สถำบันวฒันธรรมศึกษำ 
  กรณีตำม (๑) (ก) และ (๒) ถึง (๔) ใหโอนบำงสวนตำมทีค่ณะรัฐมนตรมีีมต ิ
 มำตรำ ๑๒๑ ใหโอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหนำที่ ทรัพยสิน งบประมำณ หนี้  สิทธิ 
ภำระผูกพัน ขำรำชกำร ลูกจำง และอัตรำก ำลังของกระทรวงศึกษำธิกำร ในสวนของกรมกำรศำสนำ 
ยกเวนที่โอนไปเปนของส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
และส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแหงชำติ มำเปนของกรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม 
 ทั้งนี้ ใหโอนบำงสวนตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 มำตรำ ๑๒๒ ใหโอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหนำที่ ทรัพยสิน งบประมำณ หนี้  สิทธิ 
ภำระผูกพัน ขำรำชกำร ลูกจำง และอัตรำก ำลังของกระทรวงศึกษำธิกำร ในสวนของกรมศิลปำกร 
ยกเวนที่โอนไปเปนของส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม และส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
วัฒนธรรม มำเปนของกรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม 
 มำตรำ ๑๒๓ ใหโอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหนำที่ ทรัพยสิน งบประมำณ หนี้  สิทธิ 
ภำระผูกพัน ขำรำชกำร ลูกจำง และอัตรำก ำลังของกระทรวงศึกษำธิกำร ในสวนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวัฒนธรรมแหงชำติ ยกเวนที่โอนไปเปนของส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
มำเปนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแหงชำติ กระทรวงวัฒนธรรม 
 มำตรำ ๑๒๔ ใหโอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหนำที่ ทรัพยสิน งบประมำณ หนี้  สิทธิ 
ภำระผูกพัน ขำรำชกำร ลูกจำง และอัตรำก ำลังของกระทรวงศึกษำธิกำร ในสวนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวัฒนธรรมแหงชำติ เฉพำะสถำบันวัฒนธรรมศึกษำ มำเปนของส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรม 
รวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
 ทั้งนี้ใหโอนบำงสวนตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 มำตรำ ๑๒๕ ใหโอนอ ำนำจหนำที่ของรฐัมนตรีในกำรด ำเนนิกำรเกี่ยวกบัศูนย มำนษุยวิทยำ-
สิรินธร (องคกำรมหำชน) มำเปนของรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงวัฒนธรรม 
 มำตรำ ๑๒๖ นอกจำกกำรโอนอ ำนำจหนำที่ที่บัญญัติไวแจงชัดที่อื่น ใหโอนอ ำนำจหนำที่
ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยดังตอไปนี้ มำเปนของรัฐมนตรีวำกำรกระทรวง 
วัฒนธรรม 
 (๑)  พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรีในสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 (๒) พระรำชบัญญตัิกำรบริหำรองคกรศำสนำอิสลำม พ.ศ. ๒๕๔๐ 



๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 (๓)  พระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแหงชำติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 (๔) พระรำชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชำต ิพ.ศ. ๒๔๘๕ 
 (๕) พระรำชบัญญัติสงเสรมิกิจกำรฮัจย พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 (๖) พระรำชบัญญัติส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแหงชำต ิพ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

สวนที่ ๑๖ 
กระทรวงวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี 

  
 มำตรำ ๑๒๗  ใหโอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหนำที่ ทรัพยสิน งบประมำณ หนี้  สิทธ ิ
ภำระผูกพัน ขำรำชกำร ลูกจำง และอัตรำก ำลังของสวนรำชกำรในกระทรวงวิทยำศำสตร เทคโนโลย ี
และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ มำเปนของสวนรำชกำรที่มีชื่ออยำงเดียวกันในกระทรวงวิทยำศำสตร
และเทคโนโลยี 
 (๑) ส ำนกังำนปลัดกระทรวง ยกเวนรำชกำรสวนกลำงบำงสวนที่โอนไปเปนของส ำนักงำน 
ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม 
 (๒) กรมวิทยำศำสตรบริกำร 
 มำตรำ ๑๒๘ ใหโอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหนำที่ ทรัพยสิน งบประมำณ หนี้  สิทธิ 
ภำระผูกพัน ขำรำชกำร ลูกจำง และอัตรำก ำลังของกระทรวงวิทยำศำสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ในสวนของส ำนักงำนเลขำนุกำรรัฐมนตรี มำเปนของส ำนักงำนรัฐมนตรี   กระทรวงวิทยำศำสตร
และเทคโนโลยี 
 มำตรำ ๑๒๙ ใหโอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหนำที่ ทรัพยสิน งบประมำณ หนี้  สิทธิ 
ภำระผูกพัน ขำรำชกำร ลูกจำง และอัตรำก ำลังของกระทรวงวิทยำศำสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ในสวนของส ำนักงำนพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ มำเปนของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวง
วิทยำศำสตรและเทคโนโลยี 
 มำตรำ ๑๓๐ ใหโอนอ ำนำจหนำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนนิกำรเกี่ยวกับหนวยงำนของรัฐ
ดังตอไปนี ้มำเปนของรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงวิทยำศำสตรและเทคโนโลย ี
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๗ 
 

สวนที่ ๒๐ 

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
  
 มำตรำ  ๑๕๙  ให้โอนบรรดำกิจกำร  อ ำนำจหน้ำที่  ทรัพย์สิน  งบประมำณ  หนี้  สิทธิ  
ภำระผูกพัน  ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำง  และอัตรำก ำลังของกระทรวงศึกษำธิกำร  ในส่วนของกรมกำร-
ศำสนำ  เฉพำะที่เกี่ยวกับส่วนรำชกำรดังต่อไปนี้  มำเป็นของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
 (๑) รำชกำรสวนกลำง ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม 
 (๒) หนวยตรวจสอบภำยใน ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
และกรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม 
 (๓) ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
และกรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม 
 (๔) กองแผนงำน ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
และกรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม 
 (๕) กองพุทธศำสนสถำน 
 (๖) กองศำสนศึกษำ ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
และกรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม 
 (๗) ส ำนักงำนพุทธมณฑล ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของส ำนักงำนรัฐมนตรี  กระทรวง
วัฒนธรรม 
 (๘) ส ำนักงำนเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม 
 (๙) ส ำนักงำนศำสนสมบตั ิ
 มำตรำ ๑๖๐ นอกจำกกำรโอนอ ำนำจหนำที่ที่บัญญัติไวแจงชัดที่อื่น ใหโอนอ ำนำจหนำที่
ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยดังตอไปนี ้มำเปนของนำยกรัฐมนตร ี
 (๑) พระรำชบญัญัติก ำหนดวทิยฐำนะผสู ำเรจ็วิชำกำรพระพุทธศำสนำ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 (๒) พระรำชบญัญตัิคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 (๓) พระรำชบญัญตัิมหำมกฏุรำชวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 (๔) พระรำชบญัญตัิมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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หมวด ๒ 
ผลและเงื่อนไขกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ 

  
 มำตรำ ๑๖๑ บรรดำอ ำนำจหนำที่ในสวนที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ  
ขอบังคับ ประกำศหรือค ำสั่งใดของสวนรำชกำรหรือของสวนหนึ่งสวนใดของสวนรำชกำรที่โอนมำ 
หรือของรัฐมนตรีเจ ำสังกัด และผู ด ำรงต ำแหน งหรือผู ซึ่งปฏิบัติหน ำที่ของส วนรำชกำร 
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสวนรำชกำรที่โอนมำดังกลำว ใหโอนมำเปนอ ำนำจหนำที่ของสวนรำชกำร 
ที่รับโอน  หรือของรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด  และผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำร 
ที่รับโอนดังกล่ำว  แล้วแต่กรณี 
 บรรดำบทบัญญัติของกฎหมำย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกำศ หรือค ำสั่งใดที่อำงถึง 
สวนรำชกำรหรือสวนหนึ่งสวนใดของสวนรำชกำรที่โอนมำ หรือรัฐมนตรีเจำสังกัด และผูซึ่งด ำรง 
ต ำแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนำที่ของสวนรำชกำรหรือสวนหนึ่งสวนใดของสวนรำชกำรที่โอนมำ| 
ดังกลำว ใหถือวำอำงถึงสวนรำชกำรที่รับโอน หรือรัฐมนตรีเจำสังกัด และผูด ำรงต ำแหนงหรือ 
ผูซึ่งปฏิบัติหนำที่ของสวนรำชกำรที่รับโอนดังกลำว แลวแตกรณ ี
 มำตรำ ๑๖๒ รัฐมนตรีเจำสังกัดของสวนรำชกำรที่รับโอนอำจมีหนังสือก ำหนดเงื่อนไข 
ใหรัฐมนตรีและผูด ำรงต ำแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนำที่ของสวนรำชกำรที่ถูกโอนอ ำนำจหนำที่ไป  
ยังคงใชอ ำนำจหนำที่เดิมตอไปได หรือปลัดกระทรวงหรืออธิบดีของส วนรำชกำรที่รับโอน  
อำจมีหนังสือก ำหนดเงื่อนไขใหผูด ำรงต ำแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนำที่ของสวนรำชกำรที่ถูกโอนอ ำนำจ 
หนำที่ไป ยังคงใชอ ำนำจหนำที่เดิมตอไป 
 มำตรำ ๑๖๓ ใหเรียกหัวหนำสวนรำชกำรที่เรียกชื่ออยำงอื่นและมีฐำนะ เปนกรมวำ  
ผูอ ำนวยกำร เวนแตที่มีกฎหมำยก ำหนดไวเปนอยำงอื่น 
 
 
ผูรับสนองพระบรมรำชโองกำร 
พันต ำรวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
           นำยกรัฐมนตร ี
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใชพระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้คือ โดยที่ไดมีกำรตรำพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหยุบเลิกกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยเดิมทั้งหมด แลวจัด
ตั้งขึ้นใหม และมีกำรโอนภำรกิจจำกกระทรวง ทบวง กรมเดิมไปอยูในกระทรวง ทบวง กรมใหม ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติดังกลำว รวมท้ังมีกำร ก ำหนดภำรกิจของกระทรวงตำมกฎหมำยใหม นอกจำกนี้ไดมีกำรก ำหนด
ชื่อหนวยงำนขึ้นใหม ตำมภำรกิจใหมส ำหรับภำรกิจที่รับโอนมำอีกดวย ซึ่งพระรำชบัญญัตินี้ ไดก ำหนดใหตรำพระรำช 
กฤษฎีกำขึ้นเพื่อก ำหนดรำยละเอียดกำรโอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหนำที่ ทรัพยสิน งบประมำณ หนี้ สิทธิ ภำระผูกพัน  
ขำรำชกำร ลูกจำง และอัตรำก ำลังของสวนรำชกำรในกระทรวง ทบวง กรม เดิมที่ถูกยุบเลิกไปเปนของกระทรวง 
ทบวง กรมใหม  และพระรำชบัญญัติดังกลำวยังบัญญัติใหมี กำรก ำหนดเงื่อนไขใหผูมีอ ำนำจหนำที่เดิม สำมำรถ
ปฏิบัติงำนตอไปได เพื่อใหงำนตอเนื่องมิใหเกิดควำมเสียหำยแกประชำชน จึงจ ำเปนตองตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้
เพื่อก ำหนดกำรดังกลำว ให้เปนไปตำมควำมประสงคของกฎหมำย 
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ ฉ แหง่พระรำชบญัญตัิระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ นำยกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้ 
 ข้อ ๑ ใหย้กเลกิ  
  (๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   (๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖  
 ข้อ ๒ ให้ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนสนองงำน 
คณะสงฆ์และรัฐ โดยกำรท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมกิจกำรพระพุทธศำสนำ ให้กำรอุปถัมภ์ คุ้มครอง 
และส่งเสริม พัฒนำงำนพระพุทธศำสนำ ดูแล รักษำ จัดกำรศำสนสมบัติ พัฒนำพุทธมณฑล 
ให้เป็นศูนย์กลำง ทำงพระพุทธศำสนำ รวมทั้งให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรทำงศำสนำ  
โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที ่ดังต่อไปนี้  
  (๑) ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะสงฆ์ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรก ำหนด 
วิทยฐำนะ ผู้ส ำเร็จวิชำกำรพระพุทธศำสนำ รวมทั้งกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  (๒) รับสนองงำน ประสำนงำน และถวำยกำรสนับสนุนกิจกำรและกำรบริหำร 
กำรปกครองคณะสงฆ์  
  (๓) เสนอแนวทำงกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรคุ้มครองพระพุทธศำสนำ  
  (๔) ส่งเสริม ดูแล รักษำ และท ำนุบ ำรุงศำสนสถำนและศำสนวัตถุทำงพระพุทธศำสนำ 
  (๕) ดูแล รักษำ และจัดกำรวัดร้ำงและศำสนสมบัติกลำง  
  (๖) พัฒนำพุทธมณฑลให้เปน็ศูนย์กลำงทำงพระพุทธศำสนำ  
  (๗) ท ำนุบ ำรุงพุทธศำสนศึกษำเพื่อพัฒนำควำมรู้คู่คุณธรรม  
  (๘) สนับสนุนและสง่เสริมกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
รวมทั้ง กำรเป็นศูนย์กลำงพระพุทธศำสนำโลก  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๑ 
 

 (๙) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนหรือตำมท่ี 
นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย  
 ข้อ ๓ ให้แบง่ส่วนรำชกำรส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแห่งชำติ ดังต่อไปนี้  
 ก. รำชกำรบริหำรส่วนกลำง  
  (๑) ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  
  (๒) กองพุทธศำสนศึกษำ  
  (๓) กองพุทธศำสนสถำน  
  (๔) กองส่งเสริมงำนเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ  
  (๕) ส ำนักงำนพุทธมณฑล  
  (๖) ส ำนักงำนศำสนสมบัติ  
  (๗) ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม  
 ข. รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค  
  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจงัหวัด  
 ข้อ ๔ ในส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภำยใน เพื่อท ำหน้ำที่หลัก 
ในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำน และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน 
รับผิดชอบงำนขึ้นตรงต่อผู้อ ำนวยกำร โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
   (๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชี 
ของส ำนักงำน  
   (๒) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับ มอบหมำย  
 ข้อ ๕ ในส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ให้มีกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร เพื่อท ำหน้ำที่หลัก 
ในกำรพัฒนำกำรบริหำรของส ำนักงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ รับผิดชอบงำน 
ขึ้นตรงต่อผู้อ ำนวยกำร โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
   (๑) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่ผู้อ ำนวยกำรเกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร ภำยในส ำนักงำน  
   (๒) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
ภำยในส ำนักงำน  
   (๓) ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรร่วมกับหน่วยงำน
กลำงต่ำง ๆ และส่วนรำชกำรในส ำนักงำน  
   (๔) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับ มอบหมำย  



๑๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 ข้อ ๖ ในส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ให้มีศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
เพื่อท ำหน้ำที่หลักในกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
และกำรส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรมในส ำนักงำน รับผิดชอบงำนขึ้นตรงต่อผู้อ ำนวยกำร โดยมี
อ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
      (๑) เสนอแนะแก่ผู้อ ำนวยกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  ของส่วนรำชกำรในส ำนักงำน รวมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 
และนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อ ผู้อ ำนวยกำร  
   (๒) ประสำนงำน เร่งรัด และก ำกับให้ส่วนรำชกำรในส ำนักงำนด ำเนินกำร 
ตำมแผนปฏิบัติ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร  
   (๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
โดยมิชอบของ เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำน และส่งต่อไปยังส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
   (๔) คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  
   (๕) ประสำนงำน เร่งรัด และติดตำมเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำม (๓) และ (๔) 
และร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนรำชกำร 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
   (๖) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรในส ำนักงำนและกำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อผู้อ ำนวยกำร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
   (๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย  
 ข้อ ๗ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
   (๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรท่ัวไปและปฏิบัติงำนสำรบรรณของส ำนักงำน 
    (๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกบังำนช่วยอ ำนวยกำรและงำนเลขำนุกำรของส ำนักงำน  
   (๓) ประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน และเผยแพร่กิจกรรม
ควำมก้ำวหน้ำ ในงำนด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำน  
   (๔) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี กำรงบประมำณ กำรพัสดุ อำคำรสถำนที่ 
และยำนพำหนะของส ำนักงำน  
   (๕) จัดระบบงำนและบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๓ 
 

   (๖) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกฎหมำยและระเบียบ งำนนิติกรรมและสัญญำ  
งำนเกี่ยวกับ ควำมรับผิดในทำงแพ่ง อำญำ งำนคดีปกครอง และงำนคดีอื่นที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่
ของส ำนักงำน  
   (๗) จัดท ำและประสำนแผนปฏิบัติงำนของส ำนักงำนให้สอดคล้องกับนโยบำย 
และแผนแม่บท กำรส่งเสริมกิจกำรพระพุทธศำสนำ ตั้งและจัดสรรงบประมำณศำสนสมบัติกลำง 
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ งำนโครงกำรพิเศษ งำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ รวมทั้งเร่งรัด ติดตำม 
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมแผนงำนและโครงกำรของหน่วยงำนในสังกัด หน้ำ ๗ เล่ม ๑๓๑ 
ตอนที่ ๘๑ ก รำชกิจจำนุเบกษำ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๗  
   (๘) จัดระบบกำรจัดเก็บ กำรประมวล และกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงำน 
ในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลของส ำนักงำน  
   (๙) ด ำเนินกำรงำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์และงำนประสำนรำชกำร  
   (๑๐) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย  
 ข้อ ๘ กองพุทธศำสนศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
   (๑) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุม ดูแล จัดกำรศึกษำ
วิชำกำรพระพุทธศำสนำ กำรจัดกำรศึกษำพระปริยัติธรรม และรับผิดชอบงำนกำรศึกษำ  
ของคณะสงฆ์ และกำรศึกษำอื่นที่เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำ  
   (๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนด้ำนพระพุทธศำสนำ 
วิเครำะห์ทำงวิชำกำร เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำเพื่อเป็นแหล่งควำมรู้ที่เป็นระบบและอ้ำงอิงได้  
   (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พระปริยัติธรรม  
   (๔) สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำทุกระดับ รวมทั้งกำรนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรศึกษำทุกประเภท  
   (๕) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่ เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย  
 ข้อ ๙  กองพุทธศำสนสถำน มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
   (๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสร้ำง กำรตั้ง กำรรวม กำรย้ำย กำรยุบเลิก  
และกำรขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด กำรขอรับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ กำรยกวัดร้ำงให้เป็นวัดที่มี
พระภิกษุอยู่จ ำพรรษำ กำรขอพระรำชทำนยกวัดรำษฎร์ขึ้นเป็นพระอำรำมหลวง และกำรจัดท ำ
ทะเบียนวัด  



๑๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

  (๒) ส่งเสริมและพัฒนำวัดให้เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้  แหล่งภูมิปัญญำ  
และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน  
  (๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกแบบก่อสร้ำงอำคำรศำสนสถำน และอำคำร 
ศำสนสมบัติ ทำงพระพุทธศำสนำตำมที่ได้รับมอบหมำย กำรบูรณปฏิสังขรณ์ และกำรจัดระเบียบ
ของวัดและศำสนสถำนทำงพระพุทธศำสนำ ให้รักษำไว้ซึ่งคุณค่ำทำงศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม
ทำงศำสนำ  
  (๔) ด ำเนินกำรส ำรวจรังวัดที่ดิน กำรขอออกหนังสือส ำคัญที่ดิน และกำรตรวจสอบ 
ค้นคว้ำ หลักฐำนที่ดินของวัด วัดร้ำง และศำสนสมบัติกลำง  
  (๕) ด ำเนินกำรสงเครำะห์วัดที่ประสบวินำศภัย กำรยกเว้นภำษีอำกร 
เพื่อกำรบูรณปฏิสังขรณ์วัดที่ยกฐำนะ และส่งเสริมฐำนะเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จ ำพรรษำ  
  (๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย  
 ข้อ ๑๐ กองส่งเสริมงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
  (๑) เสนอแนะนโยบำย แผนแม่บท และยุทธศำสตร์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ 
รวมทั้งติดตำมประเมินผล  
  (๒) ศึกษำและพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ส่งเสริม 
และสนับสนุนคณะสงฆ์ องค์กรภำคเอกชน และองค์กรภำคประชำชนในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเผย
แผ่พระพุทธศำสนำ  
  (๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนพุทธศำสนสัมพันธ์และประสำนงำนกับองค์กำรหรือ
หน่วยงำน ต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศด้ำนพระพุทธศำสนำ  
  (๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลำงพระพุทธศำสนำโลก  
  (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับกำรสรรหำ กำรปฏิบัติศำสนกิจ และกำร
พัฒนำบุคลำกร ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
  (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยเผยแผ่พระพุทธศำสนำ  
  (๗) ประสำนงำนและสนับสนุนวัดไทยในต่ำงประเทศและคณะสงฆ์ไทย  
ที่ไปปฏิบัติศำสนกิจ ในต่ำงประเทศ รวมทั้งถวำยกำรสนับสนุนพระภิกษุชำวต่ำงประเทศที่มำศึกษำ
และปฏิบัติธรรม ในประเทศไทย  
  (๘) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย  

 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๕ 
 

 ข้อ ๑๑  ส ำนักงำนพุทธมณฑล มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
    (๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง ดูแล บ ำรุง รักษำ และบริหำรกิจกำรพุทธมณฑล  
   (๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดสร้ำง 
พุทธมณฑล และคณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดสร้ำงพุทธมณฑล
แต่งตั้ง  
   (๓) จัด ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำพุทธมณฑลให้เป็น
ศูนย์กลำง ทำงพระพุทธศำสนำ  
   (๔)  ด ำ เนินกำรบริหำรจัดกำรหอสมุดพระพุทธศำสนำและพิพิธภัณฑ์ 
ทำงพระพุทธศำสนำ  
   (๕) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย  
 ข้อ ๑๒ ส ำนักงำนศำสนสมบัติ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
  (๑) ศึกษำ  วิเครำะห์  วำงระบบ  ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติ 
ในกำรจัดประโยชน์ และพัฒนำรำยได้ให้เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
  (๒) ดูแล รักษำ และจัดกำรวัดร้ำงและศำสนสมบัติกลำง  
  (๓) ควบคุม แนะน ำ และให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดกำรศำสนสมบัติของวัด  
  (๔) ด ำเนินกำรจัดเก็บรำยได้และรักษำผลประโยชน์ของศำสนสมบัติ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  
  (๕) รวบรวมข้อมูลในกำรจัดท ำงบประมำณและจัดหำรำยได้ ให้ เป็นไป 
ตำมงบประมำณศำสนสมบัติกลำงประจ ำปี  
  (๖) เป็นส ำนักงำนนำยทะเบียนทรัพย์สินของวัดร้ำงและศำสนสมบัติกลำง  
  (๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย  
 ข้อ ๑๓ ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี ้ 
  (๑) รับสนองงำนตำมพระบัญชำและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆรำช  
  (๒) รับสนองงำนกำรบริหำรของมหำเถรสมำคมและคณะกรรมกำรที่ 
มหำเถรสมำคมแต่งตั้ง  
  (๓) รับสนองงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรปกครองคณะสงฆ์ กำรขอพระรำชทำน
สมณศักดิ์ กำรถวำยนิตยภัต และกำรจัดท ำทะเบียนประวัติพระสมณศักดิ์ และพระสังฆำธิกำร  
  (๔) ด ำเนินกำรและประสำนงำนกับคณะสงฆ์ในกำรลงนิคหกรรม และตรวจตรำ
ถวำยค ำแนะน ำ แก่พระภิกษุ สำมเณร ที่มีอำจำรไม่สมควรแก่สมณวิสัย  



๑๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

  (๕) ด ำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับกำรคุ้มครองพระพุทธศำสนำ  
  (๖) เสนอแนวทำงกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรคุ้มครองพระพุทธศำสนำ 
   (๗) จัดและสนับสนุนกำรศึกษำอบรมพระสังฆำธิกำร  
  (๘) บริกำรข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับควำมรู้  ผลงำนวิจัย  และวิชำกำรทำง
พระพุทธศำสนำ แก่พระสังฆำธิกำร  
  (๙) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย  
 ข้อ ๑๔ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี ้ 
  (๑) ศึกษำ วิเครำะห์ และรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนพระพุทธศำสนำ  
เพื่อก ำหนดนโยบำยในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทำงแก้ไข  
  (๒) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย แผนงำน และโครงกำร
ของหน่วยงำน ในควำมดูแลของส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวัด รวมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ปัญหำ และอุปสรรค ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ  
  (๓) ส่งเสริม ดูแล รักษำ และท ำนุบ ำรุงศำสนสถำนและศำสนวัตถุทำง
พระพุทธศำสนำ รวมทั้งดูแล รักษำ และจัดกำรวัดร้ำงและศำสนสมบัติกลำงในจังหวัด  
  (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญำ
ของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลำงในกำรจัดกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำของจังหวัด  
  (๕) ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนด้ำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ  
และด้ำนพุทธศำสนศึกษำ รวมทั้งดูแลและควบคุมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ในสงักัดภำยในจังหวัดให้ผู้เรียนมีควำมรู้คู่คุณธรรม และพัฒนำบุคลำกรทำงพระพุทธศำสนำ 
  (๖) รับสนองงำน ประสำนงำน และสนับสนุนกิจกำรและกำรบริหำรกำรปกครอง
คณะสงฆ์ ตลอดจนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและมำตรกำรในกำรคุ้มครองพระพุทธศำสนำ  
  (๗) ส่งเสริมและประสำนกำรด ำเนินงำนในกำรปฏิบัติศำสนพิธีและกิจกรรม 
ในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ  
  (๘) ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน ซึ่งก ำหนดให้เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย  
  (๙) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตร ี



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๗ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกำรแบ่งส่วน
รำชกำร และอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ โดยเปลี่ยนชื่อกองกลำงเป็นส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม และจัดตั้งกองส่งเสริมงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำเป็นส่วนรำชกำรในส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ รวมทั้ง ปรับปรุงอ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละส่วนรำชกำร เพื่อให้สอดคล้องกับภำรกิจ
ที่เพิ่มขึ้นและเหมำะสมกับสภำพของงำน ที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท ำให้กำรปฏิบัติภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
  



๑๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 
 
 
 

มติมหำเถรสมำคม 
ครั้งที่  ๓๐/๒๕๔๕ 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม 

มติท่ี  ๔๙๗/๒๕๔๕ 

เรื่อง   ระเบียบมหำเถรสมำคม เกี่ยวกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
มำเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแห่งชำติ 

 ในกำรประชุมมหำเถรสมำคมครั้งที่ ๓๐/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๔๕ 
เลขำธิกำรมหำเถรสมำคมเสนอว่ำ ได้มีพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอน
อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร 
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก ำหนด 
ให้มีส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ และให้โอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหน้ำที่ ทรัพย์สิน 
งบประมำณ หนี้ สิทธิ ภำระผูกพัน ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และอัตรำก ำลังของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ในส่วนของกรมกำรศำสนำ เฉพำะส่วนรำชกำรที่ เกี่ยวกับกิจกำรคณะสงฆ์มำเป็นของส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ  

 เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติเป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิ
และพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวข้ำงต้น เห็นควรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของกรมกำรศำสนำ กระทรวง 
ศึกษำธิกำร ซึ่งก ำหนดไว้ในระเบียบมหำเถรสมำคมทุกระเบียบ ค ำว่ำ  “กรมกำรศำสนำ”  เป็น 
“ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ” และค ำว่ำ “อธิบดีกรมกำรศำสนำ” เป็น “ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ"  

 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วลงมติเห็นชอบตำมทีส่ ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติเสนอ 

 

 
(นำยสุทธิวงศ ์ ตันตยำพศิำลสุทธิ์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแห่งชำต ิ



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๙ 
 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

ที่ ๒๖๓/๒๕๖๒ 

เรื่อง  กำรมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

 
 ตำมที่ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติได้มอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชำรจังหวัดปฏิบัติรำชกำร
แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติตำมหนังสือส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ   
ที่ พศ ๐๐๐๓/๒๖๒๙  ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๔๘  หนังสือส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  
ที่ พศ ๐๐๐๓/๓๐๐๔  ลงวันที่ ๑๗ เมษำยน ๒๕๒๙  ค ำสั่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  
ที่ ๔๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๐  ค ำสั่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  ท่ี  ๓๓/๒๕๕๓  
ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓ ค ำสั่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  ท่ี ๑๘๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ 
กรกฎำคม ๒๕๕๓ ค ำสั่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ที่ ๓๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๕๖ 
และค ำสั่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ที่ ๒๙๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๐ นั้น 
 เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรในจังหวัดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมคล่องตัว  
และมีควำมถูกต้องเป็นปัจจุบัน อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๓๖ มำตรำ 
๓๗ มำตรำ ๓๘ มำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕๙ มำตรำ ๗๔ และ มำตรำ ๗๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๓๒ ทวิ มำตรำ ๔๐ แห่งพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  
มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๓๕ และ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับมำตรำ ๒๒ 
แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖ (๑) (ก) ของ
กฎกระทรวงกำรสร้ำง กำรตั้ง กำรรวม กำรย้ำยและกำรยุบเลิกวัด  กำรขอรับพระรำชทำน
วิสุงคำมสีมำและกำรยกวัดร้ำงขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ ำพรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๙  กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนรำชกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗ กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรและกำรพัฒนำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ ข้อ ๒๙ 
และข้อ ๓๓ ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๔ ข้อ 
๒๕ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๘ ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘  พระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๘  
ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรและกำรจัดประชุมของทำง



๒๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

รำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๘ ข้อ ๑๔ และข้อ ๒๔ ของระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบกระทรวง 
กำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมอบอ ำนำจให้ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหำนครปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติดังต่อไปนี้ 
 ๑. ให้ยกเลิกหนังสือส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ที่ พศ ๐๐๐๓/๒๖๒๙  ลงวันที่ ๙ 
เมษำยน ๒๕๔๘ หนังสือส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ที่ พศ ๐๐๐๓/๓๐๐๔ ลงวันที่ ๑๗ 
เมษำยน ๒๕๔๙ ค ำสั่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ที่ ๔๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๐ 
ค ำสั่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ที่ ๓๓/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๑๑  กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓  ค ำสั่ง
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ที่ ๑๘๒/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๕๓ ค ำสั่งส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ ที่ ๓๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๕๖ และค ำสั่งส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ ที่ ๒๙๑/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๐ 
 ๒. มอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหำนคร ปฏิบัติรำชกำร
แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  ตำมบัญชีกำรมอบอ ำนำจแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
 ๓. ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอ ำนำจให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด 
ของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติที่ปฏิบัติรำชกำรในจังหวัดนั้น ๆ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติไม่ขัดข้อง 

 ทื้งนี้  ตั้งแต่บดันี้เปน็ต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  มนีำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 
          พันต ำรวจโท 

(พงศ์พร  พรำหมณ์เสน่ห์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแห่งชำต ิ

 
 
 

  



 

 
 

๒๑   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

บัญชีการมอบอ านาจของผู้อ านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ปฏิบัตริาชการแทน 

แนบท้ายค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท่ี ๒๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ล ำดับที ่ อ ำนำจทีม่อบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 

กฎหมำย/ระเบยีบ/ 
ข้อบงัคบั/มตคิณะรัฐมนตร ี

ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัต ิ
กำรก ำกบัดูแล/
ตรวจสอบ 

๑. ด้ำนกำร 
บริหำรงำน 
บุคคล 

๑.๑ กำรแต่งตั้งผูร้ักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
พระพุทธศำสนำจงัหวดั 

พระร ำชบัญญั ติ ร ะ เ บี ยบ 
บ ริ ห ำ ร ร ำ ช ก ำ ร แ ผ่ น ดิ น 
พ .ศ .  ๒๕๓๔ และที่ แ ก้ ไ ข 
เพิ่มเติม มำตรำ ๔๗ 

- แต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
ในสังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ 
แห่งชำติ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับ ช ำนำญกำร และปฏิบัติหน้ำที่ 
ในส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด 
เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด  
ใ น ก รณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธ-
ศำสนำจั งหวั ด  หรื อมี แต่ ไ ม่ อ ำจ 
ปฏิบัติรำชกำรได ้

ให้ ร ำยงำนผลกำร 
ด ำ เ นิ น ก ำ รพ ร้ อ ม
เอกสำรที่ เกี่ยวข้อง
ต่ อ ส ำ นั ก ง ำ น
พ ร ะ พุ ท ธ ศ ำ ส น ำ
แ ห่ ง ช ำ ติ  ภ ำ ย ใ น
ก ำ ห น ด  ๓ ๐  วั น  
นับแต่วันที่ด ำเนินกำร 

 ๑.๒ กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ๑. พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มำตรำ ๕๙ มำตรำ ๗๔ และ 
มำตรำ ๗๖  
๒. กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อน
เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
ในสังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ-
แห่งชำติ และปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนกังำน
พระพุทธศำสนำจังหวัด ซึ่ งด ำรง
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญ
กำรพิเศษลงมำ และด ำรงต ำแหน่ง
ประเภททั่วไประดับอำวุโสลงมำ โดยจัด
ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม 

 



 

๒๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ล ำดับที ่ อ ำนำจทีม่อบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
กฎหมำย/ระเบียบ/ 

ข้อบังคับ/มติคณะรัฐมนตร ี
ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัต ิ

กำรก ำกบัดูแล/
ตรวจสอบ 

   หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดใน 
กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และตำมหนังสือส ำนักงำน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ 
กันยำยน ๒๕๕๒ หนังสือส ำนักงำน 
ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ ว ๒๘ 
ลงวันที่  ๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๒ และ
หนั งสือส ำนักงำน ก .พ .ด่ วนที่ สุด  
ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗   ลงวันที่ ๒๕ 
พฤษภำคม ๒๕๕๘ ส่วนกำรเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่ง
ประเภทอ ำนวยกำร ให้ผู้ว่ำรำชกำร
จั งหวั ดส่ งผลกำรพิจำรณำเลื่ อน
เงินเดือนให้ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่ ง ช ำติ เ ป็ น ผู้ อ อ กค ำ สั่ ง เ ลื่ อ น
เงินเดือน 

 

 ๑.๓ กำรแตง่ตั้งคณะกรรมกำรประเมนิผลกำรทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

๑. พระรำชบัญญัติระเบียบ
บ ร ิห ำ ร ร ำ ช ก ำ ร แ ผ ่น ด ิน  
พ.ศ .  ๒๕๓๔ และที ่แก ้ไ ข
เพิ่มเติม  
มำตรำ ๓๒, ๓๔, ๓๖ และ 
มำตรำ ๓๘ 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่ รำชกำรตำมกฎ ก.พ.  
ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
และกำรพัฒนำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำง 
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เ มื่ อ ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
กำรทดลองปฏิบั ติ
หน้ำที่รำชกำรเรียบร้อย 
แล้ ว ให้ รำยงำนผล 
ให้ส ำนักงำนพระพุทธ- 

  



 

 
 

๒๓   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ล ำดับที ่ อ ำนำจทีม่อบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
กฎหมำย/ระเบียบ/ 

ข้อบังคับ/มติคณะรัฐมนตร ี
ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัต ิ

กำรก ำกบัดูแล/
ตรวจสอบ 

  ๒. พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มำตรำ ๕๙ 
๓. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
กำรมอบอ ำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มำตรำ ๒๒ 
๔. กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำร
พัฒนำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่ 
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศำสนำแหง่ชำติทรำบ 

 



 

๒๔
   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 

 

ล ำดับที ่ อ ำนำจทีม่อบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
กฎหมำย/ระเบียบ/ 

ข้อบังคับ/มติคณะรัฐมนตร ี
ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัต ิ

กำรก ำกบัดูแล/
ตรวจสอบ 

 ๑.๔ กำรลำของขำ้รำชกำรและลูกจำ้งในหนว่ยงำน ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๘, ๓๐ และ 
๓๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุญำตกำรลำของข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญ ในสังกัดส ำนักงำนพระพุทธ-
ศำสนำแห่งชำตนิและปฏิบัติหน้ำที่ใน
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด  
ที่ เ ป็ น อ ำ น ำ จ ข อ งผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
ในฐำนะหัวหน้ำส่วนรำชกำรขึ้นตรง 
ดังนี้ 
๑. กำรลำอุปสมบท หรือลำไป
ประกอบพิธีฮัจญ ์
๒. กำรลำไปศึกษำฝึกอบรมดูงำนหรือ
ปฏิบัติกำรวิจยัไม่เกิน ๗ วัน/ครั้ง 

เ มื่ อ อ นุ ญ ำ ต แ ล้ ว ใ ห้
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

 ๑.๕ กำรขออนญุำตไปต่ำงประเทศในระหว่ำงลำหรือ
ระหว่ำงวันหยุดรำชกำร 

ระเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๘, ๓๐ และ 
๓๔ 

พิ จำรณำกำรอนุญำตเดินทำงไป
ต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญในสังกัดส ำนักงำนพระพุทธ-
ศำสนำแห่งชำติและปฏิบัติหน้ำที่ใน
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด  
ใ น ร ะ ห ว่ ำ ง ล ำ ห รื อ ร ะ ห ว่ ำ ง 
วันหยุดรำชกำร 

 

 



 

 
 

๒๕
   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 

 

ล ำดับที ่ อ ำนำจทีม่อบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
กฎหมำย/ระเบียบ/ 

ข้อบังคับ/มติคณะรัฐมนตร ี
ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัต ิ

กำรก ำกบัดูแล/
ตรวจสอบ 

๒. ด้ำนกำร 
บริหำร 
งบประมำณ 

๒.๑ กำรโอนและเปลี่ยนงบประมำณรำยจ่ำยที่ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณในงบรำยจ่ำยใดๆ ภำยใต้แผน
งบประมำณเดียวกันและส ำนักเบิกเดียวกัน 

๑. ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๔,๒๕,๒๖ และ ๒๘ 
๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
กำรบริหำรงำนจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กำรโอนและหรือกำรเปลี่ยนแปลง
รำยกำรงบประมำณรำยจ่ำยที่ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณในงบรำยจ่ำย
ใดๆ ภำยใต้แผนงบประมำณเดียวกัน
ตำมข้อ ๒๔ ทุกงบรำยจ่ำยยกเว้นกำร
โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบบุคลำกร
ไปเป็นรำยจ่ำยงบอื่นๆ 

 

 ๒.๒ กำรโอนและหรือเปลี่ยนรำยกำรงบประมำณ
รำยจ่ำยที่เหลือจ่ำยในแผนงบประมำณเดียวกัน 

๑. ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๔,๒๕,๒๖ และ ๒๘ 
๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
กำรบริหำรงำนจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กำรโอนและหรือเปลี่ยนแปลงเงิน
เหลือจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนหรือจำก
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วไปก ำหนดเป็น
รำยกำรใดๆ ในแผนงบประมำณ
เดียวกันไปใช้จ่ำยเป็นรำยจ่ำยใดๆ ตำม
ข้อ ๒๕ 

 

 ๒.๓ โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณ
รำยจ่ำยในงบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ ภำยใต้แผน
งบประมำณเดียวกันไปเพิ่มวงเงินรำยกำรครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้ำง 

๑. ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๔,๒๕,๒๖ และ ๒๘ 
๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
กำรบริหำรงำนจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ในกรณีที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
ส ำหรับรำยกำรครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำง 
แต่ไม่อำจจัดหำด้วยเหตุใดๆ ให้โอน
และห รื อ เ ปลี่ ย น แปลง ร ำยก ำ ร
งบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ ภำยใต้ 
แผนงบประมำณเดียวกันไปเพิ่มวงเงิน
รำยกำรครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงได้ 
ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับ 
กำรจัดสรรงบประมำณตำมข้อ ๒๖ 

 

  



 

๒๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ล ำดับที ่ อ ำนำจทีม่อบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
กฎหมำย/ระเบียบ/ 

ข้อบังคับ/มติคณะรัฐมนตร ี
ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัต ิ

กำรก ำกบัดูแล/
ตรวจสอบ 

๓. ด้ำนวินิจฉัย 
สั่งกำร 

๓.๑ กำรอนุมตัิกำรจัดประชุมในประเทศ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรอนุมัติให้เดินทำง
ไปรำชกำรและกำรจัดประชุม
ของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ข้อ ๑๘ และหนังสือส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ที่ สร ๑๐๐๔/ 
ว ๔ ลงวันที่  ๑ กุมภำพันธ์ 
๒๕๒๕ 
 

อนุมัติกำรจัดประชุมในประเทศที่
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด 
เป็นผู้จัด 

 

 ๓.๒ กำรอนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ ระเบีบบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรอนุมัติให้เดินทำง
ไปรำชกำรและกำรจัดประชุม
ของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ข้อ ๑๓ (๔) 

อนุมัติใหข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
แล ะลู ก จ้ ำ ง ใ น สั ง กั ด ส ำ นั ก ง ำ น
พระพุทธศำสนำแห่งชำติและปฏิบัติ
หน้ำที่ในส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
จังหวัด ที่เป็นอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
เดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ 

 

 ๓.๓ กำรติดตั้งและย้ำยโทรศัพท์ของหนว่ยงำน หนั งสื อส ำ นั ก เ ลข ำธิ ก ำ ร 
คณะรั ฐ ม นตรี  ด่ ว น ที่ สุ ด 
ที่ น ร ๐๕๐๖/ว ๑๕๘ ลงวันที่ 
๓๐ สิงหำคม ๒๕๕๓ 

อนุมัติติดตั้งและย้ำยโทรศัพท์ของ
หน่วยงำน 

 

 

 

 



 

 
 

๒๗
   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 

 

ล ำดับที ่ อ ำนำจทีม่อบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
กฎหมำย/ระเบียบ/ 

ข้อบังคับ/มติคณะรัฐมนตร ี
ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัต ิ

กำรก ำกบัดูแล/
ตรวจสอบ 

 ๓.๔ กำรอนุมัติโครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับ
หน่วยงำนอื่น 

ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
กำรจัดงำนและกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ข้อ ๘ 

อนุมัติ โครงกำรหรือหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมที่ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
จั ง ห วั ด เ ป็ น ผู้ จั ด ห รื อ จั ด ร่ ว มกั บ
หน่วยงำนอื่นเพื่อเบิกจ่ำยค่ำใช้จำ่ยกำร
ฝึกอบรม 

 

 ๓.๕ กำรอนุมัติเบิกจ่ำยค่ำพำหนะเดินทำงไปกลับระหว่ำง
สถำนที่อยู่ ที่พัก หรือที่ปฏิบัติรำชกำรไปยังสถำนที่ฝึกอบรม 

ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
กำรจัดงำนและกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ข้อ ๑๔ 

อนุมัติกำรเบิกจ่ำยค่ำพำหนะเดินทำง
ไปกลับระหว่ำงสถำนที่อยู่ ที่พัก หรือ
ปฏิบัติรำชกำรไปยังสถำนที่ฝึกอบรม
ของประธำนในพิธี เจ้ำหน้ำที่วิทยำกร
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ผู้สังเกตกำรณ์ 

 

 ๓.๖ กำรอนุมัตคิ่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
กำรจัดงำนและกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ข้อ ๒๘ 

อนุมัติกำรเบิกจ่ำยในกำรจัดงำนตำม
แผนงำนโครงกำรตำมภำรกิจปกติหรือ
ตำมนโยบำยของทำงรำชกำร เช่น 
กำรจัดงำนวั ดสถำปนำของส่ วน
รำชกำร กำรจัดงำนนิทรรศกำร  
กำรจัดแถลงข่ำว กำรจัดกำรประกวด
หรือแข่งขันหรือกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 
เป็นต้น 

 

 ๓.๗ กำรอนุมตัิกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ระเบยีบกระทรวงกำคคลงัว่ำ
ด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน
นอกเวลำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กำรสั่งกำร กำรอนุญำต ในกำรอนมุัติ
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

 

  



 

๒๘
   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 

 

ล ำดับที ่ อ ำนำจทีม่อบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
กฎหมำย/ระเบียบ/ 

ข้อบังคับ/มติคณะรัฐมนตร ี
ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัต ิ

กำรก ำกบัดูแล/
ตรวจสอบ 

 ๓.๘ ออกหนังสอืรบัรองให้ต่ออำยวุีซ่ำแก่ชำวต่ำงประเทศผู้
เข้ำมำศึกษำหรือปฏิบัติธรรมทำงพระพุทธศำสนำใน
ประเทศไทย 

๑. พระรำชบญัญตัิระเบีย่บบริ
หำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๓๒,๓๖ ๓๗ และ ๓๘  
๒. พระรำชบญัญตัิคนเข้ำ
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ 
๓๔, ๓๕ และ ๓๖ 

กำรมอบอ ำนำจในกำรออกหนังสือ
รับรองให้ต่ออำยุวีซ่ำแก่ชำวต่ำงประเทศ 
เข้ำมำศึกษำหรือปฏิบัติธรรมทำง
พระพุทธศำสนำในประเทศไทย 

 

๔. ด้ำนกำร
พิจำรณำ
เกี่ยวกบัที่ดิน
และอำคำร 
ศำสนสมบตัิ
กลำงทีด่ิน 
วัดร้ำง 

๔.๑ กำรดูแลรักษำที่ดิน/อำคำรศำสนสมบัติกลำงและ 
วัดร้ำงที่อยู่ภำยในเขตจังหวัด รวมทั้งกำรระงับข้อพิพำท  
กำรแจ้งควำมร้องทุกข์กำรด ำเนินคดีกับบุคคลผู้กระท ำ
ละเมิดหรือบุกรุก 

๑. พระรำชบญัญตัิระเบยีบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. 
๒๕๓๔ มำตรำ ๓๒,๓๖,๓๗ 
และ ๓๘  
๒. พระรำชบญัญตัิคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มำตรำ ๓๒ ทวิ 
มำตรำ ๔๐ 

พิ จำรณำดูแล  รั กษำวั ดร้ ำงและ 
อำคำรศำสนสมบัติกลำงในเขตจังหวัด 

 

 ๔.๒ กำรอนุญำตให้เปิดเผยหรือรับรองเอกสำรทุกชนิดทีม่ี
อยู่ที่ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดและอยู่ในอ ำนำจ
หน้ำที่ของส ำนกังำนพระพุทธศำสนำแห่งชำต ิ

พระรำชบัญญ ติข้อมูล ข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรที่อยู่ ในควำมดูแลของ
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด 

 

 ๔.๓ กำรอนุมัติ กำรเช่ำ กำรโอนสิทธิกำรเช่ำ กำรโอน
แบ่งแยกสิทธิกำรเช่ำ กำรรับเช่ำสืบแทน กำรเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์กำรเช่ำตำมประเภทที่ส ำนักงำนพระพุทธ-
ศำสนำแห่งชำติก ำหนด กำรต่อสัญญำเช่ำ กำรจัดท ำสัญญำ
เช่ำที่ดินศำสนสมบัติกลำงหรือที่ดินวัดร้ำง เพื่อใช้เป็น 

๑. พระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ มำตรำ ๓๒,๓๖,๓๗ 
และ ๓๘ 
 

พิจำรณำกำรจัดท ำนิติกรรมเกี่ยวกับ 
ที่วัดร้ำงและศำสนสมบัติกลำงในเขต
จังหวัด 

 

 



 

 
 

๒๙
   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 

 

ล ำดับที ่ อ ำนำจทีม่อบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
กฎหมำย/ระเบียบ/ 

ข้อบังคับ/มติคณะรัฐมนตร ี
ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัต ิ

กำรก ำกบัดูแล/
ตรวจสอบ 

 ที่อยู่อำศัยและมีเนื้อที่ รำยละไม่เกิน ๒๐๐ ตำรำงวำ  
โดยคิดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำบ ำรุงศำสนสมบัติกลำง และ
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ตำมที่ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติก ำหนด ให้จังหวัดมีอ ำนำจจัดท ำสัญญำเช่ำ  
ได้ ครำวละไม่ เกิ น  ๓  ปี  ยก เว้ น  กำร เปลี่ ยนแปลง
วัตถุประสงค์กำรเช่ำ เฉพำะกำรเช่ำที่ดินเพื่อแสวงหำ
ผลประโยชน์ หรือเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงปลูกสร้ำงอำคำร
หรือสิ่งปลูกสร้ำงเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ต้องได้รับอนุมัติ
จำกส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

๒. พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มำตรำ ๓๒ ทวิ 
มำตรำ ๔๐ 

  

 ๔.๔ กำรอนุมัติ กำรเช่ำ กำรโอนสิทธิกำรเช่ำ กำรโอน
แบ่งแยกสิทธิกำรเช่ำ กำรับเช่ำสืบแทน กำรเปลี่ยนแปลง
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก ำ ร เ ช่ ำ ต ำ ม ป ร ะ เ ภ ท ที่ ส ำ นั ก ง ำ น
พระพุทธศำสนำแห่งชำติก ำหนด กำรต่อสัญญำเช่ำ และ
กำรจัดท ำสัญญำเช่ำอำคำรศำสนสมบัติกลำง เพื่ออยู่อำศัย 
และหรือเพื่ออยู่อำศัย และประกอบกำรค้ำโดยคิดอัตรำค่ำ
เช่ำ ค่ำบ ำรุงศำสนสมบัติกลำง และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ 
ตำมที่ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติก ำหนด ให้มี
อ ำนำจจัดท ำสัญญำเช่ำได้ครำวละไม่เกิน ๓ ปี ยกเว้น 
กำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรเช่ำเฉพำะเพื่อกำรพัฒนำ
ปรับปรุงปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงเพื่อแสวงหำ
ผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำนพระพุทธ-
ศำสนำแห่งชำติ 

๑. พระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ มำตรำ ๓๒,๓๖,๓๗ 
และ ๓๘ 
๒. พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มำตรำ ๓๒ ทวิ 
มำตรำ ๔๐  
๓ .  ร ะ เ บี ย บ ส ำ นั ก ง ำ น
พระพุทธศำสนำแห่งชำติว่ำ
ด้วยอัตรำค่ำธรรมเนียมและ
เงินบ ำรุงศำสนสมบัติ พ.ศ. 
๒๕๕๖  

พิจำรณำกำรจัดท ำนิติกรรมเกี่ยวกับที่
วัดร้ำงและศำสนสมบัติกลำงในเขต
จังหวัด 

 

 



 

๓๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ล ำดับที ่ อ ำนำจทีม่อบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
กฎหมำย/ระเบียบ/ 

ข้อบังคับ/มติคณะรัฐมนตร ี
ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัต ิ

กำรก ำกบัดูแล/
ตรวจสอบ 

 ๔.๕ กำรอนุมัติ กำรเช่ำ กำรโอนสิทธิกำรเช่ำกำรโอนแบ่ง
ยกสิทธิกำรเช่ำ กำรรับเช่ำสืบแทน กำรเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์กำรเช่ำตำมประเภทที่ส ำนักงำนพระพุทธ-
ศำสนำแห่งชำติก ำหนด กำรต่อสัญญำเช่ำ และกำรจัดท ำ
สัญญำเช่ำที่ดินศำสนสมบัติกลำง หรือที่ดินวั้ดร้ำงเพื่อใช้ท ำ
นำ และคิดค่ำเช่ำไม่เกินขั้นสูงที่คณะกรรมกำรเช่ำที่ดินเพื่อ
กำรเกษตรกรรมประจ ำต ำบลก ำหนดไว้ โดยอนุโลมตำม
พระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคิดอัตรำค่ำบ ำรุงศำสนสมบัติกลำง 
ค่ำธรรมเนียมและอื่น ๆ ตำมที่ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติก ำหนดไว้ให้มีอ ำนำจจัดท ำสัญญำเช่ำได้ มีก ำหนด
ครำวละไม่เกิน ๓ ปี ยกเว้นกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
กำรเช่ำ เฉพำะกำรเช่ำที่ดินเพื่อแสวงหำผลประโยชน์หรือ
เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงปลูกสร้ำงอำคำรหรือปลูกสร้ำงเพื่อ
แสวงหำผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

๑. พระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ มำตรำ ๓๒,๓๖,๓๗ 
และ ๓๘ 
๒. พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มำตรำ ๓๒ ทิว 
มำตรำ ๔๐ 
๓ .  ร ะ เ บี ย บ ส ำ นั ก ง ำ น
พระพุทธศำสนำแห่งชำติว่ำ
ด้วยอัตรำค่ำธรรมเนียมและ
เงินบ ำรุงศำสนสมบัติ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

พิจำรณำกำรจัดท ำนิติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ดินวัดร้ำงและศำสนสมบัติกลำงใน
เขตจังหวัด 

 

 ๔.๖ กำรอนุมัติ กำรเช่ำ กำรโอนสิทธิกำรเช่ำกำรโอน
แบ่งแยกสิทธิกำรเช่ำ กำรรับเช่ำสืบแทน กำรเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์กำรเช่ำตำมประเภทที่ส ำนักงำนพระพุทธ-
ศำสนำแห่งชำติก ำหนด กำรต่อสัญญำเช่ำ และกำรจัด
สัญญำเช่ำที่ดินศำสนสมบัติกลำงหรือที่ดินวัดร้ำงเพื่อใช้ 
ท ำสวน โดยคิดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมและอื่น ๆ ตำมที่
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติก ำหนด ให้มีอ ำนำจ
จัดท ำสัญญำเช่ำได้ มีก ำหนดครำวละไม่เกิน ๓ ปี  

๑. พระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ มำตรำ ๓๒,๓๖,๓๗ 
และ ๓๘ 
๒. พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มำตรำ ๓๒ ทวิ 
มำตรำ ๔๐ 

พิจำรณำกำรจัดท ำนิติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ดินวัดร้ำงและศำสนสมบัติกลำงใน
เขตจังหวัด 

 



 

 
 

๓๑   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ล ำดับที ่ อ ำนำจทีม่อบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
กฎหมำย/ระเบียบ/ 

ข้อบังคับ/มติคณะรัฐมนตร ี
ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัต ิ

กำรก ำกบัดูแล/
ตรวจสอบ 

 ยกเว้นกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรเช่ำ เฉพำะกำร
เช่ำที่ดินเพื่อแสวงหำผลประโยชน์หรือเพื่อกำรพัฒนำ
ปรับปรุงปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงเพื่อแสวงหำ
ผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำนพระพุทธ-
ศำสนำแห่งชำต ิ

๓ .  ร ะ เ บี ย บ ส ำ นั ก ง ำ น
พระพุทธศำสนำแห่งชำติว่ำ
ด้วยอัตรำค่ำธรรมเนียมและ
เงินบ ำรุงศำสนสมบัติ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

  

 ๔.๗ กำรอนุมัติ กำรเช่ำ กำรโอนสิทธิกำรเช่ำกำรโอน
แบ่งแยกสิทธิกำรเช่ำ กำรรับเช่ำสืบแทน กำรเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์กำรเช่ำตำมประเภทที่ส ำนักงำนพระพุทธ-
ศำสนำแห่งชำติก ำหนด กำรต่อสัญญำเช่ำ และกำรจัดท ำ
สัญญำเช่ำที่ดินศำสนสมบัติกลำงหรือที่ดินวัดร้ำง เพื่อท ำ
กำรเพำะปลูกพืชที่สำมำรถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ครั้งแรก
ได้ ภำยใน ๑๒ เดือน และให้คิดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียม 
และอื่นๆ ตำมที่ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติก ำหนด 
ให้มีอ ำนำจจัดท ำสัญญำเช่ำได้ก ำหนดครำวละไม่เกิน ๓ ปี 
ยกเว้นกำรขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรเช่ำ เฉพำะกำร
เช่ำที่ดินเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ หรือเพื่อกำรพัฒนำ
ปรับปรุงปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงเพื่อแสวงหำ
ผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำนพระพุทธ-
ศำสนำแห่งชำติ 

๑. พระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ มำตรำ ๓๒,๓๖,๓๗ 
และ ๓๘ 
๒. พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มำตรำ ๓๒ ทวิ 
มำตรำ ๔๐ 
๓ .  ร ะ เ บี ย บ ส ำ นั ก ง ำ น
พระพุทธศำสนำแห่งชำติว่ำ
ด้ ว ยอั ต ร ำค่ ำ ธ รรม เนี ยม 
และเงินบ ำรุงศำสนสมบัติ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

พิจำรณำกำรจัดท ำนิติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ดินวัดร้ำงและศำสนสมบัติกลำงใน
เขตจังหวัด 

 

 ๔.๘ กำรขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน สอบเขตแบ่งแยก  
รวมโฉนดที่ดิน กำรระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน 
ศำสนสมบัติกลำงและวัดร้ำง 

๑. พระรำชบัญญัติระเบียบ
บ ริ ห ำ ร ร ำ ช ก ำ ร แ ผ่ น ดิ น  
พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๓๒,๓๖,๓๗ 
และ ๓๘ 
 

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอรังวัดออก
โฉนดที่ดิน สอบเขตแบ่งแยก รวม
โฉนดที่ดิน กำรระวังชี้แนวเขตและ
รับรองเขตที่ดินศำสนสมบัติกลำงและ
วัดร้ำง 

 



 

๓๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ล ำดับที ่ อ ำนำจทีม่อบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
กฎหมำย/ระเบียบ/ 

ข้อบังคับ/มติคณะรัฐมนตร ี
ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัต ิ

กำรก ำกบัดูแล/
ตรวจสอบ 

  ๒. พระรำชบญัญตัิคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มำตรำ ๓๒ ทวิ 
มำตรำ ๔๐ 
 

  

 ๔.๙ กำรเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลในสัญญำเช่ำรำยปีและสัญญำ
เช่ำนำนปีโดยคิดอัตรำค่ำธรรมเนียมตำมที่ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติก ำหนด 

๑. พระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ มำตรำ ๓๒,๓๖,๓๗ 
และ ๓๘ 
๒. พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มำตรำ ๓๒ ทวิ 
มำตรำ ๔๐ 
 

กำรอนุญำตให้ เปลี่ยนชื่อ -ชื่อสกุล 
สัญญำเช่ำ 

 

 ๔.๑๐ กำรอนุญำตปลูกสร้ำง ปรับปรุง ต่อเติม และ
ดัดแปลงบ้ำนพักอำศัย หรืออำคำรสิ่งปลูกสร้ำงของเอกชน
และหน่วยงำนรำชกำรในที่ดินศำสนสมบัติกลำงหรือที่ดนิวัด
ร้ำงที่ให้เช่ำ ยกเว้นอำคำรและหรือสิ่งปลูกสร้ำงในที่ดินที่
เช่ำเพื่อใช้ในกำรแสวงหำผลประโยชน์ 

๑. พระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ มำตรำ ๓๒,๓๖,๓๗ 
และ ๓๘ 
๒. พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มำตรำ ๓๒ ทวิ 
มำตรำ ๔๐ 
๓. ระเบียบส ำนักงำนพระ
พุทธ-ศำสนำแห่งชำติว่ำด้วย
อั ต ร ำค่ ำ ธ รรม เนี ยมและ 
เ งิ น บ ำ รุ ง ศ ำ ส น ส ม บั ติ   
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

พิจำรณำกำรอนุญำตปลูกสร้ำงบ้ำนพัก 
อำศัยในที่ดินศำสนสมบัติกลำงหรือ 
ที่วัดร้ำงที่ให้เช่ำ 

 



 

 
 

๓๓   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ล ำดับที ่ อ ำนำจทีม่อบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
กฎหมำย/ระเบียบ/ 

ข้อบังคับ/มติคณะรัฐมนตร ี
ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัต ิ

กำรก ำกบัดูแล/
ตรวจสอบ 

 ๔.๑๑  กำรออกหนังสือรับรองสภำพวัด ๑. พระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ มำตรำ ๓๒,๓๖,๓๗ 
และ ๓๘ 
๒.  กฎกระทรวงแบ่งส่ วน
รำชกำรส ำนักงำนพระพุทธ-
ศำสนำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ข้อ ๙ (๑) 
 

พิจำรณำออกหนังสือรับรองสภำพวัด
ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด 

 

 ๔.๑๒ กำรขอใช้ที่ดินของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์แก่
พระพุทธศำสนำ 

๑. พระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ มำตรำ ๓๒,๓๖,๓๗ 
และ ๓๘ 
๒.  กฎกระทรวงแบ่งส่ วน
รำชกำรส ำนักงำนพระพุทธ-
ศำสนำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ข้อ ๙ (๑) 
 

กำรขอใช้ที่ดินของทำงรำชกำรที่ตั้งอยู่
ใ น เ ขตจั งห วั ด เพื่ อ ประ โยชน์ แก่
พระพุทธศำสนำ นับตั้งแต่เรื่องกำร
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ กำรลงนำม
แบบค ำขอใช้ที่ดินและกำรยื่นขอใช้
ที่ดินเพื่อประโยชน์แก่กำรพระศำสนำ
ตำมระเบียบของแต่ละส่วนรำชกำร 
กำรน ำส ำรวจตรวจสอบที่ดิน ตลอดจน
กำรบันทึกรับทรำบเงื่อนไข และรับ
หนังสืออนุญำตให้ใช้ที่ดินได้จนเสร็จ 

 

 

 

 



 

๓๔
   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 

 

ล ำดับที ่ อ ำนำจทีม่อบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
กฎหมำย/ระเบียบ/ 

ข้อบังคับ/มติคณะรัฐมนตร ี
ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัต ิ

กำรก ำกบัดูแล/
ตรวจสอบ 

 ๔.๑๓ ลงนำมในหนังสือสัญญำตกลงยกที่ดินให้สร้ำงวัด ๑. พระรำชบัญญัติระเบียบ
บ ริ ห ำ ร ร ำ ช ก ำ ร แ ผ่ น ดิ น  
พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๒,๓๖,๓๗ 
และ ๓๘ 
๒. กฎกระทรวง กำรสร้ำง 
กำรตั้ง กำรรวม กำรย้ำยและ
กำรยุ บ เ ลิ ก วั ดก ำรขอรั บ
พระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ 
และกำรยกวัดร้ำงขึ้นเป็นวัด 
ที่ มี พระภิกษุอยู่ จ ำพรรษำ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๑) (ก) 
 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำลงนำม
ในหนังสือสัญญำตกลงยกที่ดินให้
สร้ำงวัด ตำมแบบที่ก ำหนด 
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พระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง 

มติมหาเถรสมาคม 
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พระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

เป็นปีที่ ๑๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอม 
ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี ้
 มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕” 

   มาตรา ๒
๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา

เป็นตน้ไป 
 มาตรา ๓   ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 มาตรา ๔ ภาย ในระยะ เ วลาหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั นที่ พ ร ะร าชบัญญั ติ นี้   ใช้ บั งคั บ  
บรรดา กฎกระทรวง สังฆาณัติ กติกาสงฆ์ กฎองค์การ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับ 
และระเบียบเกี่ยวกับคณะสงฆ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา  
ให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  
กฎมหาเถรสมาคม พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับหรือระเบียบของมหาเถรสมาคมยกเลิก 
หรือมีความอย่างเดียวกัน หรือขัดหรือแย้งกัน หรือกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น  
 มาตรา ๕ เพื่อประโยชน์แห่งมาตรา ๔ บรรดาอ านาจหน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ในสังฆาณัติ  
กติกาสงฆ์ กฎองค์การ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับคณะสงฆ์ ให้เป็น

                                                            
๑  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๙/ตอนที่ ๑๑๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๕ 
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อ านาจหน้าที่ของพระภิกษุต าแหน่งใดหรือคณะกรรมการสงฆ์ใดซึ่งไม่มีในพระราชบัญญัตินี้  
ให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจก าหนดโดยกฎมหาเถรสมาคมให้เป็นอ านาจหน้าที่ของพระภิกษุ 
ต าแหน่งใด รูปใดหรือหลายรูปร่วมกันเป็นคณะตามที่เห็นสมควรได้ 
 มาตรา ๕

๒ 
ทว ิ ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “คณะสงฆ์” หมายความว่า  บรรดาพระภิกษุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจใน
หรือนอกราชอาณาจักร 
        “คณะสงฆ์อื่น” หมายความว่า บรรดาบรรพชิตจีนนิกายหรืออนัมนิกาย 
 “พระราชาคณะ” หมายความว่า พระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งและสถาปนาให้มีสมณศักดิ์ 
ตั้งแต่ชั้นสามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ 
 “สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์” หมายความว่า สมเด็จพระราชาคณะ 
ที่ได้รับสถาปนาก่อนสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ถ้าได้รับสถาปนาในวันเดียวกันให้ถือรูปที่ได้รับ
สถาปนาในล าดับก่อน 
 มาตรา ๕ ตรี

๓
 เพื่อให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา  ตลอดจนการดูแล  

การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้เกิด 
การพัฒนาจิตใจและปัญญา และมีการรักษาพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงาม 
โดยเคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป พระมหากษัตริย์จึงทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจ
ในการแต่งตั้ง สถาปนา และถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ์ และแต่งตั้งกรรมการ
มหาเถรสมาคมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรี* รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  

                                                            
๒ มาตรา ๕ ทวิ เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓ มาตรา ๕ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
* พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๓๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

หมวด ๑ 
สมเด็จพระสังฆราช 

 
  มาตรา ๗

๔    พระมหากษัตริ ย์ ทรงสถาปนาสมเด็ จพระสั งฆราช  องค์หนึ่ ง  
และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 มาตรา ๘  สมเด็จพระสังฆราชทรงด ารงต าแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการ
คณะสงฆ์ และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย
และกฎมหาเถรสมาคม  
 มาตรา ๙

๕  ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชทรงลาออกจากต าแหน่งหรือพระมหากษัตริย์ 
ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกจากต าแหน่ง พระมหากษัตริย์ จะทรงแต่งตั้งให้ เป็นที่ปรึกษาของ 
สมเด็จพระสังฆราชหรือต าแหน่งอื่นใดตามพระราชอัธยาศัยก็ได้  
 มาตรา ๑๐

๖  ในเมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราช ให้สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด 
โดยสมณศักดิ์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
 ถ้าสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
มหาเถรสมาคมที่เหลืออยู่เลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมา
ตามล าดับและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
      ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือไม่อาจทรงปฏิบัติหน้าที่ได้ 
สมเด็จพระสังฆราชจะได้ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน  
 ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชมิได้ทรงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้ าที่แทนตามวรรคสาม  
หรือสมเด็จพระราชาคณะซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี
สมเด็จพระสังฆราชได้ ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ในการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชตามมาตรานี้ ถ้าสมเด็จพระสังฆราช 
ทรงเห็นเป็นการสมควรส าหรับกรณีที่มีเหตุตามวรรคสาม หรือกรรมการมหาเถรสมาคมที่เหลือ  
อยู่เห็นเป็นการสมควรส าหรับกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง หรือวรรคสี่ อาจพิจารณาเลือก 
สมเด็จพระราชาคณะหลายรูปที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  เพื่อให้ เป็นคณะผู้ ปฏิบัติหน้าที่ 
สมเด็จพระสังฆราชแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หรือแทนการด าเนินการตามวรรคสอง  
วรรคสาม หรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณีได้ และจะให้มีผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

                                                            
๔ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ด้วยก็ได้ วิธีด าเนินการของคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้เป็นไปตามที่คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราชก าหนด๗ 
 เมื่อมีการแต่งตั้งหรือเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือคณะผู้ปฏิบัติที่สมเด็จพระสังฆราช 
ตามมาตรานี้แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท๘ 
 ความในมาตรานี้ ไม่กระทบกระเทือนพระราชอ านาจที่จะทรงพระกรุณาโปรด  
หรือมีพระราชวินิจฉัยให้ปฏิบัติเป็นประการอื่น๙ 

 มาตรา ๑๑  สมเด็จพระสังฆราชพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
 (๑) มรณภาพ 
 (๒) พ้นจากความเป็นพระภิกษ ุ
 (๓) ลาออก 
 (๔) ทรงพระกรุณาโปรดให้ออก 

  
 

หมวด ๒ 
มหาเถรสมาคม 

 
  มาตรา ๑๒

๑๐  มหาเถรสมาคมประกอบด้วย สมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่เกินยี่สิบรูปซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
จากสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควร และมีจริยวัตร  
ในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์ 
 การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งและการด าเนินการตามมาตรา ๑๕ (๔) และวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย โดยจะทรงปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราชก่อนก็ได้  
 มาตรา ๑๓   ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ* เป็นเลขาธิการ 
มหาเถรสมาคมโดยต าแหน่ง และให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ*  ท าหน้าที่ส านักเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม 

                                                            
๗  มาตรา ๑๐ วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๘  มาตรา ๑๐ วรรคหก เพิ่มโดย พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์   พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๙   มาตรา ๑๐  วรรคเจ็ด เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  
๑๐  มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๔๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 มาตรา ๑๔
๑๑ กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่ง

คราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
         มาตรา ๑๕

๑๒  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการ 
มหาเถรสมาคมซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
     ๑) มรณภาพ 
    ๒) พ้นจากความเป็นพระภิกษ ุ
     ๓) ลาออก 
    ๔) พระมหากษัตริย์มีพระบรมราชโองการให้ออก 
    ในกรณีที่กรรมการมหาเถรสมาคมพ้นจากต าแหน่ งก่อนวาระ พระมหากษัตริย์ 
อาจทรงแต่งตั้งพระภิกษุตามมาตรา ๑๒ รูปใดรูปหนึ่งเป็นกรรมการแทน 
 กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามความในวรรคสองให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน 
 มาตรา ๑๕ ทวิ

๑๓  พระบรมราชโองการตามมาตรา ๑๐ วรรคเจ็ด การแต่งตั้งกรรมการ 
มหาเถรสมาคมตามมาตรา ๑๒ และการให้กรรมการมหาเถรสมาคมพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๕  
ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
     มาตรา ๑๕ ตรี

๑๔  มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
 ๒) ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร 
 ๓) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ 
และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
 ๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
 ๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
     เพื่อการนี้ ให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ 
ออกค าสั่ง  มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ 

                                                            
๑๑  มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๒  มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๓  มาตรา ๑๕ ทวิ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
* พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
     ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๔ มาตรา ๑๕ ตรี เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๔๑ 
 

และจะมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙  
เป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
      มาตรา ๑๕ จัตวา

๑๕ เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพื่อความเรียบร้อยดีงาม 
ของคณะสงฆ์  มหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคมเพื่อก าหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครอง 
ส าหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนาและการปกครอง 
ของคณะสงฆ์ก็ได้ 
 พระภิกษุและสามเณรที่ ได้รับโทษตามวรรคหนึ่ง ถึงขั้นให้สละสมณเพศ ต้องสึก 
ภายในสามวัน นับแต่วันทราบค าสั่งลงโทษ 
         มาตรา ๑๖๑๖ ในกรณีที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไม่อาจมาประชุมหรือ 
ไม่อยู่ในที่ประชุมมหาเถรสมาคม และมิได้มอบหมายให้สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน 
ให้สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
  มาตรา ๑๗ การประชุมมหาเถรสมาคมต้องมีกรรมการโดยต าแหน่งและกรรมการ 
โดยการแต่งตั้งรวมกันมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมดจึงเป็นองค์ประชุม  
 ระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคมให้เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม 
 มาตรา ๑๘

๑๗ ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมแทนต าแหน่งที่ว่าง  
ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ให้ถือว่ามหาเถรสมาคมมีกรรมการเท่าจ านวนที่เหลืออยู่ในขณะนั้น 
 มาตรา ๑๙

๑๘ สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
ตามมติมหาเถรสมาคม ประกอบด้วยพระภิกษุหรือบุคคลอื่นจ านวนหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
เรื่องที่จะเสนอต่อมหาเถรสมาคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมายโดยขึ้นตรง
ต่อมหาเถรสมาคม 
       การจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ การแต่งตั้งกรรมการหรือ
อนุกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการหรืออนุกรรมการ และระเบียบการประชุม  
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม 
  

                                                            
๑๕ มาตรา ๑๕ จัตวา เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๖  มาตรา ๑๖  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๗  มาตรา ๑๘  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๘  มาตรา ๑๙  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



๔๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

หมวด ๓  
การปกครองคณะสงฆ ์

 
       มาตรา ๒๐

๑๙ คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม  
 การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
 มาตรา ๒๐/๑

๒๐ เพื่อประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
        ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐/๒ การแต่งตั้งและการก าหนดอ านาจหน้าที่เจ้าคณะใหญ่  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
 มาตรา  ๒๐/๒

๒๑ การแต่ งตั้ งและถอดถอนเจ้ าคณะใหญ่และ เจ้ าคณะภาค  
หากมีพระราชด าริเป็นประการใด ให้ด าเนินการไปตามพระราชด ารินั้น  
 ส าหรับการแต่งตั้งและถอดถอนพระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ต าแหน่งอื่น  
ให้ด าเนินการไปตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะมีพระราชด าริเป็นประการอื่น 
      มาตรา ๒๑ การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ให้จัดแบ่งเขตปกครอง ดังนี้ 
      ๑) ภาค  
      ๒) จงัหวัด  
      ๓) อ าเภอ  
       ๔) ต าบล 
 จ านวนและเขตปกครองดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
 มาตรา ๒๒ การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ให้มีพระภิกษุเป็นผู้ปกครองตามชั้น 
ตามล าดับ ดังต่อไปนี้   
      ๑) เจ้าคณะภาค  
      ๒) เจ้าคณะจงัหวัด  
  ๓) เจ้าคณะอ าเภอ  
        ๔) เจ้าคณะต าบล 
 เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควร จะจัดให้มีรองเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะจังหวัด   
รองเจ้าคณะอ าเภอ และรองเจ้าคณะต าบล เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะนั้น ๆ ก็ได้ 
                                                            
๑๙ มาตรา ๒๐  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๐ มาตรา ๒๐/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๑ มาตรา ๒๐/๒ เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๔๓ 
 

 มาตรา ๒๓ การแต่งตั้ง  ถอดถอนพระอุปัชฌาย์   เจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระภิกษุอันเกี่ยวกับต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ต าแหน่งอื่น ๆ และไวยาวัจกร  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

 
หมวด ๔  

นิคหกรรมและการสละสมณเพศ 
 

           มาตรา ๒๔  พระภิกษุจะต้องรับนิคหกรรมก็ต่อเมื่อกระท าการล่วงละเมิดพระธรรมวินัย 
และนิคหกรรมที่จะลงแก่พระภิกษุก็ต้องเป็นนิคหกรรมตามพระธรรมวินัย 
           มาตรา ๒๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ มหาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้การลงนิคหกรรมเป็นไปโดยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 
และเป็นธรรม และให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายที่มหาเถรสมาคมจะก าหนดในกฎ 
มหาเถรสมาคม ให้มหาเถรสมาคมหรือพระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ต าแหน่งใดเป็นผู้มีอ านาจลงนิคหกรรม  
แก่พระภิกษุผู้ล่วงละเมิดพระธรรมวินัย กับทั้งการก าหนดให้การวินิจฉัยการลงนิคหกรรม ให้เป็นอัน
ยุติในชั้นใด ๆ นั้นด้วย 
            มาตรา ๒๖ พระภิกษุรูปใดล่วงละเมิดพระธรรมวินัยและได้มีค าวินิจฉัยถึงที่สุด ให้ได้รับ
นิคหกรรมให้สึก ต้องสึกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบค าวินิจฉัยนั้น 
            มาตรา ๒๗๒๒ เมื่อพระภิกษุรูปใดต้องด้วยกรณีข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ต้องค าวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ ให้รับนิคหกรรมไม่ถึงให้สึก แต่ไม่ยอมรับนิคหกรรมนั้น 
    (๒) ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ 

(๓) ไม่สังกดัอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง 
(๔) ไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 

 ให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม  
 พระภิกษุผู้ต้องค าวินิจฉัยให้สละสมณเพศตามวรรคสอง ต้องสึกภายในสามวันนับแต่ 
วันที่ได้รับทราบค าวินิจฉัยนั้น 
 มาตรา ๒๘ พระภิกษุรูปใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องสึก 
ภายในสามวัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 

                                                            

๒๒ มาตรา ๒๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



๔๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 มาตรา ๒๙ พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เมื่อพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว และเจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้น
สังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุม 
หรือพระภิกษุรูปนั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจจัดด าเนินการให้พระภิกษุ
รูปนั้นสละสมณเพศเสียได้ 
 มาตรา ๓๐ เมื่อจะต้องจ าคุก กักขัง หรือขังพระภิกษุรูปใดตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ของศาลมีอ านาจด าเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้ และให้รายงานให้ศาลทราบถึง 
การสละสมณเพศนั้น 

 
หมวด ๕  
วัด 
 

 มาตรา ๓๑
๒๓ วัดมีสองอย่าง 

       ๑) วัดที่ได้รับพระราชทานวสิุงคามสีมา 
        ๒) ส านักสงฆ ์
         ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
 เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป 
         มาตรา ๓๒ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพย์สินของวัดที่ถูกยุบเลิกให้ตกเป็นศาสนสมบัติกลาง 
 มาตรา ๓๒ ทวิ

๒๔ วัดใดเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุอยู่อาศัย ในระหว่างที่ยังไม่มีการยุบเลิกวัด 
ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ* มีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาวัดนั้น รวมทั้งที่วัด ที่ธรณีสงฆ์
และทรัพย์สินของวัดนั้นด้วย 
        การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๓ ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัด มีดังนี้ 

                                                            
๒๓ มาตรา ๓๑  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๔ มาตรา ๓๒ ทวิ  เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๔๕ 
 

    ๑)  ที่วัด คือ ที่ซึง่ตั้งวัด ตลอดจนเขตของวดันั้น 
    ๒)  ที่ธรณีสงฆ์ คอื ที่ซึ่งเป็นสมบัติของวดั 
         ๓)  ที่กัลปนา คือ ที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัด หรือพระศาสนา  
 มาตรา ๓๔

๒๕  การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้กระท าได้ 
ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคสอง 
        การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ท่ีธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไม่ขัดข้อง และได้รับค่าผาติกรรมจากส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานนั้นแล้ว ให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 
        ห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดหรือส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ* 
แล้วแต่กรณี ในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง 
 มาตรา ๓๕

๒๖  ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ และที่ศาสนสมบัติกลาง เป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในความรบัผดิ 
แห่งการบังคับคดี 
 มาตรา ๓๖ วัดหนึ่งให้มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง และถ้าเป็นการสมควรจะให้มีรองเจ้าอาวาสหรือ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วยก็ได้ 
      มาตรา ๓๗ เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑) บ ารุงรักษาวัด จัดกจิการและศาสนสมบัติของวดัให้เป็นไปด้วยด ี
  ๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
  ๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
  ๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
          มาตรา ๓๘ เจ้าอาวาสมีอ านาจดังนี้ 

 ๑) ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
 ๒) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 

  ๓) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยในวัดท างานภายในวัด หรือ 
ให้ท าทัณฑ์บน หรือให้ขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดค าสั่งเจ้าอาวาส 
ซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของ 
มหาเถรสมาคม 
                                                            
๒๕ มาตรา ๓๔  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๖ มาตรา ๓๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
* พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๔๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

           มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ไม่มีเจ้าอาวาสหรือเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้แต่งตั้ง
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส   ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าอาวาส 
      การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ในกฎมหาเถรสมาคม 
 

หมวด ๖ 
ศาสนสมบัต ิ

 
        มาตรา ๔๐ ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็นสองประเภท 
  (๑)  ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง 
  (๒)  ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง 
 การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธ-
ศาสนาแห่งชาติ* เพื่อการนี้ให้ถือว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ* เป็นเจ้าของศาสนสมบัติ
กลางนั้นด้วย 

 การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้ เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๔๑ ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   จัดท างบประมาณประจ าปี 
ของศาสนสมบัติกลาง ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
แล้วให้ใช้งบประมาณนั้นได้ 

หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

 
        มาตรา ๔๒๒๗  ผู้ใดมิได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ หรือถูกถอดถอนจากความเป็น 
พระอุปัชฌาย์ ตามมาตรา ๒๓ แล้ว กระท าการบรรพชาอุปสมบทแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี 
        มาตรา ๔๓๒๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ จัตวา วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคสาม 
หรือมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 

                                                            

* พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญัติให้สอดคล้องกบัการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๗   มาตรา ๔๒  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๘  มาตรา ๔๓  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๔๗ 
 

        มาตรา ๔๔
๒๙ ผู้ใดพ้นจากความเป็นพระภิกษุเพราะต้องปาราชิกมาแล้ว ไม่ว่าจะมี 

ค าวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือไม่ก็ตาม แต่มารับบรรพชาอุปสมบทใหม่ โดยกล่าวความเท็จ   
หรือปิดบังความจริงต่อพระอุปัชฌาย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
 มาตรา ๔๔ ทวิ

๓๐ ผู้ ใดหมิ่ นประมาท ดูหมิ่ นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ าย   
สมเด็จพระสังฆราช  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
       มาตรา ๔๔ ตรี

๓๑ ผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อื่นอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
หรือความแตกแยก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินหนึ่ งปี  หรือปรับไม่ เกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

หมวด ๘ 
เบ็ดเตล็ด 

 
        มาตรา ๔๕ ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์
และไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา ๔๖

๓๒ การปกครองคณะสงฆ์อื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 
 

  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล สฤษฎ์  ธนะรัชต ์
นายกรัฐมนตร ี
นายกรัฐมนตร ี

 
 

 
    

                                                            
๒๙  มาตรา ๔๔  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๐  มาตรา ๔๔ ทวิ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๑  มาตรา ๔๔ ตรี เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๒  มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



๔๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด  ให้ลงทะเบียนทรัพย์สินของวัดไว้เป็น
หลักฐาน และเมื่อต้องจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้จ าหน่ายออกจากทะเบียนนั้น  
โดยระบุเหตุแห่งการจ าหน่ายไว้ด้วย 

 การได้มาซึ่งที่ดินหรือสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน เมื่อได้จดทะเบียนการได้ตามกฎหมายแล้ว
ส าหรับวัดในเขตจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ให้ส่งหลักฐานการได้มาไปเก็บรักษาไว้ที่  
กรมการศาสนา ส าหรับวัดในเขตจังหวัดนั้น ให้ส่งไปเก็บรักษาไว้  ณ ที่ท าการศึกษาธิการจังหวัดนั้น 

 ข้อ ๒ การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อกรมการศาสนา
เห็นชอบ และได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม 
 ข้อ ๓  การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัด
ซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง ท าทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้อง และ
ให้เก็บรักษาทะเบียน และหนังสือสัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐานที่วัดหรือจะฝากกรมการศาสนา 
ให้เก็บรักษาไว้ก็ได้ 
 ข้อ ๔  การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ที่กัลปนาหรือที่วัดที่กันไว้เป็นที่จัดประโยชน์ที่มีก าหนด 
ระยะเวลาการเช่าเกินสามปี จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา 
 ข้อ ๕  การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกินสามพันบาทขึ้นไปให้เก็บรักษา โดยฝาก
กรมการศาสนา จังหวัด อ าเภอ หรือธนาคาร หรือนิติบุคคลที่กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ 
ทั้งนี้ให้ฝากในนามของวดั 

 การดูแลรักษาและจัดการเงินการกุศลที่มีผู้บริจาค ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาค 

 ข้อ  ๖ ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งท าบัญชี
รับจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ท าบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ให้เจ้ าอาวาส 
ตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๔๙ 
 

 ข้อ  ๗  ในกรณีที่วัด เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัดถูกฟ้อง หรือ 
ถูกหมายเรียกเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจ าเลยร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติ 
ของวัด ให้เจ้าอาวาสแจ้งต่อกรมการศาสนา หรือศึกษาธิการจังหวัด ที่วัดตั้งอยู่ทราบไม่ช้ากว่าห้าวัน 
นับแต่วันรับหมาย 
 ข้อ  ๘ ให้กรมการศาสนาก าหนดแบบทะเบียน บัญชี แบบสัญญา และแบบพิมพ์อื่น ๆ 
และให้ค าแนะน าการปฏิบัติแก่วัดเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ทั้งนี้ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 หม่อมหลวงปิน่  มาลากุล 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  



๕๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 

 
มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
มติท่ี  ๒๑/๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวปฏิบัติการเช่าที่ดินศาสนสมบตัิกลางและวดัร้าง 

 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เลขาธิการ
มหาเถรสมาคมเสนอว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลาง 
ประจ า (พศป.) ครั้งที่ ๒๓/ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ รองผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายกนก แสนประเสริฐ) ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันการจัดประโยชน ์
ในที่ดินอาคารศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง มีปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน ไม่เฉพาะแต่ปัญหา 
การออกเอกสารสิทธิ แต่รวมถึงปัญหาจากการที่ผู้ขอเช่าไม่มาจัดท าสัญญาเช่า หรือไม่ด าเนินการ
ปรับปรุงที่ดินตามสัญญาเช่าหรือไม่ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การเช่า และรวมทั้งมีการบุกรุก
พื้นที่โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค จึงได้เสนอที่ประชุมได้โปรดพิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา 
ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินการจัดประโยชน์ การด าเนินงานควรเป็นไปในเชิงรุก 
โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคควรมีการหมั่นส ารวจตรวจสอบที่ดินอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกัน 
มีให้เกิดความเสียหายขึ้น 

ที่ประชุมมีมติให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการดังนี้  
๑. ให้ส ารวจตรวจสอบที่ดิน อาคารศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง แต่ละจังหวัด มีจ านวนเท่าใด 

มีเอกสารแสดงการครอบครองหรือเอกสารสิทธิที่แปลง จ านวนเนื้อที่เท่าใด และไม่มีเอกสาร 
แสดงการครอบครองหรือเอกสารสิทธทิี่แปลง เนื้อที่เท่าใด  

๒. ให้ส ารวจแต่ละจังหวัดด าเนินการจัดประโยชน์ไปแล้วกี่แปลง จ านวนเนื้อที่เท่าใด
คงเหลืออีกกี่แปลงและจ านวนเนื้อที่เท่าใด   

๓. ให้ส ารวจผู้ที่ยื่นเรื่องขอเช่าที่ดินเพื่อปรับปรุงปลูกสร้างอาคารที่คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ได้มีมติให้ด าเนินการปรับปรุงปลูกสร้างอาคาร 
ได้มีจ านวนกี่รายและไม่มาจัดท าสัญญาเช่าตามมติ ให้ยกเลิกการขอเช่าปรับปรุงปลูกสร้างอาคาร
ดังกล่าวและให้หาผู้เช่าปรับปรุงใหม่แทน  

๔. ให้ส ารวจผู้ท าสัญญาเช่าทุกกรณีแล้วแต่ไม่ด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ  
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๕. ให้ส ารวจผู้เช่าทุกกรณ ี ที่ใช้ประโยชน์ในท่ีดินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การเช่า 
๖. ให้ส ารวจการบุกรุกที่ดิน อาคารศาสนสมบัติกลาง และวัดร้าง ทุกจังหวัด มีทั้งหมดกี่แปลง  

โดยให้แจ้งรายละเอียดแล้วรายงาน  พศป. ทราบต่อไป  
๗. ในกรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่   อันก่อให้เกิดความเสียหาย 

แก่ศาสนสมบัติให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  
หากมีความผิดให้ด าเนินการทางวินัย  

๘. ให้น าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติ-

กลางประจ า (พศป.) เสนอและให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป และให้ด าเนินการได้ทันที 
โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 
(นางประนอม  คงพิกลุ) 

รองผู้อ านวยการ  ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

เลขาธิการมหาเถรสมาคม 

 
 
  



๕๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 

 
มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
มติท่ี  ๑๖๑/๒๕๕๙ 

เรื่อง  ขอคณะสงฆ์ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคการจัดประโยชน์ในท่ีดินวัดร้าง 

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เลขาธิการ 
มหาเถรสมาคม  เสนอว่า  ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ ทวิ  บัญญัติไว้ว่า  “วัดเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุ 
อยู่อาศัยในระหว่างที่ยังไม่มีการยุบเลิกวัด  ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่ปกครอง
ดูแลรักษาวัดนั้น รวมทั้งที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ และทรัพย์สินของวัดนั้นด้วย” 

 มติมหาเถรสมาคม  ครั้งที่ ๑๓/๒๕๒๐ เรื่อง  การปฏิบัติกับหน่วยราชการขอใช้หรือขอเช่า
ที่ดินวัดร้าง  โดยได้ก าหนดแนวทางและวางหลักเกณฑ์การเช่า   การใช้ที่ดินวัดร้างส าหรับ 
หน่วยราชการไว้ให้เป็นที่แน่นอน  หน่วยราชการนั้น ๆ จะได้ไม่ถือโอกาสใช้หรือเช่าที่ดินวัดร้าง 
โดยอ าเภอใจ เมื่อทางคณะสงฆ์จะใช้ที่ดินแปลงนั้นเพื่อประโยชน์ทางอื่นก็ติดขัดด้วยประการอื่น ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางป้องกันข้อยุ่งยากอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการจึงได้ก าหนดการใช้หรือการเช่าที่ดิน
วัดร้างของหน่วยราชการต่าง ๆ ไว้ดังนี้  

๑. หน่วยราชการใดที่เข้าไปอาศัย  หรือใช้ที่ดินวัดร้างอยู่แล้ว  โดยไม่ได้ท าสัญญาให้ไว้ 
เป็นหลักฐาน  ให้จัดท าสัญญาเช่าทุกราย  เว้นแต่มหาเถรสมาคมจะมีมติเป็นพิเศษให้อยู่อาศัยหรือ 
ใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องเช่า  

๒. หน่วยราชการจะขอเช่าหรือใช้ที่ดินวัดร้างทุกราย แม้สัญญาจะก าหนดที่ปีก็ตาม 
ให้น าเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  

๓. อัตราค่าเช่าให้เป็นไปตามอัตราที่มหาเถรสมาคมก าหนดไว้  
๔. หน่วยราชการให้ได้รับอนุมัติให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินวัดร้างไปแล้ว  เมื่อจะปลูกสร้างสิ่งใดไป

ต้องขออนุญาตจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก่อน 
ตามข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา  ปี ๒๕๕๘ พบว่ามีจ านวนวัดร้าง ๖,๐๙๐ วัด และ

ตามร่างงบประมาณรายรับประจ าปี ๒๕๕๙ แสดงเนื้อที่ดินวัดร้าง  จ านวน ๔๕,๗๖๐ ไร่ ๓ งาน  
๖.๑๙ ตารางวา ด าเนินการจัดประโยชน์ไปแล้ว ๑๖,๘๐๘ ไร่ ๓ งาน ๘๔.๖๐  ตารางวา ยังไม่ได้
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ด าเนินการจัดประโยชน์ ประมาณ ๒๘,๙๕๑  ไร่เศษ ซึ่งปัญหาอุปสรรคของวัดร้างและการจัดประโยชน์ 
สืบเนื่องจาก ไม่ทราบต าแหน่งของที่ดิน  ประกอบกับมีผู้ครอบครองใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ 
ส่วนราชการ แต่ไม่ได้จัดท าสัญญาเช่าหากทางคณะสงฆ์ได้โปรดพิจารณาเอื้อเพื่อให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือตรวจสอบต าแหน่งที่ดินในแต่ละพื้นที่   และร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
การจัดประโยชนใ์นที่ดินวัดร้างของแต่ละจังหวัดให้สัมฤทธิผล  ก็จะเกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา
โดยส่วนรวม เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ศาสนสมบัติเพื่อน าไปท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.)  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาอุปสรรคการจัดประโยชน์ 
ในที่ดินวัดร้าง  กรณีเกี่ยวกับต าแหน่งที่ดินและการเข้าครอบครองใช้ประโยชน์โดยไม่ได้จัดท า
สัญญาเช่า  และมีมติให้น าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณามีมติให้คณะสงฆ์ได้เอื้อเฟื้อ 
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการตรวจสอบต าแหน่งที่ดิน  และร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
การจัดประโยชน์ในที่ดินวัดร้างแต่ละจังหวัดให้สัมฤทธิผล 

ในการนี้  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เห็นควรน า เสนอมหาเถรสมาคม 
เพื่อโปรดพิจารณาขอให้คณะสงฆ์ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการตรวจสอบต าแหน่งที่ดินและ 
ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการจัดประโยชน์ในที่ดินวัดร้างแต่ละจังหวัดให้สัมฤทธิผล   
เปน็ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะภาค
ทราบและเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองฝ่ายทราบเพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 
ในการตรวจสอบต าแหน่งที่ดิน  และร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการจัดประโยชน์ในที่ดิน 
วัดร้างแต่ละจังหวัดและให้ด าเนินการได้ทันที  โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(นางประนอม  คงพิกลุ) 
รองผู้อ านวยการ  ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
เลขาธิการมหาเถรสมาคม 
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มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
มติท่ี  ๖๖๑/๒๕๖๑ 

เรื่อง  การก าหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหากรณีที่หน่วยงานของรัฐขอเช่าที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้างได้ปรับอัตราค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยราชการอื่นได้เช่าใช้ประโยชน์

โดยปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น 

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เลขาธิการ
มหาเถรสมาคมเสนอว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พ.ศ ๐๐๐๕/๐๖๘๘๗ 
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการก าหนดแนวทาง/ มาตรการป้องกัน 
หรือแก้ไขปัญหากรณีที่หน่วยงานของรัฐขอเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ปรับอัตราค่าเช่าที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานราชการอื่นได้เช่าใช้ประโยชน์   โดยปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสูงมากขึ้น 
กว่าที่ควรจะเป็นตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่  ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ได้มีหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่  นร ๐๕๐๕/๓๓๔๘๗ ลงวันที่ 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้พิจารณากรณีการเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
การก าหนด/มาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหากรณีที่หน่วยงานของรัฐขอเช่าในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ได้ปรับอัตราค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานราชการอื่นได้เช่าใช้ประโยชน์โดยปรับอัตรา 
ค่าเช่าเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น  เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมลงมติดังนี้  

๑. เห็นชอบการก าหนดแนวทางการด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐขอเช่าที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างได้จัดให้ส่วนราชการเช่าใช้ประโยชน์  โดยปรับปรุงอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ ๓ ต่อปี 
โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ในรอบระยะเวลา ๕ ปี  
และให้มีการทบทวนอัตราค่าเช่าทุก ๕ ปีเพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)  ที่เปลี่ยนแปลง 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) น าแนวทางการด าเนินการปรับปรุงอัตรา
ค่าเช่าตามข้อ ๑ ไปท าความตกลงกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อให้ได้อัตราค่าเช่าที่ดิน 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมอันจะเป็นการลดภาระงบประมาณของรัฐ และเป็นการด าเนินการที่ถูกต้อง 
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ตามขั้นตอนตามกฎหมายตามนัยของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานของส่วนราชการภาครัฐ  พ. ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  

๓. ให้กระทรวงการคลังน าประเด็นการก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างกรณีหน่วยงานราชการขอใช้งบประมาณแผ่นดินในการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของหน่วยงานของรัฐเพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยงานราชการ เพื่อท าหน้าที่จัดท าหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อเป็นที่ตั้ง 
ของหน่วยงานราชการและพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการอนุมัติจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเช่าอาคารและที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยงาน
ราชการไปพิจารณาร่วมกับส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน ก่อนด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากกระทรวงการคลังและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถก าหนดให้มีคณะกรรมการดังกล่าวได้  ตามที่กระทรวง 
การคลังเสนอ ก็ให้กระทรวงการคลังด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนของกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ- 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) เพื่อโปรดทราบ  ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

ที่ประชุมมีมติรับทราบ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีกรณีการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
เรื่องการก าหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหากรณีที่หน่วยงานของรัฐขอเช่าในที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างได้ปรับอัตราค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานราชการอื่นได้เช่าใช้ประโยชน์
โดยปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น และให้น าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรน าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
                   พันต ารวจโท 

(พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์) 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

เลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๕๗ 
 

 
 
 
 
 

การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
ของวัด/วัดร้าง 

การขอขึ้นทะเบียนวัดร้างตกส ารวจ 
และการกันเขตจัดประโยชน์ 

  



๕๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินของวัด 

 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ได้ตราพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับที่ดินของวัด คือ 
 มาตรา ๓๓ ที่วัดและที่ซึง่ขึ้นต่อวัด มีดังนี ้

๑) ที่วัด  คือที่ซึง่ตั้งวัดตลอดจนเขตของวดันั้น 
๒) ที่ธรณีสงฆ์ คือท่ีซึ่งเป็นสมบตัิของวัด 
๓) ที่กัลปนา คือทีซ่ึ่งมีผู้อุทศิแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือศาสนา 

 “มาตรา ๓๔ การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์หรือที่ศาสนสมบัติกลางให้กระท าได้ 
ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคสอง 
 การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไม่ขัดข้อง และได้รับค่าผาติกรรมจากส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานนั้นแล้ว ใหก้ระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 
 ห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดหรือกรมการศาสนาแล้วแต่กรณี ในเรื่อง
ทรัพย์สินอันเป็นที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง 
 มาตรา ๓๕ ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์  และที่ศาสนสมบัติกลางเป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ ใน 
ความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี” 
 มาตรา ๓๗ เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี ้
    ๑) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบตัิของวัดให้เป็นไปด้วยด ี
 มาตรา ๔๐ ศาสนสมบตัิแบ่งออกเป็นสองประเภท 
    ๑) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนา ซึ่งไม่ใช่ของวัดใด
วัดหนึ่ง 
    ๒) ศาสนสมบตัิของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง 
 การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมการศาสนา 
เพื่อการนี้ให้ถือว่ากรมการศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนี้ด้วย 
 การดูแลและรักษาจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 จะเห็นได้ว่า จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ  เพื่อป้องกันและรักษาที่ดินของวัดมิให้
บุคคลอื่นน าที่ดินของวัดไปเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเมื่อบุคคลอื่นครอบครองที่ดินของวัด 
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และน าไปออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองแล้ว ถ้าหากทางวัดมีหลักฐานก็สามารถ 
ฟ้องเพิกถอนให้กลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดได้ การสร้างวัดก่อน พ.ศ. ๒๔๘๔ ส่วนใหญ่ 
มิได้ค านึงถึงหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของวัด จะเห็นได้ว่าหลักฐานเพียงการครอบครองที่ดิ 
นและขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น ประกอบกับประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน จึงไม่ค่อย 
มีปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกท่ีดินของวัด 
 ปัจจุบันนี้สภาพบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปมาก มีการตัดถนนหนทาง ที่ดินเริ่มมีราคา
สูงขึ้น โดยเฉพาะที่ดินของวัด เริ่มมีปัญหาด้านการบุกรุก และโต้แย้งกรรมสิทธิ์กับเอกชนข้างเคียง 
เมื่อมีกรณีพิพาท ถ้าหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินของวัดไม่สามารถที่จะยืนยันว่าเป็นของวัดได้ ท าให้ 
มีโอกาสสูญเสียที่ดินไป โดยไม่สามารถที่จะเรียกคืนมาได้ อีกทั้งการปกครองดูแลที่ดินก็เป็นไปด้วย
ความล าบาก เพราะไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์เป็นของวัดโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ต่อไป 
 หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของวัด ที่จะด าเนินการมีโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรอง 
การท าประโยชน์ (น.ส. ๓) มีวิธีการด าเนินการ คือ 
 ๑. โฉนดที่ดิน 
  ๑.๑ ให้ด าเนินการตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๒๘ เมื่อวันที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๘ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
    ๑) ให้เจ้าอาวาสวัดทั้งหลายซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็ดี ในเขตเทศบาล 
หรือสุขาภิบาลก็ดี ให้ปฏิบัติตามมติคณะสังฆมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๙๖ ในการท านิติกรรม
เกี่ยวกับที่ดิน กล่าวคือ การขอรังวัดรับโฉนด การขอสอบเขต การขอแบ่งแยกและการขอรับรอง
แนวเขตที่ดินของวัด ๔ ประการนี้ ให้เจ้าอาวาสมอบฉันทะให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(กรมการศาสนาเดิม) หรือตัวแทนของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กรมการศาสนาเดิม) 
เป็นผู้กระท านิติกรรมแทนวัด แต่ข้อตกลงใด ๆ ในการท านิติกรรม ในกรณีเช่นนี้ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสก่อน 
    ๒) ให้วัดทั้งหลายที่ตั้งอยู่นอกเขตดังกล่าว ในข้อ ๑ โดยความรับผิดชอบ 
ของเจ้าอาวาสแห่งวัดนั้นเจ้าอาวาสพิจารณาคัดเลือกทายกทายิกาแห่งวัดนั้นอันอยู่ในฐานะที่ควร 
แก่การเชื่อถือมีจ านวน ๒ หรือ ๓ ท่านให้เป็นผู้ด าเนินการแทนเจ้าอาวาสในการท านิติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ดินของวัด แต่ข้อตกลงใด ๆ  ในการท านิติกรรมในกรณีเช่นนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
เจ้าอาวาสก่อน 
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 มติมหาเถรสมาคมนี้ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กรมการศาสนาเดิม) ได้มี
หนังสือแจ้งให้กรมที่ดิน จังหวัด เจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดทราบด้วย 
  ๑.๒ ให้ทางวัดจัดเตรียมหลักฐานและประสานงานกับตัวแทนตามมติมหาเถรสมาคม
ดังนี้ 
    ๑.๒.๑ เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติความเป็นมาของวัด หลักฐาน
การได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ใบตราตั้งเจ้าอาวาส ฯลฯ 
    ๑.๒.๒ เตรียมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่น ค่าธรรมเนียมต่ าง ๆ  
ค่าวางมัดจ ารังวัด ฯลฯ (ซึ่งส านักงานที่ดินจะเป็นผู้ก าหนดได้) เพราะวัดมีพระสงฆ์ทางวัดจะต้อง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 
    ๑.๒.๓ เตรียมผู้ที่จะถือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามข้อ ๑.๒.๒ แทนวัดโดยคัดเลือก
จากไวยาวัจกร กรรมการของวัด หรือทายกทายิกาที่ทางวัดเชื่อถือได้ และร่วมด าเนินการกับตัวแทน 
ตามมติมหาเถรสมาคม อย่างน้อยวัดละ ๑ คน 
  ๑.๓  ตัวแทนตามมติมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คือ เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายส ารวจและรังวัดที่ดิน ตัวแทนของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในส่วนภูมิภาค คือ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่การปฏิบัติงานจริงให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการ 
ในกรณีที่วัดมอบให้ไวยาวัจกรหรือทายกทายิกาด าเนินการ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑.๓.๑ ก่อนด าเนินการ ต้องได้รับมอบอ านาจจากทางวัดเสียก่อน 
    ๑.๓.๒ เตรียมการด าเนินการ คือ 
      ๑.๓.๒.๑ ยื่นค าขอรังวัดต่อส านักงานที่ดิน โดยมีหลักฐานประกอบ 
เช่น แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) หลักฐานทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินของวัด ใบตราตั้ง 
เจ้าอาวาสหลักฐานการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประวัติของวัดในการครอบครองที่ดิน 
      ๑.๓.๒.๒ วางเงินมัดจ าท าการรังวัดตามกฎหมาย (ส านักงานที่ดิน 
จะเป็นผู้ก าหนดเอง) พร้อมทั้งรับหมาย ส่งหมาย เพื่อให้ท่ีดินขา้งเคียงมาระวังชี้แนวเขต 
      ๑.๓.๒.๓ เมื่อถึงวันท าการรังวัด  ต้องติดต่อรับช่างแผนที่ไปด าเนินการ 
พร้อมทั้งน ารังวัดชี้แนวเขตที่ดินรอบแปลง และอ านวยความสะดวกให้แก่ช่างแผนที่จนกระทั่งงาน
เรียบร้อย 
      ๑.๓.๒.๔ รับหมายและน าเจ้าหน้าที่ส านักงานที่ดินปิดประกาศตาม
ขั้นตอนเพื่อรับโฉนด 
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    ๑.๓.๓ เมื่อด าเนินการจนได้รับโฉนดที่ดินแล้ว  ให้น าโฉนดเก็บรักษาไว้ที่
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และแจ้งทางวัดทราบ 
 ๒. หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓) การด าเนินการขอออกหนังสือรับรอง 
การท าประโยชน์ (น.ส.๓) วัดมีพระสงฆ์สามารถที่จะด าเนินการได้เองโดยมอบให้ไวยาวัจกร 
กรรมการของทางวัด หรือทายกทายิกาที่ทางวัดเห็นสมควร เป็นผู้ด าเนินการแทนวัดก็ได้ มีธีด าเนินการ 
อยู่ ๒ อย่าง คือ 
  ๒.๑ ขอออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓) เฉพาะราย 
  ๒.๒ ขอออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์  (น.ส. ๓ ก.) โดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ 
ในกรณีวัดมอบให้ไวยาวัจกร หรือกรรมการของทางวัดด าเนินการ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
    ๒.๒.๑ ให้เตรียมหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินของวัด พร้อมทั้งท าหนังสือ 
ไปย่ืนค าขอที่ส านักงานที่ดินอ าเภอ ซึ่งที่ดินของวัดตั้งอยู่ 
    ๒.๒.๒ ที่ดินอ าเภอจะเป็นผู้นัดหมายในการด าเนินการ เช่น เงินค่าวางมัดจ า
รังวัด วันก าหนดรังวัดพิสูจน์ และหนังสือถึงที่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้แนวเขต ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการตามก าหนดนัดหมาย 
    ๒.๒.๓ จะต้องอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ และน ารังวัดพิสูจน์ 
ในบริเวณที่วัดให้รอบแปลง มีการตกลงแนวเขตกับเอกชนข้างเคียงจนครบทุกรายรอบแปลง 
    ๒.๒.๔ คอยติดตามเรื่องที่ดินอ าเภอเพื่อน าหมายปิดประกาศ และรอรับ
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓) และแจ้งให้ทางวัดทราบว่าได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 ๓. การเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน และออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์โดยใช้รูปถ่าย
ทางอากาศ (น.ส.๓, น.ส.๓ ก.) เป็นโครงการของกรมที่ดิน ซึ่งก าหนดว่าแต่ละปีจะมีการด าเนินการ
ในท้องที่ใดบ้าง โดยประกาศให้ทราบล่วงหน้า ก าหนดท าการเมื่อใด เมื่อทราบว่าที่ดินของวัดใด 
อยู่ในเขตโครงการให้ทางวัดด าเนินการเอง หรือในกรณีที่มอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
หรือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นตัวแทนในการด าเนินการมีขั้นตอนและวิธีด าเนินการ คือ 
  ๓.๑ ต้องทราบวันก าหนดด าเนินการของกรมที่ดิน ซึ่งปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า 
  ๓.๒ ในวันที่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินมาท าการรังวัดพิสูจน์ในที่ดิน ต้องเตรียมตัวเพื่อ
น าชี้แนวเขตรอบแปลง และท าการตกลงแนวเขตกับเอกชนข้างเคียงทุก ๆ แปลง 
  ๓.๓ ให้ถ้อยค าและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน 
  ๓.๔ คอยติดตามเรื่อง และรอรับแจกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
(น.ส.๓ ก.) เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และแจ้งให้ทางวัดทราบต่อไป 
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ปัญหาในการด าเนินการ 
 ๑. ขาดการประสานงานระหว่างทางวัดและตัวแทน (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด) ส่วนมากทางวัดคิดว่ามอบให้ด าเนินการแล้ว คงจะด าเนินการ 
จนเสร็จสิ้นเรียบร้อย จึงไม่ค่อยได้ประสานงานและช่วยเหลือ ท าให้งานล่าช้าและขาดขั้นตอน 
ในการติดตามเรื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องปฏิบัติประจ ามากอยู่แล้ว ซึ่งทางวัดจะต้อง
ประสานงานและช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจนกว่างานจะเรียบร้อย 
 ๒. ปัญหาเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินกับเอกชนข้างเคียงและที่ดินสาธารณะ 
เช่น ทางสาธารณะท าให้งานล่าช้ามาก การแก้ปัญหาจะต้องเตรียมหลักฐานให้แน่ชัด เช่น แผนที่
ระวาง การได้มาซึ่งที่ดินของวัด การครอบครองที่ดินของวัด และค้นหลักฐานของเอกชนข้างเคียง
รอบแปลงที่ส านักงานที่ดิน เช่น การได้มาซึ่งที่ดินของแต่ละแปลง การรับรองแนวเขตที่มีมาก 
แต่เดิมจะช่วยท าให้แก้ปัญหาได้ง่ายข้ึน และถูกต้องตามหลักฐานของแต่ละฝ่าย 
 ๓. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ถ้าตัวแทน (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ส านักงาน 
พระพุทธศาสนาจังหวัด) เป็นผู้ถือจ่ายเอง โดยทางวัดมอบให้จะมีปัญหาหลาย ๆ อย่าง เช่น มีการ
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ได้ ส าหรับการแก้ปัญหาโดยให้ทางวัดตั้งผู้แทนเป็นผู้ถือจ่ายเงินค่าใช้จ่าย 
โดยคัดเลือกจากไวยาวัจกร กรรมการวัดอย่างน้อย จ านวน ๑ คน และผู้ถือจ่ายเงินนี้ 
จะต้องประสานงาน และช่วยติดตามเรื่องรับตัวแทน (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด) จนแล้วเสร็จ 

ประโยชน์ของโฉนดที่ดิน 
 ๑. ท าให้ผู้ถือครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ที่ยึดถือไว้เป็นหลักฐาน 
 ๒. ท าให้เกิดความมั่นคงในหลักกรรมสิทธิแ์ก่เจ้าของทีด่ิน 
 ๓. ใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของตนทั้งต่อรัฐ และในระหว่างเอกชนด้วยกัน 
 ๔. ท าให้รู้ต าแหน่งที่ตั้งตลอดจนขอบเขต และจ านวนเนื้อท่ีของที่ดินแต่ละแปลงได้ถูกต้อง 
 ๕. ท าให้สามารถระงับการทะเลาะวิวาท การยื้อแย้งสิทธิในที่ดิน หรือการรุกล้ าแนวเขต
ที่ดิน ซึ่งกันและกัน 
 ๖. ท าให้เกิดการรักษาและหวงแหนในที่ดินของตน มีแรงจูงใจที่จะปรับปรุง และพัฒนา
ที่ดินของตนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 
 ๗. การออกโฉนดที่ดินถือว่าเป็นการสร้างหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน สามารถน าไปใช้เป็น
หลักฐานในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินตามกฎหมาย 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๖๓ 
 

 ๘. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน กระท าได้โดยง่ายและ 
ไม่ต้องมีการประกาศเว้นแต่จะเป็นเรื่องมรดก 
 ๙. เจ้าของที่ดินสามารถใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักฐานในการประเมินทุนทรัพย์ เพื่อขอรับเงิน
ค่าทดแทนในกรณีที่มีการเวนคืนที่ดินได้ทันที หรือเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเสียค่าธรรมเนียมหรือ
ภาษีอากรให้แก่รัฐ ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
 ๑๐. การแย่งการครอบครองในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินกระท าได้ยาก 
 ๑๑. การออกโฉนดที่ดินท าให้เกิดผลดีแก่ประเทศทั้งในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครองและอื่น ๆ 
 

 

 

**********  



๖๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

(ส าเนา) 

ที่ ศธ ๐๔๐๘/๑๐๖๕๙       กรมการศาสนา 
          กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐ 

                 ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ 

เรื่อง การระวังชี้แนวเขตที่ดินของวัด 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด..................................  

  ตามที่คณะสังฆมนตรีได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่  ๕ มกราคม ๒๔๙๖ มีมติว่า 
การท านิติกรรมอันเกี่ยวกับที่ดินของวัด คือการขอรังวัดรับโฉนด การขอแบ่งแยก การขอสอบเขต
และการรับรองเขตที่ดินของวัดทั้ง ๔ ประการ ให้เจ้าอาวาสมอบฉันทะให้กรมการศาสนาหรือ
ตัวแทนของกรมการศาสนาเป็นผู้กระท านิติกรรมแทนวัด แต่ข้อตกลงใด ๆ ในการท านิติกรรม  
ในกรณีเช่นนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาส และเมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนาจะไปรับรอง 
แนวเขตที่ดินของวัดใด ต้องแจ้งให้เจ้าอาวาสวัดนั้นทราบก่อนทุกครั้ง นั้น 
  เนื่องจากปัจจุบันกรมที่ดินมีนโยบายที่จะขยายการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
ทั่วราชอาณาจักรและได้จัดท าโครงการพัฒนาที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศขึ้น 
ซึ่งกรมที่ดินมีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ บัญญัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสว่า 
มีหน้าที่บ ารุงรักษาจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัด ประกอบกับเป็นผู้ที่ทราบแนวเขตที่ดิน 
ของวัดน่าจะเป็นผู้ด าเนินการเรื่องดังกล่าวด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจให้ไวยาวัจกร หรือผู้อื่นที่เห็น
เหมาะสมเป็นผู้ด าเนินการแทนวัดก็จะสะดวกแก่การออกโฉนดที่ดินตามโครงการของกรมที่ดิน
ดังกล่าวเป็นอย่างมาก และขอให้กรมการศาสนาพิจารณาทบทวนในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง กรมการศาสนา
ได้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๒๘ เมื่อวันที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๘ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
  ๑. ให้เจ้าอาวาสวัดทั้งหลาย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็ดี ในเขตเทศบาลหรือ
สุขาภิบาลก็ดีให้ปฏิบัติตามมติคณะสังฆมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๙๖ ในการท านิติกรรม
เกี่ยวกับที่ดินของวัด กล่าวคือการขอรังวัดรับโฉนด การขอสอบเขต การขอแบ่งแยก และ 
การขอรับรองแนวเขตที่ดินของวัด ๔ ประการนี้ ให้เจ้าอาวาสมอบฉันทะให้กรมการศาสนา  
หรือตัวแทนของกรมการศาสนาเป็นผู้กระท านิติกรรมแทนวัด แต่ข้อตกลงใด ๆ ในการท านิติกรรม 
ในกรณีเช่นนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสก่อน 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๖๕ 
 

  ๒. ให้วัดทั้งหลายที่ตั้งอยู่นอกเขตดังกล่าวในข้อ ๑ โดยความรับผิดชอบของเจ้าอาวาส
แห่งวัดนั้น ให้เจ้าอาวาสพิจารณาคัดเลือกทายกทายิกาแห่งวัดนั้นอันอยู่ในฐานะที่ควรแก่การเชื่อถือ 
มีจ านวน ๒ หรือ ๓ ท่าน ให้เป็นผู้ด าเนินการแทนเจ้าอาวาสในการท านิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินของวัด 
แต่ข้อตกลงใด ๆ ในการท านิติกรรมในกรณีเช่นนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสก่อน 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้อ าเภอต่าง ๆ ทราบด้วย ในการนี้กรมการศาสนา 
ได้นมัสการเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจงัหวัดผู้ปกครองทางสงฆ์ทราบอกีทางหนึ่งด้วยแล้ว 
 
  

                    ขอแสดงความนับถือ 
 แจ้ง  สุขเกื้อ 
 (นายแจ้ง  สุขเกื้อ) 
 รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
 อธิบดีกรมการศาสนา 
 
  
  
            
  



๖๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

(ส าเนา) 
ที่ ศธ ๐๔๐๘/๑๐๖๕๘       กรมการศาสนา 
          กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐ 

                 ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ 
เรื่อง   การระวังชี้แนวเขตที่ดินของวัด 
นมัสการ เจ้าคณะจงัหวัด (มหานิกายและธรรมยุต) ทุกจังหวัด 

 ตามที่คณะสังฆมนตรีได้ประชุมพิจารณา  เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๙๖ มีมติว่าการท า 
นิติกรรมอันเกี่ยวกับที่ดินของวัด คือการขอรังวัดรับโฉนด การขอแบ่งแยก การขอสอบเขตและ  
การรับรองเขตที่ดินของวัดทั้ง ๔ ประการ ให้เจ้าอาวาสมอบฉันทะให้กรมการศาสนาหรือตัวแทน
ของกรมการศาสนาเป็นผู้กระท านิติกรรมแทนวัด แต่ข้อตกลงใด ๆ ในการท านิติกรรมในกรณีเช่นนี้  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาส และเมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนาจะไปรับรองแนวเขต
ที่ดินของวัดใด ต้องแจ้งให้เจ้าอาวาสวัดนั้นทราบก่อนทุกครั้ง นั้น 
 เนื่องจากปัจจุบันกรมที่ดินมีนโยบายที่จะขยายการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
ทั่วราชอาณาจักรและได้จัดท าโครงการพัฒนาที่ดิน และเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศขึ้น 
ซึ่งกรมที่ดินมีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ บัญญัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสว่า 
มีหน้าที่บ ารุงรักษา จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัด ประกอบกับเป็นผู้ที่ทราบแนวเขตที่ดินของวัด 
น่าจะเป็นผู้ด าเนินการเรื่องดังกล่าวด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจให้ไวยาวัจกรหรือผู้อื่นที่เห็น
เหมาะสมเป็นผู้ด าเนินการแทนวัดก็จะสะดวกแก่การออกโฉนดที่ดินตามโครงการของกรมที่ดิน
ดังกล่าวเป็นอย่างมาก และขอให้กรมการศาสนาพิจารณาทบทวนในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง กรมการศาสนา  
ได้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๒๘ เมื่อวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๒๘ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. ให้เจ้าอาวาสวัดทั้งหลาย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็ดี ในเขตเทศบาลหรือ
สุขาภิบาลก็ดี ให้ปฏิบัติตามมติคณะสังฆมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๙๖ ในการท านิติกรรม
เกี่ยวกับที่ดินของวัด กล่าวคือการขอรังวัดรับโฉนด การขอสอบเขต การขอแบ่งแยก  
และการขอรับรองแนวเขตที่ดินของวัด ๔ ประการนี้ ให้เจ้าอาวาสมอบฉันทะให้กรมการศาสนา 
หรือตัวแทนของกรมการศาสนาเป็นผู้กระท านิติกรรมแทนวัด แต่ข้อตกลงใด ๆ ในการท านิติกรรม 
ในกรณีเช่นนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสก่อน 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๖๗ 
 

 ๒. ให้วัดทั้งหลายที่ตั้งอยู่นอกเขตดังกล่าวในข้อ ๑ โดยความรับผิดชอบของเจ้าอาวาส
แห่งวัดนั้น ให้เจ้าอาวาสพิจารณาคัดเลือกทายกทายิกาแห่งวัดนั้น อันอยู่ในฐานะที่ควรแก่การเชื่อถือ 
มีจ านวน ๒ หรือ ๓ ท่าน ให้เป็นผู้ด าเนินการแทนเจ้าอาวาสในการท านิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินของวัด
แต่ข้อตกลงใด ๆ ในการท านิติกรรมในกรณีเช่นนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสก่อน 

 จึงขอนมัสการมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าอาวาสทุกวัดซึ่งอยู่ในสังกัด 
ของพระคุณเจ้าทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 
 ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง 
 แจ้ง  สุขเกื้อ 
 (นายแจ้ง  สุขเกื้อ) 
 รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
 อธิบดีกรมการศาสนา 
  



๖๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

(ส าเนา) 
ที่ มท ๐๖๐๙/๒๓๕            กรมที่ดนิ 

         ๖  มกราคม  ๒๕๒๔ 

เรื่อง   การออก น.ส.๓ หรือโฉนดทีด่ินของวดัร้าง 

เรียน อธิบดีกรมการศาสนา 

อ้างถึง หนังสือกรมการศาสนา ที่ ศธ ๐๔๐๘/๕๒๘๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๓ 

  ตามที่แจ้งว่า กรมการศาสนาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปขอออก น.ส. ๓ ที่วัดร้าง 
ในท้องที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รวม ๑๒ แปลง แต่อ าเภอขัดข้องเพราะที่ดิน
ดังกล่าวไม่ได้มีการแจ้ง  ส.ค.๑ ไว้ จึงหารือว่าจะปฏิบัติอย่างไร นั้น 

 กรมที่ดินไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่า 

 ๑. ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ บัญญัติไว้
มีใจความว่าให้ผู้ที่ครอบครองและท าประโยชน์อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ  
โดยไม่มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับหากไม่แจ้งภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นเจตนาสละสิทธิ์
ครอบครองที่ดินนั้น และรัฐมีอ านาจจัดที่ดินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ตามมาตรา ๓๔ 
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  บัญญัติไว้มีใจความว่าที่วัดจะโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็แต่โดย
พระราชบัญญัติ จากบทบัญญัติดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าถ้าวัดไม่ได้แจ้งการครอบครอง รัฐก็ไม่มี
อ านาจน าไปจัดตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ เพราะขัดกับกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ซึ่งเป็นกฎหมาย
เฉพาะ ฉะนั้นโดยนัยกลับกันวัดก็ไม่ต้องแจ้งการครอบครอง ซึ่งเรื่องท านองเดียวกันนี้
คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
กรมทางหลวงแผ่นดิน และกรมชลประทานไว้แล้วว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินซึ่งรัฐน ามา 
จัดตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่ได้เพราะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ฉะนั้นจึงเห็นว่าที่ดิน  
ของวัดไม่ต้องแจ้งการครอบครอง 
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๖๙ 
 

 

 ๒. ที่ดินวัดร้างมิใช่สมบัติของวัดใดวัดหนึ่ง ย่อมเป็นศาสนสมบัติกลาง ซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของกรมการศาสนาที่จะดูแลรักษาและจัดการ การที่กรมการศาสนาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไป
ด าเนินการขอออก น.ส.๓ จึงเป็นการถูกต้องแล้ว 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรมที่ดินไดแ้จ้งทางปฏิบัติให้จงัหวัดอุดรธานทีราบด้วยแล้ว 
     ขอแสดงความนับถืออย่างสงู 
     ศิริ  เกวลนิสฤษดิ ์
     (นายศิริ  เกวลินสฤษดิ์) 
     รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
     อธิบดีกรมที่ดิน 
  



๗๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 

(ส าเนา) 

ที่ ศธ ๐๔๐๕/ว ๔๒       กรมการศาสนา 
          กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐ 

                 ๑๓  มีนาคม  ๒๕๒๙ 

เรื่อง การช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินของวัด 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวดั 

อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๔๐๑/๓๖๗๙๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบงานในหน้าที่ของกรมการศาสนาในส่วนภูมิภาค 
ให้จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติแทนกรมการศาสนาและได้วางแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว คือ 
 ๑. งานที่จะต้องปฏิบัติในระดับจังหวัด ให้เสนอเรื่องต่อศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 
เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ 
 ๒. งานที่จะต้องปฏิบัติในระดับอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ให้เสนอเรื่องต่อศึกษาธิการอ าเภอ
หรือศึกษาธิการอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอพิจารณา แล้วเสนอนายอ าเภอหหรือปลัดอ าเภอ 
ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอลงความเห็นและออกหนังสือในนามอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้า 
ประจ ากิ่งอ าเภอ 
 บัดนี้ ปรากฏว่าได้มีวัดบางวัดในส่วนภูมิภาค เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของวัด เช่น 
การออกโฉนดที่ดิน การขอสอบเขตที่ดิน การขอรังวัดแบ่งแยก การระวังชี้แนวเขตที่ดิน การโต้แย้ง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินกับเอกชนข้างเคียง ฯลฯ วัดมักจะมีหนังสือไปถึงกรมการศาสนาโดยตรง เพื่อให้
กรมการศาสนาจัดเจ้าหน้าที่มาด าเนินการช่วยเหลือ โดยวัดมิได้ส่งเรื่องผ่านให้จังหวัดพิจารณา
ช่วยเหลือก่อน จึงท าให้เกิดความสับสนและไม่ถูกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการในเรื่องที่วัดขอความช่วยเหลือจากทางราชการ ในกรณี 
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินเป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้องตามขั้นตอนกับทั้งสะดวกรวดเร็ว จึงใคร่ 
ขอความร่วมมือจากจังหวัดพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๗๑ 
 

 ๑. แจ้งให้วัดภายในจังหวัดทราบว่า  เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของวัดในกรณีต่าง ๆ  
เมื่อต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ ให้มีหนังสือมอบให้จังหวัดหรืออ าเภอเป็นตัวแทนหรือช่วยเหลือ
เป็นเรื่อง ๆ ไป โดยที่จะต้องประสานงานและร่วมด าเนินการกับจังหวัดหรืออ าเภอจนเสร็จการ 
 ๒. เมื่อจังหวัดหรืออ าเภอได้รับมอบเป็นตัวแทน หรือช่วยเหลือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ที่ดินแล้ว แต่ไม่สามารถจะด าเนินการช่วยเหลือวัดได้ ขอให้จังหวัดแจ้งให้กรมการศาสนาทราบ  
เพื่อกรมการศาสนาจะได้พิจารณาช่วยเหลือต่อไป 

 อนึ่ง เรื่องนี้กรมการศาสนาได้มีหนังสือแจ้งเจ้าคณะจังหวัดเพื่อให้แจ้งวัดในสังกัดทราบ
อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ถือเปน็แนวปฏิบัตติ่อไปด้วย 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 มงคล  ศรีไพรวรรณ 
 (นายมงคล  ศรีไพรวรรณ) 
 อธิบดีกรมการศาสนา 



๗๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

(ส าเนา) 

ที่ ศธ ๐๕๐๕/ว ๔๘       กรมการศาสนา 
          กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐ 

                 ๑๓  มีนาคม  ๒๕๒๙ 

เรื่อง การช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินของวัด 

นมัสการ เจ้าคณะจงัหวัด  (มหานิกายและธรรมยุต)  ทุกจังหวดั 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบงานในหน้าที่ของกรมการศาสนาในส่วนภูมิภาค 
ให้จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติแทนกรมการศาสนา  และได้วางแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว คือ 
 ๑. งานที่จะต้องปฏิบัติในระดับจังหวัด ให้เสนอเรื่องต่อศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 
เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ 
 ๒. งานที่จะต้องปฏิบัติในระดับอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ให้เสนอเรื่องต่อศึกษาธิการอ าเภอ
หรือศึกษาธิการอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอพิจารณา แล้วเสนอนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจ ากิ่งอ าเภอลงความเห็นและออกหนังสือในนามอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ า  
กิ่งอ าเภอ 
 บัดนี้ ปรากฏว่าได้มีวัดบางวัดในส่วนภูมิภาค เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของวัด เช่น 
การออกโฉนดที่ดิน การขอสอบเขตที่ดิน การขอรังวัดแบ่งแยก การระวังชี้แนวเขตที่ดิน การโต้แย้ง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินกับเอกชนข้างเคียง ฯลฯ วัดมักจะมีหนังสือไปถึงกรมการศาสนาโดยตรง เพื่อให้
กรมการศาสนาจัดเจ้าหน้าที่มาด าเนินการช่วยเหลือ โดยวัดมิได้ส่งเรื่องผ่านให้จังหวัดพิจารณา
ช่วยเหลือก่อน จึงท าให้เกิดความสับสนและไม่ถูกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 เพื่อให้การด าเนินการปฏิบัติงานช่วยเหลือวัด  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินให้ถูกต้อง
ตามขั้นตอน  มีความสะดวกและรวดเร็ว  จึงใคร่ขอให้เจ้าคณะจังหวัดได้แจ้งให้วัดในสังกัดทราบ 
 ๑. เมื่อวัดมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของวัดในกรณีต่าง ๆ และต้องการให้ทางราชการช่วยหลือ
ให้วัดท าหนังสือมอบให้จังหวัดหรืออ าเภอเป็นตัวแทน  หรือช่วยเหลือเป็นเรื่อง ๆ โดยที่วัดจะต้อง
ประสานงาน  และร่วมด าเนินการกับจังหวัด  หรืออ าเภอจนเสร็จการ 
 ๒. เมื่อจังหวัดหรืออ าเภอได้รับมอบเป็นตัวแทน หรือช่วยเหลือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ที่ดินแล้ว ไม่สามารถจะด าเนินการช่วยเหลือวัดได้หรือในขณะเดียวกันมีปัญหาประการใดจังหวัด 
จะมีหนังสือแจ้งให้กรมการศาสนาทราบ  เพื่อพิจารณาช่วยเหลือต่อไป 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๗๓ 
 

 จึงนมัสการมาเพื่อโปรดทราบ  และขอความกรุณาแจ้งให้วัดในสังกัดทราบ  เพื่อถือเป็น
แนวปฏิบัติต่อไปด้วยจะขอบคุณยิ่ง 
 
 ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง 
 มงคล  ศรีไพรวรรณ 
 (นายมงคล  ศรีไพรวรรณ) 
 อธิบดีกรมการศาสนา 
  



๗๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

การเก็บรักษาหนังสือส าคัญทีด่ิน 

 

 โฉนดที่ดิน  น.ส. ๓,  น.ส. ๓ ก,  โฉนดตราจอง  และตราจองที่ตราว่าได้ท าประโยชนแ์ล้ว  
และ ส.ค. ๑  ซึ่งเป็นที่ตั้งวดั,  ที่ธรณีสงฆ์ในส่วนกลาง  (กทม.)  ให้เก็บรักษาที่  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ในส่วนภูมิภาค  ให้เก็บรักษาที่  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นั้นๆ 

 (ระเบียบส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ว่าด้วยการเก็บรักษาหนังสือส าคญัส าหรับ
ที่ดินศาสนสมบัติและวัดร้าง  พ.ศ. ๒๕๕๒)   

 
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๗๕ 
 

 

 

ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ว่าด้วยการเก็บรักษาหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินศาสนสมบัติและวัดร้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 ด้วยมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๖ 
บัญญัติให้มีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้น พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๕๙ ก าหนดให้โอน บรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ของกรมการศาสนาบางส่วน
มาเป็นของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ก าหนดให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
มีหน้าที่เก็บรักษาหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินศาสนสมบัติและวัดร้าง ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
จึงก าหนดระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บ
รักษาหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินศาสนสมบัติและวัดร้าง พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 ข้อ  ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่ วนัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓ บรรดากฎ ระเบียบ หรือข้อบังคบัอื่นใด ทีข่ัดหรือแย้งกบัระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้
   หนังสือส าคัญส าหรับที่ดิน หมายถึง โฉนดที่ดิน, น.ส.๓, น.ส.๓ ก, โฉนดตราจอง
ตราจองที่ตราว่าได้ท าประโยชน์แล้ว  ส.ค.๑  และหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินอื่นใดตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ของที่ดินที่ตั้งวัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่ศาสนสมบัติกลาง หรือที่ดินวัดร้าง 
   ส านักงาน หมายถึง ส านักงานศาสนสมบัติ หรือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
   เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าทีข่องส านักงาน 
 ข้อ ๕ การเก็บรักษาหนังสือส าคัญส าหรับที่ดิน ให้เก็บไว้ในตู้เก็บเอกสารที่มั่นคงและ
ปลอดภัย ของส านักงาน 
 ข้อ ๖ ให้เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนหนังสือส าคัญส าหรับที่ดิน โดยระบุ ชื่อ สถานที่ตั้ง
เลขที่โฉนด เลขที่ดิน เลขระวาง หน้าส ารวจ จ านวนเนื้อที่ และการใช้ประโยชน์ 
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 ข้อ ๗ วัดใดมีความประสงค์จะขอดูหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินให้เจ้าอาวาสแจ้งความ
ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ตามสถานที่ตั้งของที่ดิน โดยแนบส าเนาหนังสือสุทธิ และส าเนาตราตั้งเจ้า
อาวาสหรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนกันได้ 
 ในกรณีที่มอบให้บุคคลอื่นมาขอดู ให้เจ้าอาวาสมีหนังสือมอบอ านาจ แจ้งเป็นลายลักษณ์ 
อักษร โดยแนบส าเนาหนังสือสุทธิ และส าเนาตราตั้งเจ้าอาวาส หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนกันได้ 
พร้อมส าเนาหลักฐานหนังสือแสดงตนของผู้มาขอดู โดยรับรองส าเนาทุกฉบับ 
 ข้อ ๘ วัดใดมีความประสงค์ขอคัด ขอถ่ายเอกสาร หรือขอยืม หนังสือส าคัญส าหรับ
ที่ดินของวัด ให้เจ้าอาวาสมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแนบส าเนาหนังสือสทุธิ และส าเนา
ตราตั้งเจ้าอาวาส หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนกันได้ โดยรับรองส าเนาทุกฉบับ 
   (๑) กรณีขอคัด ขอถ่ายเอกสาร ให้ผู้อ านวยการส านกังานเปน็ผู้พิจารณาอนุญาต 
   (๒) กรณีการขอยืม ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
 ข้อ  ๙ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรณีที่หน่วยราชการมีความประสงค์จะขอดู ขอคัด 
ขอถ่ายเอกสาร หรือขอยืมหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง หรือศาสนสมบัติวัด 
ให้ท าเป็นหนังสือถึงผู้มีอ านาจอนุญาต ดังนี้ 
   (๑) กรณีขอดู ขอคัด ขอถ่ายเอกสาร ให้ผู้อ านวยการส านักงานเป็นผู้พิจารณา
อนุญาต 
   (๒) กรณีการขอยืม ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
 ส าหรับที่ดินอนัเป็นศาสนสมบัติวัด จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากเจ้าอาวาสก่อนทุกกรณี 
 ข้อ ๑๐ ให้เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนในการขอดู ขอคัด ขอถ่ายเอกสาร และขอยืม 
โดยระบุประเภทหนังสือส าคัญส าหรับที่ดิน ไว้เป็นหลักฐาน 
 ข้อ ๑๑ ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 
 ประกาศ  ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
  

 (นางจุฬารัตน ์ บุณยากร) 
 ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
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การตรวจสอบที่ดินวัดร้าง 

เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันการขึ้นทะเบียนที่ดินวดัร้างตกส ารวจ แบง่ได้ ๒ กรณ ี
 ๑. กรณีที่ดินวัดรา้งตกส ารวจมเีอกสารสิทธิ์ในท่ีดินแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑.๑ ประสานงานกับส านักงานที่ดิน ซึ่งดูแลพื้นที่ที่ดินวัดร้างนั้น ๆ ตั้งอยู่ เกี่ยวกับ
ประมาณการใช้จ่ายในการขอสอบเขตที่ดิน โดยน าเอกสารสิทธิ์ที่ดินของวัดร้างนั้นไปประกอบการ
พิจารณาด้วย เมือ่ทราบให้แจ้งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อโอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
  ๑.๒ เมื่อได้รับค่าใชจ้่ายแลว้ ให้ยื่นค าขอสอบเขตที่ดินต่อส านักงานที่ดิน (สว่นขั้นตอน 
การย่ืนค าขอสอบเขตที่ดินจะกล่าวในส่วนของขั้นตอนการรังวัดสอบเขต) 
  ๑.๓ เมื่อถึงก าหนดวันนัดรังวัด ให้น ารังวัดไปตามเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของวัดนั้น ๆ 
และหากมีการโต้แย้งแนวเขตที่ดิน ให้ส านักงานที่ดินด าเนินการไปตามระเบียบและกฎหมายของ
กรมที่ดินต่อไป 
 ๒. กรณีที่ดินวัดรา้งยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ด าเนินการ ดังนี ้
  ให้รวบรวมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินของวัดร้าง ทั้งในด้านเอกสาร ด้าน
วัตถุและด้านพยานบุคคล เพื่อใช้ในการประกอบการยืนยันกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
  ๒.๑ ด้านเอกสาร 
  ประสานกับส านักงานที่ดิน ซึ่งดูแลพื้นที่ที่วัดร้างนั้น ๆ ตั้งอยู่โดยตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ดังนี้ 
  ๒.๑.๑  ระวางที่ดิน การตรวจสอบที่ดินในระวางนั้นจะต้องขอดูเลขที่ระวางซึ่งจะ
ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของเอกชนที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งวัดร้าง (หากเอกชนที่มีที่ดินติดกับวัดร้าง
ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ดูเลขที่ระวาง ให้ขอดูจากเอกชนแปลงถัดไป แต่ไม่ควรไกลเกินกว่า ๕๐๐ 
เมตร จะท าให้ไม่อยู่ในระวางเดียวกัน เป็นผลให้ยากแก่การค้นหาต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน) 
ในการขอดูเลขระวางดังกล่าว จะต้องดูรายละเอียดในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น เลขที่โฉนด เลขที่ดิน 
หน้าส ารวจ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการค้นหาต าแหน่งที่ดิน 
 เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว ให้ประสานงานกับฝ่าย
รังวัดของส านักงานที่ดินขอให้น าระวางที่ดินตามเลขที่ที่ได้มา ตรวจสอบหาต าแหน่งที่ตั้งของ 
ที่ดินวัด เมื่อพบต าแหน่งแล้วให้ตรวจสอบดูรายละเอียดว่าที่ดินวัดมีอาณาเขตลักษณะอย่างไรมีการ
ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทับหรือไม่ จากนั้นให้จดรายละเอียดของที่ดินเอกชนข้างเคียง โดยรอบทุก
ด้านของที่ดินวัด เช่น เลขที่ดิน หน้าส ารวจ เป็นต้น (หากมีการออกเอกสารสิ ทธิ์ในที่ดินทับ  
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ให้จดรายละเอียดแปลงที่ออกทับด้วย เพื่อจะได้น ารายละเอียดดังกล่าวไปขอตรวจสอบสารบบ  
ที่ฝ่ายทะเบียนต่อไป) 
  ๒.๑.๒ สารบบที่ดิน จะเป็นแฟ้มเก็บประวัติของที่ดินแต่ละแปลง โดยมีหน้าที่ส ารวจ
เลขที่ดินและต าบลก ากับ ในสารบบที่ดินนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาของที่ดิน เอกสารสิทธิ์
เดิม การรับรองแนวเขตและการท านิติกรรมต่าง ๆ ของที่ดินแต่ละแปลงเป็นต้น 
 เมื่อได้หน้าส ารวจและเลขที่ดินตามข้อ ๒.๑.๒ แล้ว ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนของส านักงาน
ที่ดินซึ่งเป็นผู้เก็บรักษาสารบบ เมื่อได้รับสารบบแล้วให้ตรวจดูโดยละเอียดดังนี้ 
 - หากเป็นแปลงที่ออกทับที่ดิน ให้ตรวจสอบในใบไต่สวนว่าที่ดินแปลงนี้ได้มาอย่างไรมี
เอกสารสิทธิ์เดิมหรือไม่ และมีการรับรองแนวเขตที่ถูกต้องหรือไม่ 
 - ส่วนที่ดินแปลงข้างเคียง ให้ดูเอกสารสิทธิ์เดิมว่า อาณาเขตด้านที่ติดกับที่ดินวัดระบุ
จดวัดหรือไม่ และให้ดูใบไต่สวนว่ามีการรับรองแนวเขตที่ดินถูกต้องหรือไม่ 
 ตามที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น หากมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนที่ระบุเป็นที่วัดให้
ขอถ่ายเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 
 ๑. หากเป็นการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทับที่ดินวัด ให้พิจารณาดูว่าได้มาอย่างไร (โดย
การครอบครองหรือมีเอกสารสิทธิ์เดิม) ออกเอกสารสิทธิ์เมื่อใด เพื่อจะได้เปรียบเทียบดูว่าใครมี
กรรมสิทธิ์มาก่อน 
 ๒. เอกสารสิทธิ์เดิมของเอกชนแปลงข้างเคียงระบุจดที่ดินของวัดหรือไม่ เพื่อใช้เป็นสิ่ง
ยืนยันว่าที่ดินแปลงที่ติดกับเอกชนรายนี้เป็นที่ดินของวัด 

 ๒.๒ ด้านวัตถุ 

 ให้ตรวจสอบในพื้นที่ว่ามีโบราณสถาน โบราณวัตถุหรือไม่ เพื่อใช้อายุของโบราณสถาน
หรือโบราณวัตถุเป็นส่วนอ้างอิงในการพิจารณาความเป็นวัดมาแต่เมื่อใด ในการนี้อาจแจ้ง 
กรมศิลปากรขอให้ตรวจสอบอายุของโบราณสถานหรือโบราณวัตถุดังกล่าว เพื่อประกอบการขอขึ้น
ทะเบียนที่ดินวัดร้าง 

 ๒.๓ ด้านพยานบุคคล 

 สอบถามและบันทึกถ้อยค าบุคคลผู้ทราบประวัติความเป็นมาของที่ดินวัด เพื่อประกอบ 
ในการยืนยันกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
 อนึ่ง หากคู่กรณีเป็นส่วนราชการ เช่น กรมธนารักษ์ (ทะเบียนที่ดินราชพัสดุและออกหนงัสือ 
ส าคัญส าหรับที่หลวง) กระทรวงมหาดไทย (ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์และออกหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวง) กรมป่าไม้ (เขตสงวนประเภทต่าง ๆ ) เป็นต้น ให้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารจาก
หน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีประกาศเขตต่าง ๆ ก่อนหรือหลังความมีอยู่ของวัด 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๗๙ 
 

 ตามที่กล่าวมาเบื้องต้นทั้งหมด หากน าข้อมูลที่ได้ทุก ๆ ด้านมาพิจารณาแล้ว มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับที่ดินของวัด ให้ด าเนินการแก้ไข ดังนี้ 
 ๑. หากเป็นการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทับที่วัดทั้งแปลง หรือมีการขึ้นทะเบียนของส่วน
ราชการต่าง ๆ ให้ประสานกับกรมที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
หรือเพิกถอนทะเบียนดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
 ๒. หากเป็นการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทับบางส่วน (รุกล้ าแนวเขตที่ดิน) ให้ด าเนินการ 
เช่นเดียวกับข้อที่ ๑ แต่จะเป็นการเพิกถอนบางส่วน ตามแนวเขตของวัดที่แท้จริง 
 ๓. กรณีวัดร้างตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติหรือเป็นที่หลวงหวงห้าม
ต่าง ๆ ซึ่งทางราชการของส่วนนั้น ๆ ออกเอกสารสิทธิทับที่ดินวัดร้าง ให้ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานที่ออกเอกสารสิทธิ 
ทับที่ดินวัดร้าง ผู้ที่ทราบประวัติความเป็นมาของวัดร้าง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล เจ้าคณะพระสังฆาธิการที่มีอ านาจปกครองในเขตที่ที่ดินวัดร้างตั้งอยู่ โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดท าหน้าที่เลขานุการ หากจะเพิ่ม 
บุคคลใดหรือหน่วยงานใดร่วมประชุมก็ตามแต่จะพิจารณาโดยสรุปมติที่ประชุมว่า หากด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างแล้วส่วนราชการที่ออกเอกสารสิทธิทับที่ดินวัดร้างจะ
ยินยอมให้เพิกถอนเอกสารสิทธินั้นได้และให้ออกโฉนดที่ดินเป็นที่วัดร้างได้ 
 ๔. กรณีวัดร้างตั้งอยู่ในสถานที่ราชการ ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสาน
ส านักศิลปากรพื้นที่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบวัดร้างว่ามีความเก่าแก่มากน้อย
เพียงไร เกิดก่อน พรบ. ของหน่วยราชการท่ีวัดร้างตั้งอยู่หรือไม่ โดยสรุปรวมกับรายงานการประชุม
ตามข้อที่ ๓ 
 ในการนี้ กรณี ข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ หากส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดไม่สะดวกหรือ 
ไม่สามารถด าเนินการขอค้นหาหลักฐานเอกสารจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ ให้มีหนังสือแจ้งส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขอเจ้าหน้าที่ร่วมด าเนินการต่อไป 
  



๘๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     มติคณะกรรมการ พศป.  โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๓๑      
ที ่  พศป. ๑๐๒/๒๕๕๓ วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 
เรื่อง   การขอข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลางทั่วไป 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
 ตามที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.)  ในการประชุมครั้ง
ที่  ๑๑/๒๕๕๓  วันจันทร์ที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  พระธรรมวรเมธี  กรรมการ  ได้ปรารภ เรื่อง
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือ  บุคคล  นิติบุคคล  ขอข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับที่ดินวัดร้าง
และศาสนสมบัติกลางทั่วประเทศ  จากส านักงานพระพุทธาศาสนาแห่งชาติ  เพื่อน าไปใช้ประกอบการ
พิจารณาอื่น ๆ ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือ บุคคล  นิติบุคคล  นั้น 

 ที่ประชุมมีมติ  หากหน่วยงานราชการต่าง ๆ  หรือ  บุคคล  นิติบุคคล  จะข้อขอมูลเอกสาร
ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลางทั่วประเทศ  จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ให้น าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.)  พิจารณาอนุญาตก่อนทุกครั้งแล้ว
จึงจะให้ข้อมูลเกอสารได้ตามสมควรแก่กรณี  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๑.  อนุมัติตามมติคณะกรรมการ  พศป. 
๒. มอบให้ส านักงานศาสนสมบัติด าเนินการต่อไป 

 

 
 

(นายสมชาย  สุรชาตรี) 
เลขานุการคณะกรรมการ พศป. 

ผู้อ านวยการศาสนสมบัติ 
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๓ 

 

 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๘๑ 
 

รายละเอียดประกอบการขอขึ้นทะเบียนที่ดินวัดร้างตกส ารวจ 

 ๑. ระบุชื่อวัดร้างที่ตรวจพบ พรอ้มที่ตั้ง หมู่ที่........ต าบล................อ าเภอ.............จังหวัด............ 
 ๒. ใส่เลขที่ระวางท่ีดิน ถ้ามปีรากฏในระวาง 
 ๓. ระบุอาณาเขตของที่ดินวัดร้าง ทิศเหนือ, ทศิใต้, ทิศตะวันออก, ทิศตะวนัตก จดที่ใด 
 ๔. ใส่เครื่องหมาย/ใน  (...) รายการที่ส่งเอกสารมาประกอบการพิจารณาขออนุมัติขึ้น
ทะเบียนที่ดินวัดร้างตกส ารวจ 
 - รูปถ่าย เป็นรูปถ่ายในพื้นที่จริง ที่แสดงว่ามีร่องรอย ซากอิฐ หิน ปูน เก่าที่เกี่ยวข้อง
กับวัดร้างที่ขอข้ึนทะเบียน 
 - แผนผังแสดงที่ตั้งของวัดร้าง ในลักษณะประมาณการและแจ้งด้วยว่าอยู่ใกล้กับ
สถานที่ใด 
 - บันทึกพยานบุคคล จากผู้เฒ่า ผู้แก่ ที่น่านับถือ, ผู้ใหญ่บ้าน, ก านันท้องที่, นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือนายกเทศมนตรี ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในสถานที่ใกล้เคียงกับวัดร้างนั้น 
และรับรองโดยนายอ าเภอ 
 - ถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ถ้อยค าพร้อม
รับรองส าเนาถูกต้องด้วยลายมือเจ้าของเอกสาร หากเขียนไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือด้วยหมึกสีน้ าเงิน 
 - ภาพถ่ายระวางแผนที่บริเวณที่ดินที่วัดร้างนั้นตั้งอยู ่
 - ส าเนาเอกสารที่ดินของวัดร้าง (ถ้ามี) หากไม่มีขอให้เจ้าของที่ดินที่ติดกับวัดร้างนั้น
ยืนยันอาณาเขตที่ตนครอบครองโดยชัดเจน พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน 
และรับรองส าเนาด้วย 
 - กรณีมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัดร้าง (ส.ค.๑, น.ส.๓, น.ส.๓ ก. หรือโฉนด) ให้ส่งส าเนาเอกสาร 
พร้อมรับรองส าเนา 
 - หากที่ดินวัดร้างอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตอุทยานแห่งชาติให้ระบุรายละเอียด 
 หากเอกชนหรือส่วนราชการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทับที่ดินวัดร้างโปรดแจ้งพร้อมถ่ายส าเนา
เอกสารแนบ 
 - บันทึกความคิดเห็นของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองตามล าดับ 
จนถึงเจ้าคณะจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด 
 หลักฐานอื่น ๆ เช่นทะเบียนศาสนสมบัติวัด, บัญชีส ารวจที่ดินวัดโดยให้พระสังฆาธิการ 
ต้นสังกัดรับรอง 



๘๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

บันทึกการตรวจสอบที่ดินและขอขึ้นทะเบียนที่ดินวัดร้างตกส ารวจ 

๑. ชื่อวัดร้างที่ขอขึ้นทะเบียน........................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่....................หมู่ที่..............ต าบล.....................................................อ าเภอ.........................................................
จังหวัด................................................................................... 

๒. ตรวจสอบระวางที่ดิน ระบุเป็น................เนื้อที่โดยประมาณ...........ไร่...........งาน...............ตารางวา 
๓. อาณาเขตที่ดินวัดร้าง 
  ทิศเหนือ............................................................................... 
  ทิศใต้................................................................................... 
  ทิศตะวันออก....................................................................... 
  ทิศตะวันตก......................................................................... 
๔. เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนที่ดินวัดร้างใส่เครื่องหมาย / ใน (...) รายการที่ส่งเอกสาร 
 เพื่อขอพิจารณาอนุมัติขึน้ทะเบียนที่ดินวัดร้างตกส ารวจ 

  พยานวตัถ ุ  (...) รูปถ่ายท่ีแสดงว่าเป็นวัดร้าง เช่น ซากอุโบสถ เจดีย์ ฯ 
    (...) แบบแผนผังแสดงที่ตั้งวัดร้าง 
  พยานบุคคล  (...) บันทึกค าบอกเล่า พร้อมส าเนาเอกสารบตัรประจ าตัว หรือ 
     ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ให้ถ้อยค า 
    (...) ความเห็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้ปกครองสงฆ์ตามล าดับชั้น 
ตั้งแตเ่จ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวดั 
    (...) ความเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี นายอ าเภอท้องที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  พยานเอกสาร  (...) ภาพถ่ายระวางแผนที่ จากส านักงานที่ดินทีว่ัดร้างนั้นตัง้อยู่ 
    (...) การได้มาของกรรมสิทธิ์ที่ดนิ 
     (ส.ค.๑, น.ส.๓, น.ส.๓ ก., โฉนดที่ดิน) 
    (...) เอกสารที่ดินข้างเคียงที่ดินวัดร้างนั้นตั้งอยู่ หากไม่มีเอกสาร
ข้างเคียงให้บันทึกถ้อยค าผู้ที่มีที่ดินติดกับวัดร้างและยืนยันว่าที่ดินที่ติดกับผู้ให้ถ้อยค าเป็นที่ดินที่ติด
กับผู้ให้ถ้อยค าเป็นที่ดินของวัดร้างจริง พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้านและ
รับรองส าเนาถูกต้องด้วย 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๘๓ 
 

    (...) กรณีวัดร้างตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติหรือ 
เป็นที่หลวงหวงห้ามต่าง ๆ ซึ่งทางราชการของส่วนนั้น ๆ ออกเอกสารสิทธิทับที่ดินวัดร้างให้
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานที่ดินจังหวัด
หน่วยงานที่ออกเอกสารสิทธิทับที่ดินวัดร้าง ผู้ที่ทราบประวัติความเป็นมาของวัดร้าง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าคณะพระสังฆาธิการที่มีอ านาจปกครองใน
เขตที่ดินวัดร้างตั้งอยู่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดท า
หน้าที่เลขานุการ หากจะเพิ่มบุคคลใดหรือหน่วยงานใดร่วมประชุมก็ตามแต่จะพิจารณา โดยสรุปมติที่
ประชุมว่า หากด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างแล้วส่วนราชการที่ออก
เอกสารสิทธิทับที่ดินวัดร้างจะยินยอมให้เพิกถอนเอกสารสิทธินั้นได้และให้ออกโฉนดที่ดินเป็น 
ที่วัดร้างได้ 
    (...) ประสานส านักศิลปากรพื้นที่ร่วมลงพื้นที่พิสูจน์หลักฐาน กรณี
วัดร้างตกส ารวจตั้งอยู่ในสถานที่ราชการ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือหน่วยราชการ
อื่น ๆ 
 
หมายเหตุ   รายละเอียดที่ดินแปลงละ ๑ ฉบับ ยกเว้นเอกสารสิทธิที่ดินข้างเคียงมากกว่า ๑ ฉบับ 
กรณีมีผู้ที่มีที่ดินติดกับวัดร้างหลายราย 
  



๘๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ความเห็นเจ้าคณะต าบล 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 ลงชื่อ............................................................. 
       (............................................................) 
 เจ้าคณะต าบล............................................... 

 
ความเห็นเจ้าคณะอ าเภอ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 ลงชื่อ............................................................. 
       (............................................................) 
 เจ้าคณะอ าเภอ............................................. 
 

ความเห็นเจ้าคณะจงัหวัด 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 ลงชื่อ.......................................................... 
       (.........................................................) 
 เจ้าคณะจงัหวัด........................................... 
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๘๕ 
 

ความเห็นของผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/นายก อบต./นายกเทศมนตรี 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 ลงชื่อ.......................................................... 
       (.........................................................) 
 ต าแหน่ง...................................................... 
 

ความเห็นของนายอ าเภอ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 ลงชื่อ........................................................... 
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การกันเขตจัดประโยชน์ 
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กองพุทธศาสนสถาน 
ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง 
“การกันเขตจดัประโยชน์” 

 วัด  เป็นสถานที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์  สามเณรและนักบวช  เป็นทีป่ระกอบกิจกรรม                      
ทางพระพุทธศาสนา  เปน็สถานที่ปฏิบัติธรรมและเปน็ส่วนหนึ่งของการสืบทอดพระพุทธศาสนา   
มีสถานะเป็นนติิบุคคลตามรัฐธรรมนูญ  มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองดูแลตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ.๑๒๑ 
 วัด  มีองค์ประกอบหลายอย่าง  เช่น อุโบสถ  วิหาร  เจดีย์  ศาลาการเปรียญ   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล  เมรุ  และที่ดินของวัด  ในที่นี้จะกล่าวเพียงเรื่องที่ดินของวัดเท่านั้นเพราะเป็น
ปัจจัยส าคัญในการกันเขตจัดประโยชน์  ส าหรับการกันเขตจัดประโยชน์ที่ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติด าเนินการอยู่นี้เป็น การด าเนินการในที่ดินเฉพาะแปลงที่ตั้งวัดเท่านั้น  วัตถุประสงค์เพื่อให้
การใช้ที่ดินของวัดเกิดประโยชน์  อย่างแท้จริงและไม่ก่อให้เกิด  ความเสียหายซึ่งอาจเป็นผลกระทบ
กับความสง่างามของวัด  มหาเถรสมาคมพิจารณาแล้วได้สั่งการให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ด าเนินการกันเขตจัดประโยชน์ตามกรอบ  ที่ก าหนดเฉพาะแปลงที่ตั้งวัด และส านักงานพระพุทธ-
ศาสนาแห่งชาติได้มอบให้กองพุทธศาสนสถาน โดยให้ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง เป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดตามที่ก าหนดก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) เมื่อพิจารณาความถูกต้อง
ครบถ้วน แล้วจะน าเสนอส านักงานศาสนสมบัติ  ซึ่งท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ 
มหาเถรสมาคมพิจารณาความเหมาะสมและมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ  ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง           
จะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเสนอจังหวัด   เพื่อแจ้งให้วัดที่ขอกันเขตจัดประโยชน์ด าเนินการเช่า
ต่อไป 
 ในการนี้กองพุทธศาสนสถาน  โดยฝ่ายออกแบบและก่อสร้างจึงได้จัดท าคู่มือการกันเขต              
จัดประโยชน์  โดยยึดกรอบตามที่มหาเถรสมาคมสั่งการ  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานการกัน
เขตจัดประโยชน์ให้ส าเร็จ  ลุล่วงตามความประสงค์ต่อไป 
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ปัจจัยท่ีต้องกันเขตจัดประโยชน ์
 ความเจริญทางด้านกายภาพของสังคมปัจจุบันเติบโตอย่างมากมาย  ในการเจริญเติบโต
ทางด้านกายภาพนี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
ยกตัวอย่างเช่น  ท าเลของสถานที่พักอาศัย  ท าเลของสถานที่ประกอบธุรกิจ  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
ปัจจุบันมีการใช้ที่ดินของวัดเพื่อเป็นสถานที่พักอาศัย  เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ  ซึ่งขัดกับความ
เชื่อโบราณที่กล่าวว่าไม่ควรบุกรุกที่ดินของวัด ไม่ควรกระท าการใดๆ ในที่ดินของวัด แต่ปัจจุบัน  
นี้มีการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในที่ดินของวัด  มีการก่อสร้างสถานที่ประกอบธุรกิจในที่ดินของวัด  
มหาเถรสมาคมและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้เล็งเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจาก 
การด าเนินการดังกล่าวจึงได้ก าหนดกรอบเป็นแนวทางในการจัดการเนื่องจากปัจจุบันได้มีการกัน    
ที่ดินของวัดเป็นที่จัดประโยชน์และกระท าในลักษณะวัดด าเนินการเอง  บางครั้งอาจจะเสียเปรียบ
ผู้ประกอบการ    การด าเนินการให้เช่าเพื่อก่อสร้างบ้านพักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นั้น  จะกระท าได้ 

ก็ต่อเมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นชอบและได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม

แล้วเท่านั้น   ซึ่งในเรื่องนี้ยังมีวัดอีกเป็นจ านวนมากที่ท าการให้เช่าที่ดินดังกล่าว จัดประโยชน์โดยไม่ท า
การขอกันเขตอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ  ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียในแง่การใช้ที่ดิน อาจเป็น 
จากหลายสาเหตุคือ 

๑. ไม่เข้าใจหลักการใช้ที่ดิน 
๒. ไม่เข้าใจวิธีด าเนินการขอกันเขต 
๓. อื่นๆ 

 
หลักเกณฑ์การขอกันเขตจัดประโยชน์ 
 ในการกันเขตจัดประโยชน์ดังกล่าว  วัดและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดจน 
มหาเถรสมาคมมีหลักเกณฑ์  ในการพิจารณาเพื่อให้การกันเขตเป็นไปในแนวทางเดียวกันไม่มีความ
ขัดแย้งและถูกต้องตามหลักการ  โดยในเบื้องต้นจะต้องจัดท าแผนผังวัดแสดงการใช้ที่ดินของวัด  
อาจแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส  เขตสังฆวาส  เขตสาธารณะสงเคราะห์  โดยก าหนดที่ตั้งเสนาสนะ
ต่างๆ ให้ถูกต้องตามมาตราส่วน  แสดงเขตที่ต้องการ กันเป็นเขตจัดประโยชน์อย่างชัดเจน  
ในผังเดียวกันนี้  ถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักการควรมอบให้ช่างที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้
ที่ดินเกี่ยวกับวัด  เป็นผู้จัดท าแผนผังโดยมีหลักการและจุดประสงค์ดังนี้ 

๑. เพื่อให้การใช้ที่ดินของวัดจัดประโยชน์เป็นไปอย่างเหมาะสม  ไม่ท าลายหรือบดบังความ
สง่างามของวัด 
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๒.  เพื่อให้การใชท้ี่ดินของวัดจดัประโยชน์ใหส้อดคล้องกบัข้อก าหนดการใช้ที่ดินของส านกัผงั
เมืองและกฎหมายอื่นๆ 

๓.  เพื่อปอ้งกันการจดัประโยชน์ในที่ดินของวดั  ที่ขดักับแนวทางพัฒนาวัด  ป้องกนัการบุก
รุกที่ดินของวัดและการหาแสวงผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากบุคคลภายนอกและผู้มีอิทธิพล 

 
องค์ประกอบในการก าหนดวางผังกันเขตที่ดินของวัดเพื่อจัดประโยชน ์

๑.  จะต้องห่างจากอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของวัดไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร 
๒.  จะต้องไม่ท าลายคุณค่าทางศลิปะและสถาปัตยกรรมของวัด 
๓.  จะต้องไม่บงัหน้าวัดเกินกวา่ ๕๐%  

ข้อก าหนดประกอบผังกันเขตจัดประโยชน์ส าหรับอาคารที่จะก่อสร้างในเขตท่ีจัดประโยชน์ของวัด 
๑. อาคารจะต้องไม่สูงเกิน ๑๐ เมตร 
๒. อาคารจะต้องใช้ประตูหน้าต่างที่มิดชดิในส่วนที่ติดกับวดั 
๓. จะต้องประกอบธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอนัด ี
๔. จะต้องประกอบธุรกิจที่ไม่รบกวนความสงบของพระสงฆ ์

 

ขั้นตอนการขอกันเขตจัดประโยชน ์
๑. วัดท าหนังสือขอความเห็นชอบตามล าดับชั้น (อาจมีหนังสือผู้ขอใช้ทีด่ินประกอบดว้ย) 

- เจ้าคณะต าบล 
- เจ้าคณะอ าเภอ 
- เจ้าคณะจงัหวัด 
- ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาจังหวัด 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 

๒. วัดท าหนังสือถึงส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยแนบหลักฐาน 
- หนังสือแจง้วัตถุประสงค์ขอกนัเขตจดัประโยชน์ผ่านจงัหวัดและเจ้าคณะปกครองสงฆ์

ตามล าดับชั้น 
- ส าเนาหลักฐานที่ดิน 
- แผนผังแสดงสภาพภายในวัดทั้งหมดให้ถูกต้องตามมาตราส่วน และแสดงบรเิวณที่

ขอกันเขตจดัประโยชน์ในแผนผังให้ชดัเจน 
- แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) บันทึกรายละเอียดบริเวณเสนาสนะของวดัทั้งหมดและ

บริเวณที่จะขอกันเขตจัดประโยชน์ 
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๓. จังหวัด 
- ท าหนังสือถงึส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (โดยส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดเสนอผา่นผู้ว่าราชการจังหวัด) 
๔. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

- กองพุทธศาสนสถาน  มอบหมายให้ฝ่ายออกแบบและกอ่สร้างรวบรวมเรื่องเพื่อ
ด าเนินการขั้นต่อไป 

- ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นตามข้อก าหนด 
- ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างตรวจสอบข้อมลูรายละเอียดสถานที่ที่ขออนุญาตกันเขต

จัดประโยชน ์
- ฝ่ายออกแบบและก่อสร่างรวบรวมรายละเอียดที่ได้จากการตรวจสอบสถานที่จริง 
- ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างสรุปรายละเอียดที่ได้รับจากการส ารวจสถานที่จริงเสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบตัิกลางประจ า (พศป.) 
- ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศา

สนสมบัติกลางประจ า (พศป.) เพื่อชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา 
๕. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) น าเสนอเรื่องที่ผ่าน

การพิจารณาแล้วเสนอ 
- คณะกรรมการมหาเถรสมาคมพจิารณาความเหมาะสม 

๖. เมื่อคณะกรรมการมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบแล้ว 
- ขั้นตอนต่อไปส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีหนงัสือแจ้งไปยงัจังหวัด 
- จังหวัดจะแจ้งเรื่องให้วัดทราบเพื่อด าเนินการขั้นตอนต่อไป 

๗. วัด 
- เมื่อได้รับแจ้งเรื่องแล้วกด็ าเนินการเรื่องเช่าตามกระบวนการต่อไป 
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ขั้นตอนการให้บริการเรื่องการขอกันเขตจดัประโยชน์ 
๑.  เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้รับเรื่องการขอกันเขตจัดประโยชน์ตามที่

จังหวัดแจ้งมาฝ่ายออกแบบและก่อสร้างจะเป็นผู้รวบรวมเรื่อง 
๒. เมื่อรวบรวมเรื่องเรียบร้อยแล้วฝ่ายออกแบบและก่อสร้างจะตรวจสอบรายละเอียด 

ในเบื้องต้น 
๓.   เมื่อตรวจสอบรายละเอียดในเบื้องต้นแล้ว  ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างจะต้องไปตรวจสอบ

สถานที่ ที่จะขอกันเขตจัดประโยชน์  เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดประกอบเรื่องที่ยัง 
ไม่ครบถ้วนให้เรียบร้อย 

๔.  จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเรื่องแผนผังประกอบการขอกันเขตจัดประโยชน์  โดยน า
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบสถานที่ที่จะขอกันเขตจัดประโยชน์  และค านวณพื้นที่พร้อมทั้งก าหนด
เขตให้ชัดเจนถูกต้องตรงตามรายละเอียดขอกันเขตจัดประโยชน์ในแผนผังประกอบ 

๕.  รวบรวมเรื่องการขอกันเขตจัดประโยชน์ที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อก าหนด เสนอส านักงาน 
ศาสนสมบัติ  ซึ่งท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า 
(พศป.) 

๖.  เมื่อส านักงานศาสนสมบัติ  ได้รับเรื่องการขอกันเขตจัดประโยชน์ที่ถูกต้องครบถ้วน 
จากฝ่ายออกแบบและก่อสร้างแล้วจะน าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลาง
ประจ า (พศป.)พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการมหาเถรสมาคมพิจารณา
ความเหมาะสมต่อไป 

๗.  เมื่อคณะกรรมการมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการแล้ว  ฝ่ายออกแบบและ
ก่อสร้างจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดโดยด าเนินการตามขั้นตอนเสนอจังหวัดเพื่อแจ้งให้วัด 
ที่ขอกันเขตจัดประโยชน์ด าเนินการเรื่องการเช่าต่อไป 

หมายเหตุ  ระยะเวลาในการด าเนินการจะต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายอย่าง  
เช่น เอกสารประกอบรายละเอียดการขอกันเขตจัดประโยชน์  การประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณ  ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) การประชุมของกรรมการมหาเถรสมาคม 
ดังนั้นจึงไม่สามารถก าหนดระยะเวลาการด าเนินการที่ชัดเจนได้ 

ปัญหาของวัดท่ีด าเนินการจดัประโยชน์ก่อนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พศ.๒๕๑๑) มีผลบังคับใช ้
ตามที่ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง  กองพุทธศาสนสถาน  ได้ไปตรวจสอบสถานที่ที่วัด

เสนอเรื่องขอกันเขตจัดประโยชน์พบว่ามีวัดอีกเป็นจ านวนมากที่ให้เอกชน  โรงเรียน  หน่วยงาน
ราชการ  เช่าที่ดินเพื่อจัดประโยชน์ก่อนที่กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พศ.๒๕๑๑)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พศ. ๒๕๐๕ มีผลบังคับใช้ท าให้เกิดปัญหามากมาย อาทิเช่น 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๙๓ 
 

๑. การใช้พื้นที่ไม่เป็นระเบียบ  กล่าวคือ มีการปลูกสร้างอาคารรุกล้ าพื้นที่ของวัด  
รวมทั้งมีการก่อสร้างอาคารบดบังทัศนียภาพของวัด 

๒. วัดขาดผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับเนื่องจากวัดไม่ได้ท าสัญญาเช่ากับผู้ที่ใช้ที่ดินของวัด          
ใหถู้กต้อง 
 
 
การแก้ปัญหา 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) 
เมื่อราวเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  รองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายนพรัตน์  
เบญจวัฒนานันท์) ได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติ
กลางประจ า (พศป.)  เพื่อพิจารณาการแก้ปัญหาที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้วัดที่มี

โรงเรียน หน่วยงานราชการ และเอกชนที่ปลูกสร้างอาคารในที่ดินที่ตั้งของวัด ก่อนที่กฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๒ (พศ.๒๕๑๑) ออกตาม   ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พศ.๒๕๐๕ มีผลบังคับใช้  

แจ้งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เพื่อด าเนินการเรื่องขอกันเขต จัดประโยชน์ให้ถูกต้อง

ต่อไป 

ผลที่ได้รับจากการกันเขตจัดประโยชน์ 
๑. วัดให้เช่าที่ดินของวัดในการจัดประโยชน์อย่างเหมาะสม  ไม่ท าลายหรือบดบัง

ทัศนียภาพของวัด 
๒. การใช้ที่ดินของวัดเพื่อจัดประโยชน์สอดคล้องกับข้อก าหนดการใช้ที่ดินของ

ส านัก   ผังเมืองและกฎหมายอื่นๆ 
๓. การจัดประโยชน์ในที่ดินของวัดไม่ขัดกับแนวทางพัฒนาวัด 
๔.  ไม่มีการบุกรุกที่ดินของวัดและการหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จาก

บุคคลภายนอก ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อต าแหน่งเจ้าอาวาสเพราะทุกขั้นตอนด าเนินการตามกรอบของ
ราชการกฎกระทรวงและมติมหาเถรสมาคม 
  



๙๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   มติคณะกรรมการ  พศป.                                                  กดกดกดก    
ที ่   ๔๖/๒๕๕๒ วันที่   ๒๙  มนีาคม  ๒๕๕๒       ดกกด 
เรื่อง   การกันเขตจดัประโยชน์วัดที่มีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาก่อนบังคบัใช้กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๒ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาจังหวัด 

 ด้วยรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์)  
ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ความว่า จากการที่กองพุทธศาสนสถาน 
ได้ออกตรวจสอบพื้นที่ พบว่ามีวัดที่มีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา ซึ่งได้ด าเนินการจัดประโยชน์ก่อนที่
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
มีผลบังคับใช้ โดยพบปัญหาดังนี้ คือ 
 ๑.  การใช้พื้นที่ไม่เป็นระเบียบ อาทิ เช่น มีการปลูกสร้างอาคารรุกล้ าพื้นที่ของวัด รวมทั้ง
มีการก่อสร้างอาคารบดบังทัศนียภาพของวัด 
 ๒. วัดขาดผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ  เนื่องจากผู้ใช้พื้นที่ในที่ดินของวัดมิได้มีการจัดท า
สัญญาเช่าให้ถูกต้อง 

 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  พศป.  ในวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ เพื่อหาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวข้างต้น 

 เลขานุการฯ  ได้น าเสนอกรรมการ  พศป. ในวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  เพื่อหาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวข้างต้น 

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วัดที่มีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาที่มีโรงเรียน หน่วยราชการ และ
เอกชนปลูกสร้างอาคารในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งวัด ก่อนที่กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑)  ออก
ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕  มีผลบังคับใช้  ด าเนินการแจ้งส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เพื่อขออนุมัติกันเขตจัดประโยชน์ให้ถูกต้องต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการ  พศป. 
๒. มอบให้กองพทุธศาสนสถานด าเนินการต่อไป 

 
(นายพิพัฒน์  บุญคุ้มอยู่) 

หัวหน้าฝ่ายจัดการศาสนสมบตัิส่วนภูมิภาค 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ พศป. 
รรก.ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัต ิ



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๙๕ 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตกันเขตจัดประโยชน์ 
 
เรื่อง   การกันเขตจดัประโยชน ์
 

เจริญพร  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด........................................ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
  ๑. เอกสารสิทธิที่ดิน  จ านวน   ๑  ชุด 
  ๒. แผนผังเสนาสนะและบรเิวณขอกันเขตจัดประโยชน ์        จ านวน   ๑  ชุด 
  ๓. รูปแบบการก่อสร้าง (ถ้ามี)                                    จ านวน   ๑  ชุด 
  ๔. แผนผังรายละเอียดการใช้ดินบริเวณที่ขอกันเขตจัดประโยชน์    จ านวน   ๓  ชุด 
  ๕. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD เพาเวอร์พอยต)์                           จ านวน   ๑  ชุด 
 
 
  ด้วยวัด.................................................... ตั้งอยู่บ้าน..................... ....................หมู่ที่......................... 
ต าบล............................................อ าเภอ...............................................จัง หวัด................................................. 
ชื่อ/ฉายาเจ้าอาวาส......................................................ต าแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์เป็น.... ...........................
วัตถุประสงค์ในการขอกันเขตจัดประโยชน์............................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินในการกันเขตจัดประโยชน ์
จ านวนที่ดินทีต่ั้งวัดทัง้หมด   จ านวน.................................ไร่................................งาน.......................ตารางวา 
จ านวนที่ดินที่ขอกันเขตจัดประโยชน์   จ านวน...........................ไร่.........................งาน....................ตารางวา 
 

  จึงเจรญิพรมาเพื่อแจ้งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาต่อไป 
 

ขอเจริญพร 
 
 

ลงชื่อ......................................................................... 
                                     (...............................................................................) 

      เจ้าอาวาส 



๙๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ความเห็นเจ้าคณะต าบล.......................................................................................................................... 

  ลงชื่อ........................................................................................... 

         (............................................................................................) 

 

ความเห็นเจ้าคณะอ าเภอ................................................................................................................... 

  ลงชื่อ........................................................................................... 

           (............................................................................................) 

 

 

ความเห็นเจ้าคณะจังหวัด........................................................................................................................ 

  ลงชื่อ........................................................................................... 

           (............................................................................................) 

 

 

ความเห็นผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด...................................................................... 

  ลงชื่อ............................................................................................. 

           (............................................................................................) 

 

 

 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๙๗ 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   มติคณะกรรมการ  พศป.  โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๒๙                         ดกดกดก 
ที ่   พศป. ๒๔๐/๒๕๕๙    วันที่   ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
เรื่อง   การด าเนินการกันเขตที่ดินจัดประโยชน์และการจดัท าสัญญาเชา่หน่วยงานราชการ 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาจังหวัด 

  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.)  
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับวัดขอกันเขต 
จัดประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งวัดเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ จากการพิจารณาการขอกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งวัด
ตามแผนผังที่เสนอ จะเห็นว่ามีอาคารและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยราชการปลูกอยู่ รวมทั้งเอกชน
ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยร่วมอยู่ด้วยในที่ดินที่ตั้งวัดมาก่อนเสนอให้กันเขตจัดประโยชน์ และบางครั้ง
เรื่องอยู่ระหว่างการด าเนินการขอกันเขตจัดประโยชน์ส่วนราชการบางแห่งได้ลงมือปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ก่อนได้รับอนุมัติให้กันเขตจัดประโยชน์ถ้าค านึงถึงข้อเท็จจริงหรือ 
ข้อกฎหมายการที่ส่วนราชการลงมือปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ก่อนได้รับอนุมัติอาจจะ
เกิดปัญหาด้านงบประมาณและการตรวจสอบของหน่วยราชการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาภายหลัง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดท าสัญญาเช่าได้  เพื่ อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวเห็นควรให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติรีบด าเนินการกันเขตจัดประโยชน์รวมทั้งการจัดท าสัญญาเช่าในคราวเดียวกัน 
เพื่อให้มีความรวดเร็วไม่ล่าช้าและเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ด าเนินการดังนี้ 

  ที่ประชุมมีมติ 
 ๑.  ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ท าหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้
หน่วยราชการต่างๆ ทราบว่าหน่วยงานใดที่จะปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ในที่ดินที่ตั้ง
วัดที่ยังไม่ได้ขอกันเขตจัดประโยชน์ หรือยังไม่ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้กันเขตจัดประโยชน์
ให้ระงับเรื่องการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับอนุมัติให้กันเขตจัดประโยชน์   แล้วจึงด าเนินการ
จัดท าสัญญาเช่าและลงมือปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ได้ตามแผนผังที่ให้กันเขต 
จัดประโยชน์ 
 ๒. ในการด าเนินการขอกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดิ นที่ตั้งวัด  เพื่อให้การกันเขตจัด
ประโยชน์และการจัดท าสัญญาเช่าของหน่วยราชการมีความรวดเร็วไม่ล่าช้า ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้กองพุทธศาสนสถานด าเนินการก าหนดเนื้อที่การกันเขตจัดประโยชน์ของหน่วยราชการ
และให้ส านักงานศาสนสมบัติ ด าเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์การเช่าของหน่วยราชการนั้น ตามที่
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กองพุทธศาสนสถานก าหนดเนื้อที่แล้ว  และน าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) พิจารณาในเรื่องเดียวกันเพื่อน าเสนอมหาเถรสมาคมต่อไป 
 ๓. ให้ด าเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรด 

๑. ทราบตามมติคณะกรรมการ พศป. ข้างต้น 
๒. มอบส านักงานศาสนสมบัติ  และกองพุทธศาสนสถานด าเนินการต่อไป 

 

 

 

(นายอินทพร  จั่นเอี่ยม) 
ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัต ิ
เลขานุการคณะกรรมการ พศป. 

 
 
  

  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๙๙ 
 

 
 
 
 

การจดทะเบียน 
ทางภาระจ ายอม 
ผ่านที่ดินวัดหรือ 
ที่ธรณีสงฆ์ 
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ภาระจ ายอมผ่านที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ 
 

 วัดมีสภาพเป็นนิติบุคคล และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง มติมหาเถร-
สมาคม กฎ ระเบียบ ค าสั่งมหาเถรสมาคม 
 ในเรือ่งภาระจ ายอมมกีฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มติมหาเถรสมาคม 
ซึ่งวัดควรจะทราบ กล่าวคือ 

 ๑. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๗ บัญญัติว่า 

  “อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจ ายอม โดยเจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่าง 
ซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น
เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ” 
  ภาระจ ายอม คือทรัพยสิทธิชนิดหนึ่งที่ตัดทอนอ านาจกรรมสิทธ์ โดยท าให้เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์อันหนึ่ง เรียกว่า “ภารยทรัพย์” ต้องรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบกระเทือน
ทรัพย์สินของตนหรือท าให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างเกี่ยวกับสิทธิ 
ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์อื่นที่เรียกว่า “สามยทรัพย”์ 
 สรุปความหมาย วัดมีที่ดินติดกับทางสาธารณะ แต่มีเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ติดกับที่ดินวัด 
มีความประสงค์จะขอทางผ่านที่ดินวัดเพื่อออกสู่ทางสาธารณะที่ดินวัดที่ติดทางสาธารณะ เรียกว่า 
ภารยทรัพย ์ส่วนที่ดินของผู้ขอผ่านที่วัด เรียกว่า สามยทรัพย ์ 
 การจดทะเบียนภาระจ ายอม เพื่อความสมบูรณ์ตามกฎหมาย จะต้องน าโฉนดที่ดินที่เป็น
ภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ ไปด าเนินการจดทะเบียน ณ ส านักงานที่ดิน โดยให้มีเงื่อนไข 
ตามสัญญาภาระจ ายอมที่วัดท ากับผู้ขอภาระจ ายอมซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้แจ้ง
เงื่อนไขหลักซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า 
(พศป.) แล้ว ให้วัดทราบ 
 ข้อควรระวัง ระหว่างที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก าลังด าเนินการเสนอเรื่อง
การท าสัญญาและจดทะเบียนทางภาระจ ายอมผ่านที่วัดหรือธรณีสงฆ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ให้ความเห็นชอบตามมติมหาเถรสมาคมอยู่นั้น  
ห้ามมิให้วัดท าสัญญาจดทะเบียนทางภาระจ ายอมกับผู้ขอจดทะเบียนภาระจ ายอม จนกว่าส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจะแจ้งให้ทราบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับทางวัด 
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 ๒. มติมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๔๐ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ ได้มีมติให้วัดต่าง ๆ 
ปฏิบัติพอสรุปได้ว่า 
  ๒.๑ หากวัดใดมีผู้ขอท าสัญญาเช่าทีด่ินวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ของวัด เพื่อเป็นทางเข้าออก
ไม่ว่าจะมีก าหนดระยะเวลาเช่ากี่ปีก็ตาม ให้วัดจัดท าในลกัษณะสัญญาภาระจ ายอมเท่านั้น 
  ๒.๒ ในการท่ีมีผู้ขอท าสัญญาและจดทะเบียนทางภาระจ ายอมผ่านที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์
ให้เจ้าอาวาสวัดส่งแผนที่สังเขป ประกอบด้วย  ๑. ต าแหน่งที่ตั้งวัด หรือที่ธรณีสงฆ์  ๒. ที่ดินแปลง
ที่ขอใช้ทางภาระจ ายอม ๓. ขนาดของทางภาระจ ายอม เช่น ความกว้าง ยาว ของถนน และจ านวน
เนื้อที่ โดยมีมาตราส่วนให้ชัดเจน ๔. ส าเนาโฉนดที่ดินแปลงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ๕. เงินบ ารุงวัด 
๖. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินทุกแปลงที่เกี่ยวข้องของส านักงานที่ดินจังหวัดปีปัจจุบัน 
๗. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอทางภาระจ ายอม หากเป็นบริษัทต้อง
มีส าเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท (บริคณฑ์สนธิ) ระบุ ผู้ใดเป็นกรรมการบริษัทผู้มีอ านาจลงนาม 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ๘. หนังสือของผู้ขอทางภาระจ ายอมถึง
เจ้าอาวาส หากเป็นบริษัทต้องลงชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประทับตราบริษัท ๙. หนังสือ
แสดงความเห็นชอบให้จดทะเบียนภาระจ ายอมออกสู่ทางสาธารณะของเจ้าอาวาสวัด และหนังสือ
ผ่านความเห็นชอบของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ตามล าดับชั้นถึงเจ้าคณะจังหวัด เพื่อน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเงื่อนไขในสัญญาภาระจ ายอมที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะแจ้งให้วัดทราบ 
หลังจากคณะกรรมการ พศป. ได้เห็นชอบแล้วเป็นเงื่อนไขหลักในสัญญาภาระจ ายอมที่วัดจะท ากับ 
ผู้ขอภาระจ ายอมเพื่อไม่ให้วัดเสียเปรียบ 
 ๑. ให้วัดท าสัญญาภาระจ ายอมผ่านที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ของวัด โฉนดที่ดิน ขนาดกว้าง 
กี่เมตรยาวกี่เมตร เนื้อที่กี่ตารางวา ให้แก่ นาย, นาง หรือบริษัท โฉนดที่ดินเลขที่ ใส่เลขที่โฉนด 
ทุกแปลง เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะตลอดไป 
 ๒. ถวายเงินบ ารุง จ านวนเท่าใด โดยช าระทั้งหมดในวันท าสัญญาภาระจ ายอม (ไม่ใช่
ช าระในวันจดทะเบียนที่ส านักงานที่ดิน มิฉะนั้นวัดจะเสียเปรียบ เพราะเมื่อท าสัญญาภาระจ ายอม
แล้ว แต่ปล่อยเวลายังไม่ไปจดทะเบียนที่ส านักงานที่ดิน) 
 ๓. ผู้ขอใช้ทางภาระจ ายอมจะต้องดูแลรักษา บ ารุง ซ่อมแซมทางภาระจ ายอมดังกล่าว  
ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ โดยออกเงินค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
 ๔. หากมีเจ้าของที่ดินแปลงอื่นขอใช้ทางภาระจ ายอมนี้ด้วย วัดเพียงผู้เดียวที่จะอนุญาต
และเรียกเงินค่าตอบแทน ผู้ขอให้ทางภาระจ ายอมไม่มีสิทธิอนุญาตและเรียกค่าตอบแทน 
จากเจ้าของที่ดินแปลงอื่นและจากวัด 
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 ๕. ผู้ขอใช้ทางภาระจ ายอมเป็นผู้ออกเงินค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนภาระจ ายอมและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ๖. ถ้าผู้ขอใช้ทางภาระจ ายอมกระท าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด วัดมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ภาระจ ายอมได้ทันที 

วิธีการปฏิบตัิและขั้นตอน การด าเนินการ 

 ๑. ให้ผู้ขอภาระจ ายอมท าหนังสือถึงเจ้าอาวาส เพื่อขอท าสัญญาและจดทะเบียนภาระ 
จ ายอม โดยระบุขนาดกว้าง ยาว ของถนนและจ านวนเนื้อที่ทั้งหมด เป็นตารางวา พร้อมทั้งแผนที่ 
ตั้งวัด สิ่งก่อสร้าง กุฏิ เสนาสนะ ศาลาการเปรียญ โบสถ์วิหาร แผนที่ถนนผ่านบริเวณใด  
มีสิ่งก่อสร้างอะไรบ้างในบริเวณใกล้เคียงถนน พร้อมทั้งเสนอเงินบ ารุงวัด 
 ๒. หนังสือเจ้าอาวาสถึงผู้ว่าราชการจังหวัด แสดงความเห็นชอบให้ผู้ขอจดทะเบียนภาระ
จ ายอมระบุขนาดกว้าง ยาว ถนน เนื้อที่ โฉนดเลขที่ พร้อมหนังสือผ่านความเห็นชอบของเจ้าคณะ
ตามล าดับชั้นถึงเจ้าคณะจังหวัด พร้อมแผนที่พอสังเขป และหนังสือราคาประเมินที่ดินทุกแปลง 
ทั้งของวัดที่จะเป็นภาระจ ายอม และของเอกชนผู้ขอที่ได้รับประโยชน์จากภาระจ ายอมของ
ส านักงานที่ดินจังหวัด ปีปัจจุบัน โดยผู้ขอภาระจ ายอมเป็นผู้ไปติดต่อ ณ ส านักงานที่ดินจังหวัด  
เมื่อเอกสารครบแล้วให้น าเรื่องทั้งหมดไปยื่นที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และเพื่อให้เป็น 
ไปตามมติของมหาเถรสมาคม ขอให้จังหวัดส่งเรื่องให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ด าเนินการต่อ 

ปัญหาที่เคยม ี

 ๑. ที่ดินของเอกชนที่ติดกับวัดมีหลายแปลงหลายโฉนดที่ติดต่อกัน แต่แจ้งมาว่ามีโฉนด
เดียวแปลงเดียวท าให้วัดเสียประโยชน์ในการคิดค่าบ ารุง  ดังนั้น ขอให้ไวยาวัจกรตรวจสอบว่าผู้ขอ
ภาระจ ายอมมีที่ดินที่ได้ประโยชน์ซึ่งติดกับที่วัด กี่แปลง กี่โฉนด 
 ๒. ทางภาระจ ายอมซึ่งผ่านที่วัด หรือที่ธรณีสงฆ์ ควรอยู่ชิดด้านในด้านหนึ่งของวัด 
เนื่องจากถ้าผ่านกลางที่วัด คณะกรรมการ พศป. จะไม่เห็นด้วย ท าให้ต้องเสียเวลาท าเรื่องใหม่ 
 ๓. หากส่วนราชการจะท าถนนผ่านที่วัด เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นสาธารณะ 
ควรด าเนินการเกี่ยวกับค่าผาติกรรม ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไม่ใช่ภาระจ ายอม 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๐๓ 
 

 
 
 
 

มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๐ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
มติท่ี ๒๒๑/๒๕๔๐ 
เรื่อง การท าสัญญาและจดทะเบียนทางภาระจ ายอมผ่านที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ของวัด 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัต ิ

 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ เลขาธิการ
มหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๐ บัญญัติว่า 
“การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ” 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ก าหนดวิธีการเพื่อด าเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว แต่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) 
ก าหนดวิธีการด าเนินการไว้แต่เฉพาะการให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา หรือที่วัดที่กันไว้เป็นที่จัด
ประโยชน์ที่มีก าหนดระยะเวลาการเช่าเกินสามปีเท่านั้น ไม่ครอบคลุมไปถึงวิธีการในการจดทะเบียน
ทางภาระจ ายอม ซึ่งกรมการศาสนาสมควรแก้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ให้ครอบคลุม 
ไปถึงเรื่องจดทะเบียนทางภาระจ ายอมด้วย  เพราะเป็นเรื่องที่ส าคัญไม่น้อยกว่าเรื่องการให้เช่า 
กรมการศาสนาจึงได้แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ตามความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ  
และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๗ บัญญัติไว้ว่าเจ้าอาวาสมีหน้าที่บ ารุงวัด 
จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี นอกจากนี้แล้วตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ยังก าหนดแนวนโยบายเกี่ยวด้วยวิธีด าเนินการสาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ไว้
อีกโสดหนึ่ง 
 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เจ้าอาวาส ในการจัดศาสนสมบัติวัดให้เป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น
ตามกาลสมัยทั้งในทางทรัพย์สินทั้งในทางผลประโยชน์กับทั้งเพื่อเป็นการปกป้องมิให้เจ้าอาวาสต้อง
ถูกต าหนิติเตียน และมิให้เกิดความผิดพลาดในการที่ต้องรับภาระในการจัดศาสนสมบัติวัด  
อีกประการหนึ่ง สมควรจะด าเนินแนวนโยบายเกี่ยวด้วยวิธีด าเนินการสาธารณูปการให้ครอบคลุม



๑๐๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ถึงเรื่องจดทะเบียนทางภาระจ ายอมด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้จึงสมควรที่จะให้วัดทั้งหลาย 
ได้ปฏิบัติการ ดังนี้ 
 ๑. หากวัดใดมีผู้ขอท าสัญญาเช่าที่ดินวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ของวัดเพื่อเป็นทางเข้าออก  
ไม่ว่าจะมีก าหนดระยะเวลาเช่ากี่ปีก็ตาม ให้วัดจัดท าในลักษณะสัญญาภาระจ ายอมเท่านั้น 
 ๒. ในการที่มีผู้ขอท าสัญญา และจดทะเบียนทางภาระจ ายอมผ่านที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ 
ให้เจ้าอาวาสวัดนั้นส่งแผนผังสังเขปประกอบด้วย ต าแหน่งที่ตั้งวัด หรือที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินแปลง 
ที่ขอใช้ทางภาระจ ายอม ขนาดของทางภาระจ ายอม เช่น ความกว้าง ความยาว และจ านวนเนื้อที่  
โดยเข้ามาตราส่วนให้ชัดเจน ส าเนาโฉนดที่ดินแปลงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เงินบ ารุงวัด เงื่อนไขพิเศษ
อื่น ๆ ไปยังกรมการศาสนา เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า 
(พศป.) พิจารณาก่อน 
 ๓. ให้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) พิจารณาให้
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่กรมการศาสนาได้รับเรื่องนั้น ๆ และหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง 
แล้วรีบแจ้งผลการพิจารณาให้วัดทราบ 
 ๔. วัดจะท าสัญญา และจดทะเบียนภาระจ ายอมได้ต่อเมื่อคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กรมการศาสนาเห็นควรน าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลาง
ประจ า (พศป.) เพื่อพิจารณาก่อนจะน าเสนอมหาเถรสมาคม เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบตาม
ข้อเสนอ กรมการศาสนาจะได้แจ้งมติเรื่องนี้ไปยังเจ้าคณะภาคทุกภาค เพื่อสั่งการลงไปยังเจ้าคณะ
ตามล าดับชั้น จนถึงเจ้าอาวาสวัดทุกวัดภายในสังกัดให้ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป 
 ได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๐ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐ พิจารณาแล้ว 
 ที่ประชุมมีมติควรให้ความเห็นชอบตามที่กรมการศาสนาเสนอ และให้น าเสนอมหาเถรสมาคม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลาง
ประจ า (พศป.) เสนอ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และด าเนินการตามมติมหาเถรสมาคมต่อไป 

                 ประยูร  รกัยิ้ม 
        (นายประยูร  รักยิ้ม) 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๐๕ 
 

 
 

 
มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 

มติท่ี ๔๕๓/๒๕๕๕ 
เรื่อง การค านวนค่าตอบแทนขอจดทะเบียนทางภาระจ ายอมทีด่ินวัดมีพระสงฆแ์ละที่ดินวดัร้าง 
  ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติ
กลางประจ าปี (พศป.) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติได้น าเสนอเรื่องการให้ความเห็นชอบขอท าสัญญาจดทะเบียนภาระจ ายอมผ่านที่ธรณีสงฆ์  
ซึ่งแนวทางการปฏิบัติของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการคิดค่าตอบแทนการขอท าสัญญา
จดทะเบียนทางภาระจ ายอมผ่านที่ธรณีสงฆ์และวัดร้างจะมีหลักเกณฑ์การคิดค่าตอบแทนในการ 
ขอท าสัญญาจดทะเบียนทางภาระจ ายอมผ่านที่ดินวัดคิด ๑๐๐% ของราคาประเมินที่ดินของวัด  
รวมกับ ๕% ของราคาประเมินที่ดินของผู้ขอจดทางภาระจ ายอม 
  เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) 
ดังกล่าว ได้มีการเสนอหลักการคิดค านวณอัตราค่าตอบแทนในการจดทะเบียนทางภาระจ ายอม  
สรุปดังนี้ 
  ๑. การคิดค่าตอบแทนให้ใช้ราคาประเมินที่ดินแปลงที่มีราคาสูงสุดในการคิด 
  ๒. การคิดค่าตอบแทนในการขอท าสัญญาจดทะเบียนทางภาระจ ายอมผ่านที่ดินวัด คิด 
๑๐๐% ของราคาประเมินที่ดินของวัด 
  ๓. การคิดค่าตอบแทนที่ดินของผู้ขอทางภาระจ ายอมต้องไม่ต่ ากว่า ๑๐%  ของราคา
ประเมินที่ดิน 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาแล้ว  เพื่อให้เกิดระเบียบในการคิดค่าตอบแทน 
การจดทะเบียนทางภาระจ ายอมและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  เห็นควรน าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการดังต่อไปนั้ 



๑๐๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

  ๑. การคิดค่าตอบแทนการจดทะเบียนทางภาระจ ายอมของที่ดินวัดหรือที่ดินศาสนสมบัติกลาง 
ให้ก าหนดเป็น ๒ ส่วน คือ 
   ๑.๑ ในส่วนทางภาระจ ายอมให้คิดร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่าราคาประเมินที่ดินตามเนื้อ
ที่ที่เป็นทางภาระจ ายอม 
   ๑.๒ ส่วนของที่ดินผู้ขอจดทางภาระจ ายอม  ให้คิดค่าตอบแทนร้อยละ ๑๐ ของมูลค่า
ราคาประเมินที่ดินทั้งแปลง ส าหรับที่ดินทุกแปลงที่ขอทางภาระจ ายอม 
  ๒. การใช้ราคาประเมินที่ดินในการค านวณมูลค่าของทางภาระจ ายอมและที่ดินของทาง
ภาระจ ายอม ให้ใช้ราคาประเมินที่ดินแปลงที่มีราคาสูงสุด 
  ๓. ค่าตอบแทนการจดทะเบียนทางภาระจ ายอมที่ค านวณทั้ง ๒ ส่วน ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ 
เป็นเพียงการค านวณโดยเบื้องต้น ทั้งนี้  ค่าตอบแทนที่เรียกเก็บให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ก าหนดแต่ละครั้ง 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕   
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการคิดค่าตอบแทนการจดทะเบียนทางภาระจ ายอม
ตามที่เสนอ  และให้น าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้แก้ไขหลักการ ดังนี้ 
  ข้อ ๑.๑ ให้แก้ไขเป็น 
   ๑.๑ ในส่วนทางภาระจ ายอมให้คิดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่าราคาประเมิน 
ที่ดินตามเนื้อที่ที่เป็นทางภาระจ ายอม 
  ข้อ ๑.๒ ให้แก้ไขเป็น 
   ๑.๒ ส่วนของที่ดินผู้ขอจดทางภาระจ ายอม  ให้คิดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๐ ของมูลค่าราคาประเมินที่ดินทั้งแปลง ส าหรับที่ดินทุกแปลงที่ขอทางภาระจ ายอม 
  ข้อ ๒ ให้แก้ไขเป็น 
   ๒. การใช้ราคาประเมินที่ดินในการค านวณมูลค่าที่ดินของผู้ที่ขอทางภาระจ ายอม
และที่ดินของทางภาระจ ายอม ให้ใช้ราคาประเมินที่ดินแปลงที่มีราคาสูงสุด เสร็จแล้วจึงลงมติ
เห็นชอบตามที่แก้ไขแล้ว  และให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถือปฏิบัติต่อไป 
 
 

(นายอ านาจ  บัวศิริ) 
รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๐๗ 
 

 

 
 

ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคิดค่าตอบแทนการจดทะเบียนทางภาระจ ายอม 

ผ่านที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 เพื่อให้การก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการจัดประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิ จ  สั งคม  สิ่ ง แวดล้ อม  ในที่ วั ด ร้ า ง  หรื อที่ ศ าสนสมบัติ กลาง  และสอดคล้อง 
ต่อการให้ความช่วยเหลือ ในการจัดการที่วัด หรือที่ธรณีสงฆ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
จึงวางระเบียบไว ้โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ดังนี้ 
 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การคิดค่าตอบแทนการจดทะเบียนทางภาระจ ายอมผ่านที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง 
พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคบัเมื่อพ้นก าหนด ๓๐ วัน  นบัแต่วันประกาศเป็นตน้ไป 
 ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔. เพื่อประโยชน์ในการคิดค่าตอบแทน การจดทะเบียนทางภาระจ ายอมให้บุคคลหรือ
นิติบุคคลที่แจ้งความประสงค์ต่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  หรือวัดแล้วแต่กรณี 
การคิดค่าตอบแทนถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
    ๔.๑ การคิดค่าตอบแทนการจดทะเบียนทางภาระจ ายอมของที่ดินวัดหรือที่ดิน 
ศาสสมบัติกลางให้ก าหนดเป็น ๒ ส่วน คือ 
      (๑)  ส่วนทางภาระจ ายอม ให้คิดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่าราคา
ประเมินที่ดินของทางราชการ ตามเนื้อที่ที่เป็นทางภาระจ ายอม     
      (๒) ส่วนของที่ดินผู้ขอจดทางภาระจ ายอม ให้คิดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าราคาประเมินที่ดินของทางราชการทั้งแปลง ส าหรับที่ดินทุกแปลงที่ขอทาง
ภาระจ ายอม 



๑๐๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

    ๔.๒ การใช้ราคาประเมินที่ดินของทางราชการในการค านวณมูลค่าที่ดินของผู้ที่ 
ขอทางภาระจ ายอม ให้ใช้ราคาประเมินที่ดินแปลงที่มีราคาสูงสุด 
    ๔.๓ ค่าตอบแทนการจดทะเบียนภาระจ ายอมที่ค านวณทั้ง ๒ ส่วน ตาม ๔.๑ (๑) 
และ ๔.๑ (๒) เป็นเพียงการค านวณโดยเบื้องต้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่เรียกเก็บให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ก าหนดแต่ละครั้ง โดยความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคม 

 ข้อ ๕.  ให้ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบตัิรักษาการตามระเบียบนี ้

      ประกาศ ณ วนัที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

  

       (นายนพรัตน ์ เบญจวฒันานันท์) 
   ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๐๙ 
 

การท าสัญญาและจดทะเบียนทางภาระจ ายอมผ่านท่ีวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ 

 วัดมีที่ดินติดกับทางสาธารณะ แต่มีเจ้าของที่ดิน ซึ่งที่ดินอยู่ถัดจากที่ดินของวัด แต่เป็น 
ที่ไม่มีทางเข้า-ออก (ที่ตาบอด) มีความประสงค์จะขอใช้ที่ดินของวัดเป็นทางผ่าน เพื่อออกสู่ทาง
สาธารณะ จะต้องด าเนินการขอท าสัญญาและจดทะเบียนทางภาระจ ายอมผ่านที่วัด หรือที่ธรณีสงฆ์
และไปด าเนินการจดทะเบียน ณ ส านักงานที่ดินเพื่อความสมบูรณ์ตามกฎหมาย หากส่วนราชการจะ
ตัดถนนผ่านที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นทางสาธารณะ ควรด าเนินการ
เกี่ยวกับค่าผาติกรรม ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์การด าเนินการ 
 ๑. ผู้ขอภาระจ ายอมท าหนังสือเสนอเงื่อนไขกับเพื่อท าสัญญาเช่า และจดทะเบียนภาระ 
จ ายอม โดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ขนาดของทาง กว้าง-ยาว เนื้อที่ทั้งหมด พร้อมทั้งเงิน 
บ ารุงวัด 
 ๒. วัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอเรื่องให้จังหวัดพร้อมความเห็นชอบของเจ้าคณะ
ต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด 
 ๓. จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอเรื่องให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พิจารณา 
 ๔. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณา น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ให้ความเห็นชอบ 
 ๕. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งจังหวัด เพื่อแจ้งวัดให้จัดท าสัญญาและ 
จดทะเบียนทางภาระจ ายอม 
 ๖. วัดและผู้ขอภาระจ ายอมจดทะเบียนที่ส านักงานทีด่ิน 

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา 

 ๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอท าสัญญาและจดทะเบียนทางภาระจ ายอม ผ่านที่ดิน 
วัดร้าง/ที่วัด/ที่ธรณีสงฆ์ 
 ๒. กรณีเป็นที่ดินวัด/ที่ธรณีสงฆ์ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้เช่าที่ดินของวัด 
โดยผ่านความเห็นชอบของเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
 ๓. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน/วัดร้าง และของผู้ขอทางภาระจ ายอม โดยมีขนาดเท่า 
ต้นฉบับจริง 
 ๔. แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน โดยก าหนดมาตราส่วนให้ชัดเจนและมีขนาดเท่า
ต้นฉบับจริงพร้อมระบุอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญอะไรบ้าง ระยะถนนห่างที่ดิน 



๑๑๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 ๕. แผนผังแสดงขนาดของทางภาระจ ายอม โดยก าหนดมาตราส่วนให้ชัดเจนและมีขนาด 
เท่าต้นฉบับจริง 
 ๖. ภาพถ่ายบริเวณที่ดินทางภาระจ ายอม ทั้ง ๔ ด้าน และบริเวณที่ดินข้างเคียง 
 ๗.  หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของส านักงานทีด่ินปีปัจจุบัน 
 ๘. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือกรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมี
หนังสือบริคณฑ์สนธิ พร้อมหนังสือประทับตราและผู้มีอ านาจลงนามพร้อมหลักฐานแสดงตน 
โดยรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 หากมีเจ้าของที่ดินแปลงอื่นขอใช้ทางภาระจ ายอมนี้ด้วย วัดเพียงผู้เดียวที่จะอนุญาต และ
เรียกค่าตอบแทน ผู้ขอใช้ทางภาระจ ายอมไม่มีสิทธิอนุญาต และเรียกค่าตอบแทนจากเจ้าของที่ดิน
แปลงอื่น ๆ การช าระเงินบ ารุงวัดจะต้องช าระทั้งหมดในวันท าสัญญาภาระจ ายอม ไม่ใช่วันจดทะเบียน 
ณ ส านักงานที่ดิน ทางภาระจ ายอมซึ่งผ่านที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ควรอยู่ชิดด้านใดด้านหนึ่งของวัด  
เพื่อความเหมาะสมไม่ควรผ่านกลางวัด 
 
 
 
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๑๑ 
 

 
 

มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 

มติท่ี ๑๑๑/๒๕๖๑ 
เรื่อง ขอความเห็นขอบแนวทางปฏิบัติการให้ความเห็นชอบการเช่าที่ดินวัดเกินกว่า ๓ ป ี
 และการขอจดทะเบียนทางภาระจ ายอม 

  ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติ
กลางประจ า (พศป.)  ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง 
การน ามติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) เสนอมหาเถร
สมาคมให้ความเห็นขอบกรณีการเช่าที่ดินวัดเกินกว่า ๓ ปี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือมิได้
แสวงหาผลประโยชน์ทุกเรื่อง และการขดจดทะเบียนทางภาระจ ายอม เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
ในการปฏิบัติ จึงมีมติที่ พศป. ๑๑/๒๕๖๑ ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. การขอเช่าที่ดินวัดเกินกว่า ๓ ปี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือมิได้แสวงหา
ผลประโยชน์ทุกเรื่อง  เมื่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) 
พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้น าเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาทุกเรื่อง 
 ๒. การขอจดทะเบียนทางภาระจ ายอมผ่านที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินศาสนสมบัติกลาง หรือ
วัดร้าง เมื่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) พิจารณามีมติ
ก าหนดค่าตอบแทนการจดทะเบียนทางภาระจ ายอมแต่ละครั้งให้น าเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 
 ๓. กรณีการด าเนินการตามมติทั้งข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้วัดแจ้งผลการด าเนินการตาม 
มติมหาเถรสมาคมต่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อรายงานคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ทราบ 
 ๔. ให้น าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา 
 



๑๑๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมี่มติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) เสนอ และให้ด าเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงาน 
การประชุม 
 

 
          พันต ารวจโท 

(พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์) 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

เลขาธิการมหาเถรสมาคม 
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การผาติกรรมที่ดิน 

  



๑๑๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

การด าเนินการผาติกรรมที่ตั้งวัด ท่ีธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๓๔ การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้กระท าได้ 
ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคสอง 
 การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้แก่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไม่ขัดข้องและได้รับค่าผาติกรรมจากส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานนั้นแล้ว ให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 
 ห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดหรือกรมการศาสนา แล้วแต่กรณีในเรื่อง
ทรัพย์สิน อันเป็นที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง 

 “ผาติกรรม” แปลว่า การท าให้เจริญ ใช้ในพระวินัยว่า  การจ าหน่ายครุภัณฑ์  
เพื่อประโยชน์สงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเอาของเลวแลกเปลี่ยนเอาของดีกว่าให้แก่สงฆ์ เช่น เอาที่วัด 
ไปท าอย่างอื่นแล้วสร้างวัดถวายใหม่เป็นการชดใช้  

 การผาติกรรม คือการโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง  
ให้แก่ส่วนราชการซึ่งจ าเป็นต้องใช้ที่ดินวัดในการก่อสร้างต่าง ๆ อาทิ เช่น ถนนทางหลวง  
คลองชลประทาน ทางรถไฟ เขื่อน  อ่างเก็บน้ า ฯลฯ โดยการผาติกรรมดังกล่าว ต้องมีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้หน่วยงานราชการนั้น ๆ 
หรือมีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  

 ตามพระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้แบ่งประเภทของเงิน
ค่าทดแทนออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ๑.  ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน  
 มีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายเป็นค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน อันได้แก่ 
  ๑.๑  ที่ดิน 
     ๑.๑.๑  ที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน หรือที่ดินส่วนที่มี “การผาติกรรม” 
    ๑.๑.๒ ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลง (มาตรา ๒๑ วรรคสาม) 
    ๑.๑.๓  ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีการร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อ 
(มาตรา ๒๐) 
  ๑.๒   โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน 
   ๑.๒.๑ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ถูกเวนคืน 
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  ๑.๒.๒ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งใช้การไม่ได้ 
กรณีมีการร้องขอให้เวนคืน (มาตรา ๑๙) 
 ๑.๓ ที่ดินพร้อมโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น 
 ๑.๔ ต้นไม้ยืนต้น 

 เงินค่าผาติกรรม หมายถึง เงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน ซึ่งหน่วยงานหรือ 
ส่วนราชการที่มีความจ าเป็นต้องใช้ที่ดินวัดในการก่อสร้างต่างๆ จ่ายทดแทนค่าที่ดินให้แก่วัดหรือ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 วัดที่ถูกเวนคืน สามารถรับเงินจากหน่วยงานที่เวนคืนได้ ดังนี้ 
 ๑. ค่าผาติกรรม (ค่าทดแทนที่ดิน) วัดจะได้รับเมื่อได้รับหนังสือจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งมติมหาเถรสมาคมที่ให้ความเห็นชอบในการรับเงินค่าผาติกรรม  
โดย   ๑.๑ ส่วนภูมิภาค ติดต่อขอรับได้ที่จังหวัด 
  ๑.๒ ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานที่ขอผาติกรรม 
 ๒. ค่าชดเชยต้นไม้ยืนต้น และสิ่งปลูกสร้าง วัดสามารถรับได้ทันทีจากหน่วยราชการที่
เวนคืนนั้นๆ หากวัดสามารถตกลงในราคากันได้ โดยไม่ต้องรอมติมหาเถรสมาคม 

 เมื่อวัดรับเงินค่าผาติกรรมแล้ว ให้ปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๓ 
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ คือให้น าค่าผาติกรรมที่ฝากธนาคารออมสินหรือธนาคารพาณิชย์ ในนามวัด
โดยระบุในบัญชี เงินฝากว่า “เงินค่าผาติกรรมของวัด.......” ห้ามไม่ให้น าเงินต้นมาใช้จ่ายใช้ได้แต่ดอก
ผลเท่านั้น หากจะน าเงินค่าผาติกรรมไปจัดซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากเจ้าคณะจังหวัดตามล าดับจนถึงมหาเถรสมาคม รวมถึงการน าฝากและสั่งจ่ายเงิน 
ค่าผาติกรรม/ดอกผลด้วย 

 กรณีวัดถูกเวนคืนที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งวัดหมดทั้งแปลง คือต้องท าการย้ายวัดจะต้อง
ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. วัดควรท าความตกลงกับหน่วยราชการนั้นๆ ให้จัดหาที่ดินเพื่อสร้างวัดแห่งใหม่ 
ให้เรียบร้อยเสียก่อน 
 ๒. การย้ายวัด ให้วัดประสานไปจังหวัดเพื่อท าเรื่องผ่านส านักงานพระพุทธศาสนา-
แห่งชาติ  เสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อประกาศย้ายวัดให้เป็นการถูกต้องตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๐๗  ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
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 ขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินการผาติกรรม 
 การผาติกรรม จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด  
ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้แก่หน่วยงานราชการนั้น ๆ หรือมีพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ โดยมีข้ันตอนและกระบวนการ ดังต่อไปนี้  

 ขั้นตอนที่ ๑. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับหนังสือแจ้งจากส่วนราชการ 

ที่ต้องการท าผาติกรรม 
 เมื่อส่วนราชการมีการด าเนินโครงการใด ๆ เช่น สร้างถนน ทางด่วน ทางรถไฟ  
คลองชลประทาน เขื่อน ฯลฯ ส่วนราชการนั้นจะขอออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที ่
ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อเวนคืนที่ดินและด าเนินการตามโครงการ และแจ้งมายังส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 เอกสารที่จะต้องได้รับจากสว่นราชการ 
 ๑. หนังสือจากส่วนราชการ แจ้งความประสงค์ให้แต่งตั้งผูแ้ทนไปท าสัญญาชื้อขายที่ดิน 
 ๒. ส าเนาพระราชกฤษฎีกา ก าหนดเขตทีด่ินในบริเวณที่ทีจ่ะเวนคืนฯ 
 ๓. แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ 
 ๔. แผนผังแสดงแนวเขตทีด่ินที่ถูกเวนคืน 
 ๕. ส าเนาประกาศคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นฯ เรื่อง ก าหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณทีท่ี่จะเวนคืนฯ  
 ๖. รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการท าสัญญา 
 ๗. บัญชีก าหนดค่าทดแทนที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และพืชผล ไม้ยืนต้น  
 ๘. บันทึกการประชุมคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ก าหนดราคาเบื้องตน้ของ
อสังหาริมทรัพยท์ี่จะต้องเวนคืนและจ านวนเงินค่าทดแทน 
 

 ขั้นตอนที่ ๒. ส านักงานศาสนสมบัติท าหนังสือถึงส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
 เนื่องจากต้องมีเอกสารบางส่วนที่จะต้องรวบรวมโดยส านักงานพระพุทธศาสนา-
จังหวัด  ที่ที่ดินถูกผาติกรรม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา มีดังนี้ 
 ๑. ส าเนาโฉนดที่ดิน โดยตรวจสอบที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนว่าเป็นท่ีตั้งวัดหรือที่ธรณสีงฆ์ 
 ๒. บันทึกความคิดเห็นผ่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัด และเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายบ้านเมือง  
 ๓. ส าเนาหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน 
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บันทึกความคิดเห็น 
เรื่องการโอนกรรมสิทธิ์     ที่ตั้งวัด     ที่ธรณสีงฆ ์

ให้แก่.......................................... 
เขียนที่.................................................. 

วันที่................เดือน..................................พ.ศ................. 
  ตามที่...............................................................ได้ขอผาติกรรม   ที่ตั้งวัด   ที่ธรณีสงฆ์ 
ของวัด...................................................... .................. ตาม  โฉนดเลขที่ .................  น.ส.๓ เลขที่.............. 
 น.ส.๓ ก เลขที่................     ส.ค. ๑ เลขที่..................... 
ในท้องที่ ต าบล.................................................อ าเภอ........................................จังหวัด.................... ................... 
ซึ่งถูกแนวเขต.......................................................................โครงการ.................... ................................................ 
เป็นจ านวนเนื้อที่.............................ไร่.......................................งาน......................................ตารางวา 
ก าหนดอัตราค่าผาติกรรมในราคาไร่ละ.............................บาท.....................................สตางค์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.......................................................................บาท.....................................สตางค์  
  ผลการตรวจสอบเนื้อที่ ปรากฏว่า     ที่ตั้งวัด    ที่ธรณีสงฆ์   แปลงนี้ 
เนื้อทีท่ั้งหมด.........................................ไร่.................................งาน...................................ตารางวา 
เมื่อโอนไปแล้วจ านวน........................ไร่................................งาน...................................ตารางวา 
คงเหลือเนื้อที่.........................................ไร่................................งาน...................................ตารางวา 
และได้สอบถามราคาประเมินจากส านักงานที่ดินจังหวัดแล้ว ปรากฏว่าทางราชการได้ก าหนดราคา
ประเมินไว ้  ไร่ละ...............................................บาท...............................สตางค์ 
  พิจารณาแล้วเห็นว่า 
   เห็นชอบ 
   ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก ………………………………………………………………………… 

      ลงชื่อ...........................................ไวยาวัจกร 
                                         (..........................................) 

      ลงชื่อ...........................................เจ้าอาวาส 
                                        (..........................................) 
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ความเห็นชอบเจ้าคณะพระสังฆาธิการต้นสังกัด           ความเห็นชอบเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมือง 

 
ความคิดเห็นเจ้าคณะอ าเภอ    ความคิดเห็นนายอ าเภอ 

 เห็นชอบ       เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.........................    ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.......................... 
...............................................................    ................................................................ 
 

ลงชื่อ.....................................................    ลงชื่อ................................................. 
      (..................................................)                           (................................................) 

 

ความคิดเห็นเจ้าคณะจังหวัด    ความคิดเห็นผู้ว่าราชการจังหวัด 

 เห็นชอบ       เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก..........................    ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.......................... 
.............................................................................   ............................................................................. 

 
ลงชื่อ.....................................................    ลงชื่อ................................................. 
      (..................................................)                           (................................................) 
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 ขั้นตอนที่ ๓. ส านักงานศาสนสมบัติมีหนังสือถึงเจ้าคณะภาค 
 เจ้าหน้าที่จะต้องท าหนังสือนมัสการเจ้าคณะภาคฯ ผู้ดูแลวัดเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน          
โดยเจ้าหน้าที ่สามารถดูรายนามเจ้าคณะภาคได้จากปฏิทินศาสนาประจ าปี หัวข้อท าเนียบ  
พระสังฆาธิการ โดยเจ้าคณะภาคจะตอบเป็นหนังสือกลับมา 
 ขั้นตอนที่ ๔. ส านักงานศาสนสมบัติมีหนังสือถึงสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  
 ผู้พิจารณากลั่นกรองการเวนคืนที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ตามมติ 
มหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ 
 ส านักงานศาสนสมบัติท าหนังสือถึงผู้พิจารณากลั่นกรอง ดังนี้ 
 - บันทึกข้อความนมัสการสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 
 - หนังสือตราเสมาธรรมจักร 

 ขั้นตอนที่ ๕. มอบส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอเรื่องผาตกิรรมเข้าท่ีประชุม 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะส่งเรื่องให้            
ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเพื่อน าเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป  

 ขั้นตอนที่ ๖. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท าหนังสือแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 เมื่อได้รับมติมหาเถรสมาคมเห็นชอบในการผาติกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่
จัดท าบันทึกเรียนผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อลงนามในหนังสือเพื่อแจ้งผล
การพิจารณาให้แก่ ๔ หน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส่วนราชการที่ขอท าผาติกรรม 
 ๒. จังหวัด 
 ๓. เจา้คณะจังหวัดที่ดูแลที่วัดเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 ๔. วัดเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 ขั้นตอนที่ ๗. วัดด าเนินการรับเงินค่าผาติกรรม 
 ในการจ่ายเงินค่าผาติกรรมส่วนราชการจะจ่ายเงินให้แก่วัดก่อนเป็นเงินก้อนแรก  
คิดเป็น ๗๕% ของยอดเงินรวม หลังจากที่ได้มีมติมหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบแล้ว และจะจ่าย
ที่เหลือ ๒๕% เมื่อมีการยื่นขอแบ่งแยกแล้ว แต่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีข้อตกลง
ระหว่างกรมทางหลวงและกรมโยธาธิการ ในการจ่ายเงินให้แก่วัด ๑๐๐% ก่อนพระราชกฤษฎีกา 
มีผลใช้บังคับ โดยวัดจะต้องปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๐  
ตุลาคม ๒๕๔๓ อย่างเคร่งครัด  
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 ๑. เมื่อวัดได้รับเงินค่าผาติกรรมแล้วจะต้องน าฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคาร
พาณิชย์และแจ้งเจ้าคณะจังหวัดและกรมการศาสนาทราบภายใน ๓๐ วัน ตามมติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๐๖ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๖ 
 ๒. ชื่อบญัชีคือ บัญชีเงินฝากประจ าค่าผาตกิรรมของวัด    (ชื่อวดั)   . 
 ๓. ผู้ลงชื่อในสมุดฝากเงินคือ ๑) เจ้าอาวาส ๒) ไวยาวัจกร ๓) เจ้าคณะต าบล  
๔) เจ้าคณะอ าเภอ ๕) เจ้าคณะจังหวัดสังกัดโดยต าแหน่งขณะที่ฝาก 
 ๔. เงินค่าผาติกรรมใช้ได้แต่ดอกผลเท่านั้น หากวัดมีความจ าเป็นที่จ ะใช้เงิน 
ค่าผาติกรรมให้น าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อขอรับความเห็นชอบก่อน 
 ๕. ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินค่าผาติกรรม คือ เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร เจ้าคณะต าบล  
เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัดร่วมกันลงนาม รวม ๕ ท่าน 
 ๖. เงินดอกผลเมื่อวัดมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายให้น าเสนอเจ้าคณะจังหวัดเพื่อขอ 
ความเห็นชอบก่อน 
 ๗. ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินดอกผล คือ เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร ลงนามร่วมกับเจ้าคณะต าบล            
เจ้าคณะอ าเภอ หรือเจ้าคณะจังหวัดรูปใดรูปหนึ่ง รวม ๓ ท่าน  
 ๘. เมื่อเบิกเงินดอกผลแล้ว ให้เจ้าอาวาสแจ้งผู้มีอ านาจสั่งจ่ายที่มิได้ร่วมลงชื่อทุกท่าน
ทราบภายใน ๗ วัน 
 ๙. หากมีความจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนธนาคารที่ฝากใหม่ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้มีอ านาจ   สั่งจ่ายทุกท่าน 
 ๑๐. ก่อนการเบิกเงินดอกผลและเงินค่าผาติกรรมทุกครั้ง เจ้าอาวาสต้องแจ้งลายเซ็น           
ของผู้มีอ านาจสั่งจ่ายทุกท่านให้ธนาคารทราบ ไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

 ขั้นตอนที่ ๘. ส่วนราชการแจ้งขอให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกพระราช

กฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ ์
 เมื่อส่วนราชการได้จัดท ากระบวนการต่าง ๆ ตามระเบียบของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว           
จะท าหนังสือแจ้งมายังส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อให้ด าเนินการออกพระราชกฤษฎีกาโอน
กรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง หรือพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี  เพื่อประกาศพระราชกฤษฎีกาโอนที่วัดในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งในขั้นตอนนี้
กลุ่มนิติการ ส านักงานเลขานุการกรม จะเป็นผู้ที่ท าการรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณา
ด าเนินการ และส่งเรื่องไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อน าเรื่องการผาติกรรมดังกล่าว 
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมถึงการส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา จนสิ้น
กระบวนการคือการน าพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 ขั้นตอนที่ ๙. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท าหนังสือแจ้งส่วนราชการ วัด 

และจังหวัด 
 มีหนังสือแจ้งให้ทั้ง ๓ หน่วยงาน ทราบว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ฯ  
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ขอให้ไปด าเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียน 
และรับเงินค่าผาติกรรม ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส่วนราชการที่ขอท าการผาติกรรม 
 ๒. จังหวัด 
 ๓. วัดเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดนิ 

 ขั้นตอนที่ ๑๐. การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 ส่วนราชการที่ขอผาติกรรมจะประสานกับวัดที่ถูกผาติกรรมและจังหวัด เพื่อไป
ด าเนินการ     โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้กับส่วนราชการนั้น ๆ และด าเนินการแก้ไขหลักฐาน
ทางทะเบียน พร้อมทั้งรับเงินค่าผาติกรรมส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 ๑. วัดในกรุงเทพมหานคร 
 วัดท าหนังสือถึงส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบอ านาจให้ไปด าเนินการ 
จดทะเบียนแบ่งเวนคืน 
 ๒. วัดในส่วนภูมิภาค 
 ๒.๑ ประสานกับจังหวัด ในกรณีที่วัดที่ถูกเวนคืน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล หรือ
สุขาภิบาลให้เจ้าอาวาสมอบอ านาจให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดไปด าเนินการจดทะเบียน 
แบ่งเวนคืน 
 ๒.๒ กรณีที่ดินวัดที่ถูกเวนคืนนั้นตั้งอยู่นอกเขตสุขาภิบาล ให้เจ้าอาวาสคัดเลือก
ทายก ทายิกา แห่งวัดนั้น จ านวน ๒ หรือ ๓ ท่าน เพื่อมอบอ านาจให้ไปด าเนินการแบ่งเวนคืน 
 เอกสารประกอบการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ (เวนคืน) ประกอบด้วย 
 ๑. หนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด, น.ส.๓ ก, น.ส.๓, ส.ค.๑) 
 ๒. หนังสือมอบอ านาจจากวัด 
 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
 ๔. ทะเบียนบ้านของวัด 
 ๕. ส าเนาใบสุทธิเจ้าอาวาส, ใบแต่งตั้งสมณศักดิ์ (ถ้ามี) 
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 ๖. ส าเนาใบตั้งวัด และส าเนาใบพระราชทานวิสุงคามสีมา (กรณีที่ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา) 
 ๗. ถ้าไม่มีหลักฐานในข้อ ๖ ให้ขอหนังสือรับรองสภาพวัดได้ที่ส านักงานพระพุทธ-
ศาสนาแห่งชาติ 
 ๘. ส าเนาพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ตั้งวัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่ศาสนสมบัติกลาง  
ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดส่งให้ 
 ผู้รับมอบอ านาจจากวัดตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ จะน าหลักฐานข้อ ๑ - ๘ ไปยื่นที่ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดซึ่งที่ดินวัดนั้นตั้งอยู่ เพื่อด าเนินการจดทะเบียนต่อไป  
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การน าเรื่องเสนอขอความเห็นชอบจากนายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าคณะอ าเภอ                

เจ้าคณะจังหวัด 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดท าแบบฟอร์ม “บันทึกความคิดเห็น” ให้วัด
กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการผาติกรรม หากวัดเห็นชอบให้บันทึก “เห็นชอบ” แล้วน าเสนอเจ้าคณะ
อ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด และประสานกับจังหวัด เพื่อน าเสนอนายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาตามล าดับ  
 กรณีวัดไม่เห็นชอบในอัตราค่าผาติกรรมที่หน่วยราชการก าหนด ให้วัดแจ้งในบันทึก
ความคิดเห็นว่า “วัดมีความประสงค์จะรับเงินค่าผาติกรรมในอัตราไร่ละเท่าไร หรือตารางวาละ
เท่าไร และจะขอรับค่าผาติกรรมจ านวนนี้ไปก่อน โดยขอสงวนสิทธิ์อุทธรณ์ในภายหลัง ” แล้ว
น าเสนอเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด   ตลอดจนประสานงาน นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ 
 “สงวนสิทธิ์อุทธรณ์ในภายหลัง” หมายถึง เมื่อวัดโดยเจ้าอาวาสได้แจ้งในบันทึกความ
คิดเห็นว่า “ไม่เห็นชอบ....” แล้ววัดจะต้องท าหนังสือยื่นต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดแนวเขตเวนคืนหรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่
กรณีภายใน ๖๐ วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าผาติกรรม  

  การอุทธรณ์ กรณีวัดที่ถูกเวนคืนไม่พอใจค่าผาติกรรมที่หน่วยงานเวนคืนก าหนดให้ 
ในเบื้องต้น  วัด หรือส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกาได้ (มาตรา ๒๕, มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐) 
 วัดสามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดแนวเขต
เวนคืนหรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แล้วแต่กรณี ภายใน
ก าหนด ๖๐ วัน 
 ภายในก าหนด ๖๐ วัน หมายความว่า นับตั้งแต่  
 ๑. วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มา
รับเงินค่าผาติกรรม (ค่าทดแทน) ดังกล่าว หรือ 
 ๒. วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการวางเงินค่าทดแทนต่อศาล, ส านักงานวางทรัพย์ หรือฝาก
ไว้กับธนาคาร เฉพาะกรณีไม่ได้ท าสัญญาตกลงซื้อขาย (มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐) 
 เมื่อวัดยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีแล้ว วัดจะทราบผลเมื่อรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้น       
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี 
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 เงินที่ได้รับเพิ่มจากการอุทธรณ์ ทั้งหมดถือเป็นเงินค่าผาติกรรมด้วยเช่นกัน มหาเถร-
สมาคมได้มีมติครั้งที่ ๓๓/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ เงินที่ได้รับเพิ่มจากการอุทธรณ์
ทั้งหมดให้น าฝากธนาคาร  ในบัญชีเงินค่าผาติกรรมที่ดินของวัดนั้นๆ และให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ
เงินค่าผาติกรรมโดยใช้ได้แต่ดอกผล 
 กรณีเนื้อที่เพิ่ม หรือลดลง ต้องด าเนินการจัดท าบันทึกความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายบ้านเมือง  และเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามล าดับ เพื่อเสนอมหาเถรสมาคมให้ความ
เห็นชอบ  

 ผลการอุทธรณ์ เงินที่ได้รับเพิ่มจากการอุทธรณ์ ถือเป็นค่าผาติกรรม (ค่าทดแทน) 
ด้วยเช่นกัน ให้วัดปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๓/๒๕๔๑ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดย 
 ๑. ให้วัดรายงานผลการอุทธรณ์ให้มหาเถรสมาคมทราบ 
 ๒. เงินที่ได้รับเพิ่มจากการอุทธรณ์ทั้งหมด ให้วัดฝากธนาคารออมสินหรือธนาคาร
พาณิชย์ในบัญชี “เงินค่าผาติกรรมวัด........” 
 ๓. การใช้จ่าย ให้ใช้ได้แต่ดอกผล หากจะน าเงินดังกล่าวใช้เพื่อจัดซื้อที่ดิน ให้เสนอ 
ขออนุญาต  มหาเถรสมาคมเป็นคราวๆ ไป 

 หลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์ มีดังนี้ 
 ๑. ส าเนาหนังสือส าคัญที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืน 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านวัด 
 ๓. บัญชีก าหนดราคาเบื้องต้น และจ านวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน 
(ที่ดิน) 
 ๔. หลักฐานการซื้อขายที่ดินข้างเคียงที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ..... ที่ประกาศพระราชบัญญัติ
เวนคืน หรือพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืนนั้น (ถ้ามี) 

 การขอใช้เงิน/ยืมเงินค่าผาติกรรม 
 ๑. การขอใช้เงินค่าผาติกรรมเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติม 
  ๑.๑ วัดมีลิขิตถึง ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยผ่านจังหวัด 
 - บันทึกความคิดเห็นจากเจ้าคณะสังฆาธิการต้นสังกัดตามล าดับ 
 - ส าเนาโฉนดที่ดินแปลงที่วัดจะซื้อ 
 - แผนผังโดยสังเขป แสดงบริเวณที่ดินแปลงที่วัดจะซื้อ อยู่ใกล้เคียงสถานที่
ส าคัญใด 
 - ภาพถ่ายเขตที่ดินวัดและที่ดินแปลงที่วัดจะซื้อเพิ่ม 
 - ราคาประเมินที่ดินแปลงที่วัดจะซื้อเพิ่มซึ่งออกโดยส านักงานที่ดินจังหวัด 
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 - ราคาที่ตกลงซื้อขายที่ดินแปลงที่วัดจะท าการซ้ือเพิ่ม 
 - หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาฯ และรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการ 
 - ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากค่าผาติกรรม 
 - ส าเนามติมหาเถรสมาคม ชุดที่ได้รับเงินค่าผาติกรรมของวัด 
 - ชี้แจงเหตุและความจ าเป็น 
 ๑.๒ เสนอเจ้าคณะภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบในการซ้ือที่ดิน 
 - เมื่อเจ้าคณะภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 ๑.๓ เสนอส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น าเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคม เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.๔ มหาเถรสมาคมมีมติอนุมัติ ท าหนังสือแจ้งเจ้าอาวาสทราบ/จังหวัด 

 ๒. การขอยืมเงินค่าผาติกรรมเพื่อสร้างโบสถ์/บูรณปฏิสังขรณ์โบสถ์ วิหาร อาคาร

เสนาสนะ 
  ๒.๑ วัดมีลิขิตถึง ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยผ่านจังหวัด 
 - บันทึกความคิดเห็นจากเจ้าคณะสังฆาธิการต้นสังกัดตามล าดับ 
 - แบบแปลนโบสถ์ / วิหาร/ อาคารเสนาสนะ  
 - แผนผังโดยสังเขป แสดงบริเวณที่ดินแปลงที่วัดสร้าง อยู่ใกล้เคียงสถานที่
ส าคัญใด 
 - ภาพถ่ายบริเวณที่จะสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ 
 - ราคาประเมินการก่อสร้าง หรือการบูรณปฏิสังขรณ์ 
 - หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาฯ และรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการ 
 - ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากค่าผาติกรรม 
 - ส าเนามติมหาเถรสมาคม ชุดที่ได้รับเงินค่าผาติกรรมของวัด 
 - ชี้แจงเหตุและความจ าเป็น 
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 ๒.๒ เสนอเจ้าคณะภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบในการยืมเงินค่าผาติกรรมเพื่อ
การก่อสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ 
 - เมื่อเจ้าคณะภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 ๒.๓ เสนอส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น าเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคม เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๒.๔ มหาเถรสมาคมมีมติอนุมัติ ท าหนังสือแจ้งเจ้าอาวาสทราบ/จังหวัด 
 หมายเหตุ :  ๑. กรณีการใช้เงินค่าผ่าติกรรมเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้กับวัดไม่ต้องใช้เงิน
คืนให้แก่ “บัญชีเงินค่าผาติกรรมวัด.....” 
  ๒. กรณีการยืมเงินค่าผาติกรรมเพื่อก่อสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์โบสถ์ 
วิหาร อาคารเสนาสนะ และอื่นๆ ต้องใช้เงินค่าผาติกรรมคืนให้แก่ “บัญชีเงินค่าผาติกรรมวัด.....” 

 

ข้ันตอนการขอใช้ค่าผาติกรรมเพื่อซื้อที่ดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดมีลิขิตถึงส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติโดยผ่านส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
แนบเอกสารประกอบการด าเนินการ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติน าเสนอเจ้าคณะภาคให้ความเห็นชอบ 

น าข้อมูลทั้งหมดเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

แจ้งมติมหาเถรสมาคม 

จังหวัด วัด 
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มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๓๓/๒๕๔๑ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

มติท่ี ๔๕๓/๒๕๔๑ 
เรื่อง ค่าผาติกรรมทีด่ินซึง่ได้เพิ่มขึน้จากการอุทธรณ์ที่ดินซึง่ถูกเวนคืน 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบตั ิ

 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๓๓/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ เลขาธิการ
มหาเถรสมาคมเสนอว่า เนื่องจากมีบุคคลบางกลุ่มได้อาศัยการที่เจ้าอาวาสวัดไม่เข้าใจเกี่ยวกับ 
การใช้เงินค่าผาติกรรมที่ดินวัดซึ่งได้เพิ่มขึ้นจากการอุทธรณ์ที่ดินซึ่งถูกเวนคืนหลังจากที่เจ้าอาวาส
ได้รับเงินค่าผาติกรรมเบื้องต้นไปแล้ว โดยช่วยทางวัดด าเนินการอุทธรณ์ เมื่อวัดได้รับเงินอุทธรณ์
แล้วก็จะขอแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่ได้รับอุทธรณ์ ในการนี้จะท าให้วัดเสียผลประโยชน์  
อีกกรณีหนึ่งทางวัดน าเงินค่าผาติกรรมที่ได้เพิ่มจากการอุทธรณ์ไปใช้โดยไม่ได้น าไปฝากธนาคาร 
เพื่อตั้งเป็นกองทุนของวัดไว้ 

 ด้วยเหตุดังกลา่ว กรมการศาสนาเห็นว่า 
 ๑. ค่าผาติกรรมตามหลักพระธรรมวินัย คือ การน าสิ่งอื่นมาใช้แทนทรัพย์สินของวัดที่ตอ้ง
สูญเสียไป เช่น เครื่องใช้เสนาสนะหรือเสนาสนะเองตลอดถึงกุฏิและที่ดินที่ต้องสูญเสียไปจะต้อง
เอาสิ่งอื่นมาใช้แทน คือ เป็นค่าทดแทนซึ่งอาจเป็นเงินหรือสิ่งของ (มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๗/
๒๕๒๘ มติที่ ๒๔๑/๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๘) 
 ๒. ตามที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๔ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดที่ธรณีสงฆ์ 
หรือที่ศาสนสมบัติกลางให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคม 
ไม่ขัดข้อง และได้รับเงินค่าผาติกรรมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานนั้นแล้ว ให้กระท า
โดยพระราชกฤษฎีกา” 
 ๓. การอุทธรณ์ กรณีวัดทีถู่กเวนคนืท่ีดนิไม่พอใจค่าผาติกรรมท่ีหน่วยงานเวนคืนก าหนดให้
ในเบื้องต้น วัดสามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี ได้ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
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แจ้งให้ไปรับเงินค่าผาติกรรมดังกล่าว หากยังไม่พอใจผลของการอุทธรณ์ก็สามารถฟ้องศาลต่อไป 
(ม.๒๕, ม.๒๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐) 
 ๔. ผลของการอุทธรณ์เงินที่ได้รับเพิ่มจากอุทธรณ์ทั้งหมดถือเป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน  
(ค่าผาติกรรม) ด้วยเช่นกัน แต่วัดต่าง ๆ มิได้แจ้งผลการอุทธรณ์ให้มหาเถรสมาคมทราบ ซึ่งอาจท า
ให้การใช้เงินค่าผาติกรรมดังกล่าวถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ เนื่องจากมหาเถรสมาคมไม่ได้มีมติควบคุม
เงินอุทธรณ์ดังกล่าวเพื่ออ านวยความสะดวกแก่วัดในการอุทธรณ์เงินค่าผาติกรรม และป้องกันการ
แสวงหาของกลุ่มบุคคล ซึ่งอาศัยช่องว่างจากการที่เจ้าอาวาสไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบของการ
อุทธรณ์ และเพื่อดูแลเงินค่าผาติกรรม (ค่าทดแทนที่ดิน) ซึ่งถือเป็นเงินของพระพุทธศาสนา 
ให้คงอยู่และใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ กรมการศาสนาเห็นสมควร 
 ๑. เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาเงินค่าทดแทนทีด่ิน (ค่าผาติกรรม) ซึ่งได้รับเพิ่มจาก
การอุทธรณ์ โดยให้วัดต่าง ๆ ท่ีย่ืนอุทธรณ์รายงานผลการอุทธรณ์ให้มหาเถรสมาคมทราบ 
 ๒. เงินที่ได้รบัเพิ่มจากการอุทธรณ์ทั้งหมดใหน้ าฝากธนาคารในบัญชีเงินค่าผาติกรรมที่ดนิ
ของวดันัน้ ๆ และให้ถอืปฏบิัติเช่นเดียวกับเงินค่าผาติกรรมโดยใช้ได้แต่ดอกผล หากจะน าเงินดังกล่าว 
ใช้เพื่อจดัซื้อที่ดินให้เสนอขออนุญาตมหาเถรสมาคมเป็นคราว ๆ ไป 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่กรมการศาสนาเสนอทั้ง ๒ ข้อ และแจ้งให้วัด
ต่าง ๆ ทราบ ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้วัดนั้น ๆ แจ้งกรมการศาสนาด าเนินการแทนวัด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และด าเนินการตามมติมหาเถรสมาคมต่อไป 
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มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๓ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
มติท่ี  ๓๙๔/๒๕๔๓ 
เรื่อง   หลักเกณฑ์การฝากและสั่งจา่ยเงินค่าผาตกิรรม 

 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ เลขาธิการ
มหาเถรสมาคมเสนอว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๕/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน 
๒๕๔๓ กรมการศาสนาได้น าหลักเกณฑ์ในการฝากและสั่งจ่ายเงินค่าผาติกรรมเสนอต่อที่ประชุม 
เพื่อโปรดพิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วขอให้กรมการศาสนาน ากลับไปพิจารณาปรับปรุง
เพิ่มเติม แล้วน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 บัดนี้ กรมการศาสนาไดป้รับปรุงเรียบร้อยแล้วดังนี ้
 
หลักเกณฑ์ในการฝากและสั่งจ่ายเงินค่าผาติกรรม 
  ๑. เมื่อวัดได้รับเงนิค่าผาติกรรมแล้ว จะต้องน าฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชย ์

   และแจ้งเจ้าคณะจังหวัดและกรมการศาสนาทราบภายใน ๓๐ วัน ตามมติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๐๖ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๖ 

  ๒. ชื่อบัญชี คือบญัชีเงินฝากประจ าค่าผาติกรรมของวัด.......................... 
  ๓. ผู้ลงชื่อในสมุดฝาก    คือ ๑) เจ้าอาวาส    ๒) ไวยาวัจกร     ๓) เจ้าคณะต าบล  

๔) เจ้าคณะอ าเภอ ๕) เจ้าคณะจังหวัด เจ้าสังกัดโดยต าแหน่งขณะที่ฝาก 
  ๔. เงินค่าผาติกรรม ใช้ได้แต่ดอกผลเท่านั้น  หากวัดมีความจ าเป็นที่จะใช้เงินค่าผาติกรรม

ให้น าเสนอมหาเถรสมาคม เพื่อขอรับความเห็นชอบก่อน 
  ๕. ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินค่าผาติกรรม คือเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ 

และเจ้าคณะจังหวัด ลงนามร่วมกัน รวม ๕ ท่าน 
  ๖. เงินดอกผล เมื่อวัดมีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่าย ให้น าเสนอเจ้าคณะจังหวัดเพื่อขอรับ 
   ความเห็นชอบก่อน 
  ๗. ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินดอกผล คือเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร ลงนามร่วมกับเจ้าคณะต าบล  
    เจ้าคณะอ าเภอ หรือเจ้าคณะจังหวัด รูปใดรูปหนึ่ง รวม ๓ ท่าน 
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  ๘. เมื่อเบิกเงินดอกผลแล้ว ให้เจ้าอาวาสแจ้งผู้มีอ านาจสัง่จ่ายที่มิได้ร่วมลงชื่อทุกท่านทราบ
ภายใน ๗ วัน 

  ๙. หากมีความจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนธนาคารที่ฝากใหม่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายทุกท่าน 

  ๑๐. ก่อนการเบิกจา่ยเงินดอกผลและเงินค่าผาติกรรมทุกครัง้ เจ้าอาวาสต้องแจง้ลายเซ็น
ของผู้มีอ านาจสั่งจ่ายทุกท่านให้ธนาคารทราบไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์ในการฝากและสั่งจ่ายเงินค่าผาติกรรม
ตามเสนอ และให้กรมการศาสนาแจ้งวัดต่าง ๆ ที่ได้รับเงินค่าผาติกรรมทราบ และถือปฏิบัติ  
โดยเคร่งครัดต่อไป และให้ด าเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 

 (นายสุทธิวงศ ์ ตนัตยาพิศาลสุทธิ์) 
 รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
 อธิบดีกรมการศาสนา 
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มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

มติท่ี ๒๕๒/๒๕๕๐ 
เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งผูพ้ิจารณากลั่นกรองการเวนคืนที่วดั ทีธ่รณีสงฆ์ หรอืทีศ่าสนสมบตัิกลาง 

  ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที ่๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ เลขาธิการ 
มหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานที่ประชุม ปรารภว่า การที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ มีความ
จ าเป็นที่จะขอโอนกรรมสิทธิ์โดยการเวนคืนที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือเพื่อพัฒนาด้านสาธารณประโยชน์ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและเจ้าคณะพระสังฆาธิการ 
เจ้าสังกัดตามล าดับจนถึงเจ้าคณะภาคเจ้าสังกัด แล้วมอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประมวลเรื่องน าเสนอมหาเถรสมาคม ในวาระที่จะน าเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา ควรจะได้มี 
การพิจารณากลั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง จึงขอเสนอให้พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการขอเวนคืนที่วัดที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง 
และการขออนุมัติใช้เงินค่าผาติกรรม แล้วแต่กรณี 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามเสนอ และให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
 

    
   (นางจุฬารัตน ์ บุณยากร) 

   ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
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กรณีการฝากและสั่งจ่ายเงนิค่าผาติกรรม 
ในการจ่ายเงินค่าผาติกรรม  ส่วนราชการจะจ่ายเงินให้แก่วัดก่อนเป็นเงินก้อนแรก  คิดเป็น 

๗๕%  ของยอดเงินรวม หลังจากที่ได้มีมติมหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบแล้ว  และจะจ่ายที่เหลือ 
๒๕% เมื่อมีการยื่นขอแบ่งแยกแล้ว แต่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้มีข้อตกลงระหว่าง 
กรมทางหลวง และกรมโยธาธิการในการจ่ายเงินให้แก่วัด ๑๐๐% ก่อนพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ 
โดยวัดจะต้องปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓  
อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 ๑. เมื่อวัดได้รับเงินค่าผาติกรรมแล้ว  จะต้องน าฝากธนาคารออนสิน  หรือธนาคารพาณิชย์
และแจ้งเจ้าคณะจังหวัดและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (กรมการศาสนา) ทราบภายใน 
๓๐ วัน ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๐๖  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๖ 
 ๒. ชื่อบัญชี คือบัญชีเงินฝากประจ าค่าผาติกรรมของวัด.....(ชื่อวัด)...... 
 ๓. ผู้ลงชื่อในสมุดฝาก คือ ๑) เจ้าอาวาส ๒) ไวยาวัจกร ๓) เจ้าคณะต าบล ๔) เจ้าคณะ
อ าเภอ ๕) เจ้าคณะจังหวัดเจ้าสังกัดโดยต าแหน่งขณะที่ฝาก 
 ๔. เงินค่าผาติกรรม  ใช้ได้แต่ดอกผลเท่านั้น  หากวัดมีความจ าเป็นที่จะใช้เงินค่าผาติกรรม 
ให้น าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อขอรับความเห็นชอบก่อน 
 ๕. ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินค่าผาติกรรม  คือเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะ
อ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัดลงนามร่วมกัน รวม ๕ ท่าน 
 ๖. เงินดอกผล เมื่อวัดมีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่าย ให้น าเสนอเจ้าคณะจังหวัดเพื่อขอรับ
ความเห็นชอบก่อน 
 ๗. ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินดอกผล คือเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร ลงนามร่วมกับเจ้าคณะต าบล 
เจ้าคณะอ าเภอ หรือเจ้าคณะจังหวัดรูปใดรูปหนึ่ง รวม ๓ ท่าน 
 ๘. เมื่อเบิกเงินดอกผลแล้ว ให้เจ้าอาวาสแจ้งผู้มีอ านาจสั่งจ่ายที่มิได้ร่วมลงชื่อทุกท่าน
ทราบภายใน ๗ วัน 
 ๙. หากมีความจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนธนาคารที่ฝากใหม่ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายทุกท่าน 
 ๑๐. ก่อนการเบิกจ่ายเงินดอกผลและเงินค่าผาติกรรมทุกครั้ง เจ้าอาวาสต้องแจ้งลายเซ็น
ของผู้มีอ านาจสั่งจ่ายทุกท่านให้ธนาคารทราบ ไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
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การจดทะเบียนสัญญาเช่าที่ดินและอาคารนานปี 
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การจดทะเบียนสัญญาเช่าที่ดินและอาคารนานป ี
  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๘ เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มี
หลักฐาน เป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบเป็นส าคัญ ท่านว่า  
จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีก าหนดกว่าสามปีขึ้นไป หรือก าหนดตลอดอายุของ 
ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซร้ หากมิได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการ
เช่นนั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี 
  สัญญาเช่าที่ดินและอาคารที่ก าหนดให้สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าเกินกว่า ๓ ปี 
ขึ้นไปจะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้จัดท า
สัญญาเช่านานปี (สัญญาเช่า เกินกว่า ๓ ปีขึ้นไป) เรียบร้อยแล้ว ต้องไปด าเนินการจดทะเบียนเช่าที่
ส านักงานที่ดินตามกฎหมาย 
 

  การจดทะเบียนการเช่าที่ดินนานป ี    
 มีขั้นตอนการด าเนินการดงันี ้
  ๑. งานทะเบียนได้รับเรื่องการท าสัญญาเช่าที่ดิน 
  ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานผู้เช่าเพื่อก าหนดวันไปจดทะเบียนเช่าที่ส านักงาน
ที่ดินที่รับผิดชอบพื้นที่ 
  ๓. จัดท าหนังสือมอบอ านาจเสนอผู้มีอ านาจลงนามมอบอ านาจให้จดทะเบียนเช่าแทน 
  ๔. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายพร้อมผู้เช่ายื่นค าขอจดทะเบียนเช่า ณ ส านักงาน
ที่ดินที่รับผิดชอบพื้นที่ 
  ๕. กรณีเป็นการเช่าสัญญาเช่าที่ดินไม่ต้องปิดประกาศหาผู้คัดค้านการเช่าหรือ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย สามารถจดทะเบียนการเช่าให้เรียบร้อยได้ภายใน ๑ วันท าการ 
  ๖. เจ้าหน้าที่ของส านักงานที่ดินด าเนินการจดทะเบียนเช่า โดยเก็บสัญญาฉบับของ  
ส านักงานที่ดินไว้ที่ส านักงานที่ดิน ผู้เช่าจะได้รับสัญญาฉบับของผู้เช่า และส านักงานพระพุทธ-
ศาสนาจังหวัด   จะได้รับสัญญาฉบับของผู้ให้เช่า 
  ๗. เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความรายงานผลการจดทะเบียนเช่าเสนอผู้บังคับ 
บัญชาเพื่อทราบ 
  ๘. ลงรายละเอียดในทะเบียนรายตัวและเก็บสัญญาฉบับของผู้ให้เช่า 

  เอกสารประกอบการด าเนินการ 
  - สัญญาเช่าที่ดินของส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัด จ านวน ๓ ฉบับ  
  - บัตรประชาชน และทะเบยีนบ้านผู้เช่า 
  - หนังสือมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนนิการจดทะเบียนเช่าแทน  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๓๗ 
 

  - กรณีผู้เช่ามคีู่สมรสต้องใชห้นังสือยินยอมคู่สมรส โดยแนบส าเนาทะเบียนบ้าน
และส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนสมรส 

  กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาท าการแทนให้แนบเอกสารเพิ่มเติม ได้แก ่
 - หนังสือมอบอ านาจของกรมที่ดิน แบบ ท.ด.๒๑ 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ 
 - บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ 
   หมายเหตุ : ๑. ส าเนาเอกสารต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
      ๒. การจดทะเบียนการเช่าที่ดินของหน่วยงานราชการได้รับการยกเว้น 
ค่าอากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒๑ 
      ๓. การจดทะเบียนการเช่าที่ดินจะต้องเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ๑%           
ของค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่ารวมกับค่าบ ารุงวัดหรือค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง 
      ๔. ค่าค าขอแปลงละ ๕ บาท 
  



๑๓๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 
แผนผังขั้นตอนการจดทะเบยีนเช่าที่ดินนานปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าหนังสือมอบอ านาจ    
เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

งานทะเบียนได้รับเรื่องการท า
สัญญาเช่าที่ดินนานปี 

ประสานผู้เช่าก าหนดวันไป 
จดทะเบียนเช่าที่ส านักงานที่ดิน 

จัดท าบันทึกรายงานผลการจดทะเบียน
เช่าให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

เจ้าหน้าที่พร้อมผู้เช่ายื่นขอ 
จดทะเบียนเช่าที่ส านักงานที่ดิน 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๓๙ 
 

  การจดทะเบียนเช่าอาคารนานปี  
 มีขั้นตอนการด าเนินการดงันี ้
  ๑. งานทะเบียนได้รับเรื่องการท าสัญญาเชา่อาคารนานป ี
  ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานผู้เช่าเพื่อก าหนดวันไปจดทะเบียนเช่าที่ส านักงานที่ดิน 
  ๓. จัดท าหนงัสือมอบอ านาจเสนอผู้มีอ านาจลงนามมอบอ านาจให้จดทะเบยีนเช่าแทน 
  ๔. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายพร้อมผู้เช่ายื่นค าขอจดทะเบียนเช่า ณ ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดที่รับผิดชอบพื้นที่ กรณีเป็นสัญญาเช่าอาคารต้องปิดประกาศหาผู้คัดค้านการเช่าหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเปิดเผย ณ ส านักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
ตั้งอยู่ ส านักงานเขต  หรือที่ว่าการอ าเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอท้องที่ ที่ท าการแขวงหรือที่ท าการ
ก านันท้องที่ และบริเวณอสังหาริมทรัพย์นั้นแห่งละหนึ่งฉบับ เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน 
  ๕. เมื่อครบระยะเวลา ๓๐ วนั ไม่มีผู้คัดค้าน เจ้าหน้าทีจ่ะประสานผู้เช่าไปด าเนนิการ        
จดทะเบียนเชา่ ณ ส านักงานที่ดินที่ได้ยื่นค าขอจดทะเบยีนเช่าไว้ 
  ๖. เจ้าหน้าที่ของส านักงานที่ดินด าเนินการจดทะเบียนเช่า โดยเก็บสัญญาฉบับของ  
ส านักงานที่ดินไว้ที่ส านักงานที่ดิน ผู้เช่าจะได้รับสัญญาฉบับของผู้เช่า และส านักงานพระพุทธ-
ศาสนาจังหวัด  จะได้รับสัญญาฉบับของผู้ให้เช่า 
  ๗. เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความรายงานผลการจดทะเบียนเช่าเสนอผู้บังคับ 
บัญชาเพื่อทราบ 
  ๘. ลงรายละเอียดในทะเบียนรายตัวและเก็บสัญญาเข้าแฟ้ม 

  เอกสารประกอบการด าเนินการ 
   - สัญญาเช่าอาคารนานปีของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จ านวน ๓ ฉบับ  
   - บัตรประชาชน และทะเบยีนบ้านผู้เช่า 
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน อาคารที่ท าการเช่า 
   - หนังสือมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนนิการจดทะเบียนเช่าแทน  
  - กรณีผู้เช่ามคีู่สมรสต้องใชห้นังสือยินยอมคู่สมรส โดยแนบส าเนาทะเบียนบ้าน
และส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนสมรส 

  กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาท าการแทนให้แนบเอกสารเพิ่มเติม ได้แก ่
  - หนังสือมอบอ านาจของกรมที่ดิน แบบ ท.อ.๔ 
  - บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ 
 
 



๑๔๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

   หมายเหตุ :  ๑. ส าเนาเอกสารต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
    ๒. การจดทะเบียนการเช่าอาคารของหน่วยงานราชการได้รับการยกเว้น                 
ค่าอากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒๑ 
     ๓. การจดทะเบียนการเช่าอาคารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 
๑% ของค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่ารวมกับค่าบ ารุงวัดหรือค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง 
     ๔. ค่าค าขอแปลงละ ๕ บาท 
 
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๔๑ 
 

แผนผังขั้นตอนการจดทะเบยีนเช่าอาคารนานป ี  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๔๓ 
 

 

 
 
 
 
 

การจัดให้เช่าที่ดินวัด 
และที่ธรณีสงฆ์วัด 

  



๑๔๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 

ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ว่าด้วยการจดัประโยชน์แทนวัด 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  เพื่อให้การจัดประโยชน์ศาสนสมบัติแทนวัดเป็นไปด้วยดี  และให้วัดเจ้าของทรัพย์สิน 
ได้รับประโยชน์อย่างสมบูรณ์  ทั้งให้กิจการสอดคล้องต้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๑๑  
ออกตามความใน พ.ร.บ. คณะสงฆ์  พ.ศ.  ๒๕๐๕  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จึงวาง
ระเบียบไว้โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมดังนี้     
  ๑. ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ว่าด้วยการจัด
ประโยชน์แทนวัด พ.ศ.  ๒๕๕๔”        
  ๒.   ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป    
  ๓.   บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ๔. การรับมอบการจัดประโยชน์แทนวัด วัดใดประสงค์จะมอบให้ส านักงานพระพุทธ-
ศาสนาแห่งชาติจัดประโยชนแ์ทน  ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดงัต่อไปนีค้ือ 
  ๔.๑  มอบให้จัดประโยชน์ทั้งหมด      
  ๔.๒  มอบให้จดัประโยชน์เฉพาะบางส่วน 
 วัดในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ท าหนังสือแจ้งความจ านงต่อผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธ-
ศาสนาแห่งชาติ วัดที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้แจ้งความจ านงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้วัด
เสนอรายการ ทรัพย์สินจ านวนผลประโยชน์ที่ได้รับอยู่เดิม  เงื่อนไขข้อผูกพันที่วัดมีกับผู้อื่นใน
ทรัพย์สินนั้น  หนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น  ตลอดจนเอกสารการจัดประโยชน์ 
ที่วัดได้ท าไว้ก่อนให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  หรือจังหวัดเพื่อด าเนินการต่อไปได้อย่าง
ถูกต้อง 
  ๕. ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  หรือผู้ที่ผู้อ านวยการส านักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติมอบหมาย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  
แล้วแต่กรณีไปตรวจทรัพย์สิน ซึ่งจะรับจัดประโยชน์แทน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาที่
ทางวัดได้กระท าไว้ก่อน และสภาพของทรัพย์สินแล้วบันทึกความเห็นเสนอส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  อนุมัติให้รับไว้จัดประโยชน์ แทนวัดแล้วจึงด าเนินการ
ต่อไป 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๔๕ 
 

การจัดประโยชน์แทนวัด 
 

 ๖. การจัดประโยชน์แทนวัด  ถ้าไม่มีข้อตกลงหรือข้อยกเว้นเป็นอย่างอื่น  ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ของทางราชการ 
 ๗. เมื่ อผู้ เสนอขอท านิติกรรมสัญญา  เกี่ ยวกับทรัพย์สินที่ วั ดมอบให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์แทนเช่น ขอเช่า ขอซื้อหรือขอใช้กรรมสิทธิ์ร่วม ขอโอน  
ขอปลูกสร้างรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างก่อนที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จะท าความ
ตกลงใด ๆ ให้เสนอขอรับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสก่อน หรือถ้าวัดเป็นผู้รับเสนอจากคนภายนอก  
ก็ให้ส่งเรื่องมายังส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อพิจารณาก่อนที่จะท าความตกลงกับผู้เสนอ
 ๘ . ให้ส านักงานศาสนสมบัติจัดท าบัญชีเงินผลประโยชน์ของวัด   และแจ้งยอดเงิน
ผลประโยชน์ให้วัดทราบอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งให้อ านวยความสะดวกเมื่อเจ้าอาวาสหรือ
ไวยาวัจกร หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายเป็นหนังสือจากเจ้าอาวาสขอทราบยอดเงินผลประโยชน์ของวัด 
 ๙.  เงินผลประโยชน์ของวัดให้น าฝากธนาคาร  ซื้อพันธบัตรของรัฐบาล  หรือโดยวิธีอื่น 
ซึ่งวัดและ มหาเถรสมาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ดอกผลที่เกิดจากเงินของวัดใด  ย่อมตกเป็น
ผลประโยชน์ของวัดนั้น   
 ๑๐.  เงินบ ารุงวัดที่ได้รับจากผู้เช่าอาคารและหรือที่ดิน  ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นผู้รับ และพร้อมที่จะจ่ายให้วัดรับไปบ ารุงวัด  โดยที่ทางส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
จะไม่หักส่วนลดหรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  หากเจ้าอาวาสยังไม่มีความประสงค์จะใช้จ่ายเงินดังกล่าว
ให้ด าเนินการตามข้อ ๙   
 ๑๑. ค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการ
จัดประโยชน์ แทนวัด ให้หักเงินส่วนลดจากเงินที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จัดประโยชน์
ได้ในอัตรา ร้อยละ ๕  (ยกเว้น  เงินบ ารุงวัดและเงินที่เป็นดอกผลของเงินต้นซึ่งได้รับจากธนาคาร)  
 ๑๒. ส าหรับรายจ่ายพิเศษอันเกิดขึ้นในการจัดประโยชน์แทนวัด เช่น ค่ารังวัดที่ดิน ค่าปรับ  
และค่าก่อสร้างซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น เป็นของวัดใดก็จ่ายจากเงินของวัดนั้น โดยความเห็นชอบ 
ของเจ้าอาวาส           
        
  



๑๔๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

การถอนคืนการจัดประโยชน์แทนวัด 

 ๑๓.  วัดประสงค์จะถอนคืนการจัดประโยชน์ไปด าเนินการเอง ให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๑๓.๑ แจ้งความประสงค์ขอถอนคืนการจัดประโยชน์เป็นหนังสือต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน หนังสือ
ดังกล่าวจะต้องแสดง เหตุโดยชัดแจ้งว่ามีความประสงค์อย่างไร  เมื่อถอนคืนไปจัดการเองแล้ว  
จะด าเนินการโดยวิธีใด  จะมอบให้ผู้ใดเป็นผู้จัดผลประโยชน์แทนวัด    
  ๑๓.๒ เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  หรือจังหวัดได้รับแจ้งความประสงค์
ดังกล่าวแล้ว ให้ตรวจสอบ  และรวบรวมข้อมูลน าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา  แต่ในกรณีที่
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นว่า อาจมีปัญหายุ่งยากจะส่งเรื่องให้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
ตามล าดับชั้นพิจารณาเสนอความเห็นก่อนเสนอมหาเถรสมาคมก็ได้ 
 ๑๔.  เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับจัดประโยชน์แทนวัดใดแล้ว ภายหลังวัดนั้น 
ปฏิบัติการในทางก่อความยุ่งยาก  จนส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ไม่สามารถจะด าเนินการ
ให้เรียบร้อยได้  ให้รายงานมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาขอคืนการจัดประโยชน์แก่วัดนั้นไป 
 ๑๕.  เมื่อมหาเถรสมาคมอนุมัติให้วัดถอนคืนการจัดประโยชน์ได้แล้ว  ให้ส านักงานพระพุทธ-
ศาสนาแห่งชาติ  หรือจังหวัดจัดท าบัญชีส่งมอบคืนทรัพย์สิน  ให้เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรลงนามรับ
มอบเป็นหลักฐาน  เงินผลประโยชน์  และดอกผลจากเงินผลประโยชน์ของวัด จะเก็บรักษาไว้ที่
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต่อไปก็ได ้
 ๑๖.  ในกรณีทีม่ีการมอบให้และถอนคืนการจัดประโยชน์ของวดั  ให้ส านกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ แจ้งให้เจ้าคณะจังหวัดนั้น ๆ ทราบด้วย      
 ๑๗. หนังสือแจง้ความประสงค์ขอมอบและขอถอนคืนการจดัประโยชนแ์ทนวดัให้ใช้แบบพิมพ ์
ท้ายระเบียบนี ้
 ๑๘.  ให้ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบตัิรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 
      ประกาศ ณ วนัที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 
              (นายนพรัตน ์ เบญจวัฒนานันท)์ 
      ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๔๗ 
 

หนังสือแสดงความจ านงขอมอบการจัดประโยชน์แทนวัด 

       วัด....................................................................                   
                      วันที่..................เดือน.......................................พ.ศ........................ 

เรื่อง  ขอมอบการจัดประโยชน์  
เจริญพร  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
สิ่งที่ส่งมาด้วย..............................................................................            
 ด้วยวัด............................................................................................ตั้งอยู่............................................................................
ต าบล/แขวง..........................................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด........................................... 
มีความประสงค์จะขอมอบการจัดประโยชน์ทรัพย์สินของวัด  ดังมีรายการต่อไปนี้คือ 
 ๑.  ที่ดิน......................................เลขที่โฉนดที่ดิน................................................เนื้อที่.................ไร่...................งาน 
......................ตารางวา  จ านวน.......................แปลง   ตั้งอยู่ที่................................................................................................... 
ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด.............................................
ทางวัดได้รับเงินผลประโยชน์  เดือน/ปี่ละ...............................บาท  ข้อผูกพันกับผู้อื่น................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... 
 ๒.  อาคารพาณิชย์................................................ชั้น ขนาด...................................จ านวน.............................คูหา 
ตั้งอยู่ที่..............ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................
มีรายได้เป็นค่าเช่าคูหาละ......................................................บาทต่อเดือน รวมค่าเช่าปีละ.........................................บาท 
ข้อผูกพันกับผู้อื่น................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
 ๓.  บ้านอยู่อาศัย..................ชั้น จ านวน...................หลัง ตั้งอยู่ที.่......................................................................... 
ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.................................................... 
มีรายได้เป็นค่าเช่าหลังละ ...........................................บาทต่อเดือน รวมค่าเช่าปีละ............................................บาท
  ๔.  รายการทรัพย์สินอื่น ๆ ..................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
  
 จึงเจริญพรมาเพื่อรับมอบการจัดประโยชน์ตอ่ไป 
              ขอเจริญพร    
            ลงชื่อ....................................................ผู้มอบอ านาจ  
                    (..................................................) 
         เจา้อาวาส......................................... 



๑๔๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

หนังสือแสดงความจ านงขอถอนคืนการจัดประโยชน์แทนวัด 

           
      วัด....................................................................                   

                      วันที่..................เดือน.......................................พ.ศ........................ 

เรื่อง  ขอถอนคืนการจัดประโยชน์ 

เจริญพร  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย..............................................................................            
 ด้วยวัด......................................................................................ตั้งอยู่.................................................................................... 
ต าบล/แขวง......................................................อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด............................................. 
มีความประสงค์จะขอถอนคืนอ านาจการจดัประโยชน์ทรัพย์สินของวัด  ดังมีรายการต่อไปนี้คือ 
 ๑.  ที่ดิน......................................เลขที่โฉนดที่ดิน......................................................เนื้อที่.................ไร่.............งาน
.....................ตารางวา  จ านวน...................แปลง   ตั้งอยู่ที.่........................................................................................................
ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด.............................................
ทางวัดได้รับเงินผลประโยชน์  เดือน/ปี่ละ...............................บาท  ข้อผูกพันกับผู้อื่น................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
 ๒.  อาคารพาณิชย.์......................................................ชั้น ขนาด...............................จ านวน.............................คูหา 
ตั้งอยู่ที่......................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด.................................... 
มีรายได้เป็นค่าเช่าคูหาละ...................................................บาทต่อเดือน รวมค่าเช่าปีละ.........................................บาท 
ข้อผูกพันกับผู้อืน่..................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
 ๓.  บ้านอยู่อาศัย..........................ชั้น จ านวน........................หลัง ตั้งอยู่ที.่.............................................................. 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด........................................ 
มีรายได้เป็นค่าเช่าหลังละ...........................................บาทต่อเดือน รวมค่าเช่าปีละ............................................บาท 
 ๔.  รายการทรัพย์สินอื่น ๆ ........................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๔๙ 
 

โดยการถอนคืนการจัดประโยชน์วัด  วัดจะด าเนินการ  ดังนี ้     
  ๑.  วัดจะจัดในรูปคณะกรรมการ  เจา้อาวาสเป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่ง 
  ๒.  ถ้าเจ้าอาวาสมิได้ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะ  ให้เจ้าคณะต าบล/แขวง  หรือเจ้าคณะอ าเภอ/เขต  
ร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา         
  ๓.  ให้มีไวยาวัจกรเป็นกรรมการ       
  ๔.  ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองร่วมเป็นกรรมการ     
  ๕.  จ านวนกรรมการไม่น้อยกวา่ ๘ ท่าน 
 จึงเจริญพรมาเพื่อน าเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุญาตตอ่ไป 
                              
 
 
 
                                                             ขอเจริญพร 
 
     

     ลงชื่อ...........................................................................ผู้ถอนอ านาจ 
          (...........................................................................) 
                       เจา้อาวาส......................................................................... 

  



๑๕๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   มติคณะกรรมการ พศป.ดกกกกกกกกกดกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก    
ที ่      ................................................................................                    วันที ่๑๗ กันยายน ๒๕๓๔ 

เรื่อง   ขอใช้ที่ดินวัดสุเทพธารามสร้างหลมุหลบภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรียน  อธบิดีกรมการศาสนา 

 ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า ได้รับการเสนอแนะจากคุณขวัญแก้ว วัชโรทัย  
รองราชเลขาธิการส านักพระราชวัง และเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ว่า ควรจัดสร้าง
อาคารหลบภัยขึ้นที่ต าบลแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้อาศัยหลบภัยเมื่อเกิดวาตภัยและอุทกภัย ส่วนในยามปกติจะใช้เป็นอาคารจัดนิทรรศการแสดง
เหตุการณ์มหาวาตภัย ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬา
ในร่มก็ได้ ซึ่งจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ราษฎรเป็นอย่างมากในการป้องกันชีวิต
และทรัพย์สินอันอาจจะเกิดจากวาตภัยและอุทกภัย จึงได้เสนอโครงการของบประมาณไปยัง
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมากรมโยธาธิการได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาด าเนินการ
ส ารวจและได้สถานที่ที่จะใช้ก่อสร้างอาคารหลบภัยที่เหมาะสม คือบริเวณตรงข้าม วัดสุเทพธาราม 
หมู่ที่ ๑ ต าบลแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่เศษ ต่อมาจังหวัดได้รับแจ้งจาก
ส านักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนว่า คณะกรรมการจัดสร้างหลุมหลบภัยจากวาตภัย 
และอุ ทกภั ยในพื้ นที่ ชุ มชนได้ ประชุ มเมื่ อวั นที่  ๒๑ พฤศจิ กายน ๒๕๓๓ และได้ มอบให้ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอใช้ที่ดินของวัดสุเทพธาราม เพื่อใช้เป็นที่ส าหรับสร้างหลุมหลบภยัดังกล่าว 
ซึ่งในการนี้จังหวัดได้ขออนุญาตใช้ที่ดินวัดโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาต่อเจ้าอาวาสวัดสุเทพธาราม  
ซึ่งเจ้าอาวาสอนุญาตและทางวัดได้ส าเนาหนังสือให้เจ้าคณะฝ่ายสงฆ์ตามล าดับจนถึงเจ้าคณะภาค
เพื่อทราบแล้ว จึงเสนอกรมการศาสนาเพื่อพิจารณา 

 ส านักงานศาสนสมบัติได้ตรวจสอบผังบริเวณที่ตั้งวัดแล้วปรากฏว่า วัดสุเทพธารามมีเนื้อที่
ประมาณ ๓๓ ไร่เศษ มีถนนสภาต าบลตัดผ่านแบ่งที่ดินออกเป็นสองส่วน ด้านทิศใต้เป็นบริเวณ 
ที่ตั้งวัด ส่วนด้านทิศเหนือเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่เศษ เป็นที่ว่างเปล่าไม่มีการจัดประโยชน์ จึงเห็นเป็นการ 
สมควรที่วัดจะให้ที่ท าการปกครอง (ฝ่ายกิจการพิเศษ) ใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวเนื้อที่ ๔ ไร่เศษ 
เพื่อสร้างหลุมหลบภัยจากวาตภัยและอุทกภัยโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาการใช้ที่ดินเนื่องจากเป็น  
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๕๑ 
 

การใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อเกิดวาตภัยและอุทกภัย แต่เมื่อ 
หมดความจ าเป็นในการใช้ที่ดินแปลงนี้ก็ขอให้ส่งมอบที่ดินแก่วัดทันที 
 กรมการศาสนาจึงสั่งให้น าเสนอคณะกรรมการ พศป. เพือ่พิจารณา 
 ได้น าเสนอคณะกรรมการ พศป. ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๓๔ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๔ 
เพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมเห็นว่าที่ดินเป็นที่ของวัดเจ้าอาวาสให้ใช้ที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทนไม่ชอบด้ วย 
พระวินัย จึงมีมติให้กรมการศาสนาแจ้งวัดเพื่อพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งส านักงานศาสนสมบัติด าเนินการต่อไป 

 

 

   สมศักดิ์  เลาหภักด ี

   (นายสมศักดิ์  เลาหภักดี) 
   ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัต ิ

   เลขานุการคณะกรรมการ พศป. 
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ด่วนที่สุด 

ที ่นร  ๐๕๐๕/ว ๑๗๒      

       ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๔๕ 

เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัด 

เรียน เลขาธิการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหนงัสือส านักนายกรัฐมนตรี  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ นร ๐๘๐๔/๐๒๖  
  ลงวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๔๕ 

 ด้วยส านักนายกรัฐมนตร ี (ส านักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก) ได้เสนอ
เรื่องมติคณะรฐัมนตรีเกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ  และที่ดินอนัเป็นศาสนสมบัติกลางหรือ
ของวัดมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ  ความละเอียดปรากฏตามส่งมาด้วยนี ้

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที ่ ๘  ตุลาคม  ๒๕๔๕  ลงมติว่า  
 ๑. โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕  มีเจตนารมณ์ให้น าที่ราชพัสดุ  
และที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัด ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือเขตเทศบาลนคร 
ที่มีความแออัดด้านการจราจร  ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเหมาะสมรอบคอบ  และไม่
เกิดผลกระทบต่อการจราจร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่การจราจรแออัด  จึงให้คณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)  เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว  แต่โดยที่มติ
คณะรัฐมนตรีข้างต้นยังไม่ชัดเจน  โดยเฉพาะประเด็น พื้นที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ขึ้นไป จึงให้ปรับปรุงแก้ไข 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่๑๒ มีนาคม  ๒๕๔๕  ในข้อ ๑  เป็นดังนี้   
 เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี  (๑๙ กันยายน ๒๕๓๘) เรื่อง การใช้ประโยชน์ 
ในที่ราชพัสดุ และที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัด  โดยต่อไปให้กระทรวงการคลัง 
และกระทรวงศึกษาธิการ ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง  เทศบัญญัติ)  
อย่างเคร่งครัด  และในการน าที่ราชพัสดุ  และที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัดไปจัดหา
ประโยชน์ให้ถือปฏิบัติโดย 
  ๑.๑ พื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน  หรือเทศบาลนครที่มีความแออัดของ
การจราจร  
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  ๑.๒  พื้นที่นอกเหนือจากข้อ  ๑.๑  ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ ๑ ไร่ข้ึนไป  และมีการจราจรแออดั 
หากจะพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  ต้องเสนอให้ คจร.  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจร 
 ๒. รับทราบการก าหนดหลักเกณฑ์  และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก (คจร.)  ในการพิจาณาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเป็น 
ศาสนสมบัติกลางหรือของวัด  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕  ตามที ่
ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก)  เสนอและให้ คจร. รับไป 
ด าเนินการปรับปรุงเอกสาร  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง 
กับข้อ ๑ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป   
 ๓. ส าหรับกรณีของกระทรวงการคลัง  (กรมธนารักษ์)  ซึ่งอยู่ระหว่างการที่ราชพัสดุ
จ านวนประมาณ  ๑๔๐  แปลง  ไปจัดหาประโยชน์ไว้แล้วนั้น  ให้ด าเนินการต่อไปได้  โดยให้ยกเว้น
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๔๕ เป็นกรณีพิเศษ  ทั้งนี้ให้กรมธนารักษ์
เชิญเลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  หรือผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรด้วย 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดทราบ 
และถือปฏิบัติต่อไปด้วย 

 

 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

         (นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต) 
      รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
                         เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

ส านักบริการงานสารสนเทศ         
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๙๓         
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ 
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มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๒๑ 

เกี่ยวกับการให้เช่าที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เพือ่สร้างอาคารพาณิชย์ 

  
 ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๒๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๑ 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๗ บัญญัติไว้ว่า เจ้าอาวาสมีหน้าที่บ ารุงวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของ
วัดให้เป็นไปด้วยดี นอกจากนี้แล้ว ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ยังก าหนด
แนวนโยบายเกี่ยวด้วยวิธีด าเนินการสาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ไว้อีกโสดหนึ่ง 
 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เจ้าอาวาส ในการจัดศาสนสมบัติ ให้เป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น
ตามกาลสมัยทั้งในทางทรัพย์สินทั้งในทางผลประโยชน์ กับทั้งเพื่อเป็นการปกป้องมิให้เจ้าอาวาส 
ต้องถูกต าหนิติเตียน และมิให้เกิดความผิดพลาดในการที่ต้องรับภาระในการจัดศาสนสมบัติ  
อีกประการหนึ่งถึงเวลาแล้วที่ควรจะด าเนินตามแนวนโยบาบเกี่ยวด้วยวิธีด าเนินการสาธารณูปการ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ จึงสมควรท่ีจะใหว้ัดทั้งหลายได้ปฏิบัติการ ดังนี้ 
 (๑)  วัดใด มีผู้ขอเช่าที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์หรืออาคารอื่นใด 
เพื่อใช้ในการแสวงหาประโยชน์ ให้เจ้าอาวาสวัดนั้น ส่งแบบแปลนแผนผังการก่อสร้างประมาณ
ผลประโยชน์ที่วัดจะพึงได้รับ ท้ังเงินบ ารุงวัด ท้ังค่าเช่าที่ดินอาคาร ร่างสัญญา การก่อสร้างไปยัง
กรมการศาสนา เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ พศป.พิจารณาก่อน 
 (๒) ให้คณะกรรมการ พศป. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่กรมการศาสนา 
ได้รับเรื่องนั้น ๆ แล้วรีบแจ้งผลการพิจารณาให้วัดทราบ 
 (๓) วัดจะท าสัญญาเช่าได้ ในเมื่อคณะกรรมการ พศป. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
ที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งนั้น มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ และให้กรมการศาสนาแจ้งมติเรื่องนี้ 
ไปยังเจ้าคณะภาคทุกภาค เพื่อสั่งการลงไปยังเจ้าคณะตามล าดับชั้น จนถึงเจ้าอาวาสภายในสังกัด
ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติตามมติเรื่องนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 
 

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 
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ระเบียบมหาเถรสมาคม 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปลกูสร้างอาคาร 
ในที่วัดหรือที่ธรณีสงฆข์องวัดอันมผีู้เช่าอยู ่

พ.ศ. ๒๕๓๗
๑
 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบมหาเถรสมาคมนี ้เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยวิธีปฏบิัติเกี่ยวกบั
การปลูกสร้างอาคารในที่วัด หรือท่ีธรณีสงฆ์ของวดัอันมีผู้เช่าอยู่ พ.ศ. ๒๕๓๗” 

ข้อ ๒  ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์ 
คณะสงฆ์ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ตั้งแต่วันใช้ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารในที่วัด หรือที่ซ่ึงขึ้นต่อวัดอันมีผู้เช่าอยู่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ข้อ ๔  วัดใดมีความประสงค์จะปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ของวัดขึ้นใหม่ในที่วัดหรือ 
ที่ธรณีสงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่าปลูกสร้างอาคารอยู่ก่อนก็ดี จะปรับปรุงแก้ไขอาคารของวัด ซึ่งปลูก
สร้างอยู่ในวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่าอยู่ก่อนให้เป็นอาคารพาณิชย์ก็ดี  ให้ด าเนินการ 
ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
   (ก) วัดด าเนินการปลูกสร้างเป็นอาคารของวัด โดยขอให้ผู้เช่าที่ดินหรืออาคารนั้น
บริจาคค่าปลูกสร้างตามราคาที่ปลูกสร้าง และให้ได้สิทธิการเช่ามีก าหนดจ านวนปีตามสมควร 
แก่ท้องที่ 
   ในกรณีเช่นนี้ ถ้าผู้เช่าบริจาคมูลค่าบ ารุงวัดด้วยก็ให้ขยายเวลาการเช่าออกไปอีก
ตามสมควรแก่จ านวนมูลค่าบ ารุงวัด 
   ในการเก็บค่าเช่า ให้จัดเก็บตามความเหมาะสมของอาคารและท้องถิ่น ส่วนการท า
สัญญาเช่าให้เป็นไปตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
   (ข) ในกรณีดังกล่าวใน (ก) ถ้าผู้ เช่าที่ดินหรืออาคารนั้นไม่สามารถบริจาค 
ค่าปลูกสร้างอาคารได้ก็ดี ไม่มีความประสงค์จะเช่าที่ดินหรืออาคารนั้นต่อไปก็ดี วัดจะมอบให้ผู้อื่น
ปลูกสร้างอาคารก็ได้ โดยยกกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดทันที พร้อมกับมีเงื่อนไขตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา 



๑๕๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

และให้วัดช่วยค่ารื้อย้ายอาคารจากที่เช่า หรือค่าขนย้ายออกจากอาคารให้แก่ผู้เช่าตามจ านวน 
อันสมควร 
   (ค) เมื่อวัดได้ด าเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินหรืออาคารดังกล่าวใน (ก) 
หรือ (ข) แล้วแต่กรณี แต่ผู้เช่าที่ดินหรืออาคารนั้นไม่ยอมตกลงด้วย ให้วัดหรือผู้จัดประโยชน์ 
แทนวัดเสนอข้อขัดแย้งไปยังคณะกรรมการตามความในข้อ ๖ ในกรณีเช่นนี้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเสนอ 
ข้อขัดแย้งนั้นเองก็ได้ 

ข้อ ๕ ในการพิจารณาแก้ไขข้อขัดแย้งของคณะกรรมการตามความในข้อ ๔ (ค) ถ้าสามารถ
ตกลงกันได้ ก็ให้รายงานมหาเถรสมาคม ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ให้น าเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา  
เมื่อมหาเถรสมาคมมีมติประการใดแล้ว ถ้าผู้เช่าที่ดินหรืออาคารนั้นยังไม่ยอมตกลง ก็ให้วัดหรือ 
ผู้จัดประโยชน์แทนวัดด าเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขข้อขัดแย้งในระหว่างวัดกับผู้เชา่คณะหนึ่ง เรยีกชื่อ
ย่อว่า “พ.ว.ช.” ซึง่มหาเถรสมาคมจะได้ตัง้ข้ึนมีจ านวนไมน่้อยกว่า ๕ คน และไม่เกิน ๙ คน 

ข้อ ๗ คณะกรรมการ พ.ว.ช. มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ 
หรือตามที่มหาเถรสมาคมจะมอบหมายให้ปฏิบัต ิ

 
     ประกาศ ณ วนัที่  ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 
       
 
          (สมเด็จพระญาณสังวร) 
     สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
           ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 
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การจัดให้เช่า 
ที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 

  



๑๕๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

การจัดให้เช่าที่ดินวัดร้าง และที่ศาสนสมบัติกลาง 

 
  
 - ทีศ่าสนสมบตัิกลาง (ศบก.) คือที่ดินซึ่งมิใชข่องวัดใด วัดหนึ่ง 
 - ที่ดินวัดร้าง คือ ที่ดินของวัดซึ่งไม่มีพระสงฆ์อยู่จ าพรรษาเป็นเวลานาน ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการ จะน าไปจัดประโยชน์ โดยให้เอกชนเป็นผู้เช่า
เพื่อด าเนินการต่าง ๆ เช่นปลูกบ้านอยู่อาศัย ท านา ท าสวน หรือประกอบการพาณิชย์ แล้วแต่สภาพ
ท าเลของที่ตั้งที่ดิน อาจจะเป็นการเช่ารายปีหรือเช่านานปี (เกินกว่า ๓ ปี) โดยปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ค าสั่ง มติมหาเถรสมาคม หรือมติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์กับพระศาสนา
และพิจารณาให้ส่วนราชการเช่าเพื่อด าเนินการต่าง ๆ เช่นเป็นที่ตั้งอาคารส านักงานเอกชนทั่วไป
สามารถที่จะเช่าที่ดินของ ศบก. หรือที่ดินวัดร้าง เพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย อาจจะขอเช่าเป็นรายปี 
หรือขอเช่าระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี 
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๕๙ 
 

 
 
 

 
มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

 

มติท่ี ๓๒๖/๒๕๕๓ 
เรื่อง การให้เช่าที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง เพื่อการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัติ 

 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เลขาธิการ
มหาเถรสมาคมเสนอว่า พระธรรมวรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคมได้ปรารภว่า การพิจารณาอนุมัติ
ให้ส่วนราชการหรือเอกชนเช่าที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง เพื่อการสาธารณประโยชน์
ต่าง ๆ เช่น ท าสนามกีฬา หรือสวนสาธารณะ ฯลฯ หรือเช่าที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นใด  
ควรก าหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกิน ๑๐ ปี เพื่อจะได้มีโอกาสพัฒนาปรับปรุงที่ดินดังกล่าวให้
เหมาะสมกับสภาพความเจริญของท้องถิ่นนั้น ๆ และเป็นการเพิ่มพูนกองทุนของศาสนสมบัติกลาง 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา จึงเสนอให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด
ระยะเวลาการเช่าที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลางไม่เกิน ๑๐ ปี โดยให้พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ด าเนินการได้ทันที โดยไม่ต้อง 
รอรับรองรายงานการประชุม 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป 

        
 
    
   (นายพิศาล แช่มโสภา) 
   ผู้อ านวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม รักษาราชการแทน 
   ผู้อ านวยการส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 



๑๖๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 

 

มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 

มติท่ี ๔๐๐/๒๕๔๙ 
เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
 ส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเช่า 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัติ 

 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เลขาธิการ
มหาเถรสมาคมเสนอว่า กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว. ๔๖ ลงวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๔๓ แจ้งกรมการศาสนาว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๓ เห็นชอบ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
 ๑. ระยะเวลาการให้เช่า กรณีหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เช่า ซึ่งแต่เดิมสัญญาเชา่
ระยะสั้นปีต่อปี หรือระยะเวลา ๓ ปี ให้ก าหนดระยะเวลาการให้เช่าใหม่เป็นสัญญาเช่าระยะยาว
สูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งในปัจจุบันคือ ๓๐ ปี เพื่อประโยชน์แก่ผู้เช่าที่จะได้สิทธิในการใช้
ที่ดินตามระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ เช่าสามารถวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินในระยะยาว 
ให้สอดคล้องกับแผนงานของหน่วยงาน ส่วนการให้เช่าที่ดินแก่เอกชนนั้น ระยะเวลาการเช่า 
จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และผู้เช่าเป็นราย ๆ ไป  
และในกรณีหน่วยงานผู้เช่าไม่สามารถเช่าตลอดสัญญาได้ก็สามารถก าหนดในสัญญาให้หน่วยงานอื่น
เข้ามาใช้สถานที่ต่อจนครบสัญญาได้ 
 ๒. ก าหนดค่าเช่ารายปีให้สัมพันธ์กับมูลค่าของที่ดินที่ให้เช่า โดยอิงราคาประเมินที่ดินของ
ทางราชการเป็นฐาน และก าหนดเป้าหมายไว้ ดังนี้ 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๖๑ 
 

  ๒.๑ กรณีหน่วยราชการเป็นผู้เช่าได้ปรับปรุงราคาค่าเช่าใหม่ โดยด าเนินการเป็น
ขั้นตอนในระยะเวลาที่เหมาะสม เริ่มต้นที่ร้อยละ ๐.๒ ของราคาประเมินที่ดินทางราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ และเพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไปทุกปี เป็นร้อยละ ๐.๕, ๑.๐, ๑.๕ จนถึง 
ร้อยละ ๒.๐ ของราคาประเมินที่ดินทางราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  
  ๒.๒ กรณีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เช่า ก าหนดค่าเช่ารายปีในอัตราร้อยละ ๓ ของราคา
ประเมินทางราชการ และ 
  ๒.๓ กรณีเอกชนเป็นผู้เช่า ก าหนดค่าเช่ารายปีในอัตราร้อยละ ๔ ของมูลค่าทรัพย์สิน 
ที่ให้เช่า 
 ๓. การช าระค่าเช่าให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจที่เช่าที่ดินจากส านักงานทรัพย์สิน 
ส่วนพระมหากษัตริย์ จ่ายค่าเช่าให้ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ล่วงหน้ าทุกปีตลอด
สัญญาเช่า 
 ๔. ให้ถือว่าสัญญาเช่าระหว่างหน่วยราชการเช่ากับส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ในปัจจุบันหมดทุกราย สิ้นสุดพร้อมกันในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓ และจะท าสัญญาเช่ากันใหม่  
เมื่อเริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ คือ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ 

 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันอัตราค่าเช่าส าหรับ 
ส่วนราชการเช่าที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง ได้ก าหนดไว้ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคา
ประเมินที่ดินต่อปี ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๓/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ดังนั้น 
เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๓ และให้สอดคล้องกับการก าหนด
อัตราค่าเช่าของกระทรวงการคลัง ส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เช่าที่ดินของส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดังกล่าว จึงเห็นควรปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินวัดร้างและที่ดิน 
ศาสนสมบัติกลางส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเช่าดังนี้ 
 ๑. สัญญาเช่าระหว่างหน่วยราชการกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ท าสัญญา
ระยะสั้นปีต่อปีในปัจจุบันทั้งหมดทุกรายการ สิ้นสุดพร้อมกันในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และจะท า
สัญญาเช่ากันใหม่เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 ๒. ปรับปรุงอัตราค่าเช่าใหม่ เป็นร้อยละ ๒.๐ ของราคาประเมินที่ดินทางราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๓. กรณีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เช่าอายุสัญญาระยะสั้นปีต่อปี อัตราค่าเช่าต่ ากว่าร้อยละ ๓ ของ
ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ให้ปรับอัตราค่าเช่าเป็นร้อยละ ๓ ของราคาประเมินที่ดินของ
ทางราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๑๖๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติควรให้ความเห็นชอบ และให้น าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) เสนอ และให้ด าเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงาน  
การประชุม  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป 

 
       
 
 
       
      (นายกนก แสนประเสริฐ) 
    ผู้อ านวยการส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทน 
     ผู้อ านวยการส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๖๓ 
 

 
 
 

มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

 
มติท่ี ๓๙/๒๕๔๕ 
เรื่อง อัตราค่าเช่าส าหรับส่วนราชการเช่าที่ดินวัดร้าง 

 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕ เลขาธิการ
มหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่ ๑๗/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๔๐ ปรับปรุงค่าเช่าที่ดินส าหรับส่วนราชการเช่าที่ดินวัดร้างศาสนสมบัติกลางจากค่าเช่าเดิม 
“๔ ไร่แรก ตารางวาละ ๑๐ สตางค์ต่อเดือน ที่เกินกว่า ๔ ไร่ ตารางวาละ ๒๕ สตางค์ต่อเดือน” 
เป็น “ตารางวาละ ๐.๒ % ของราคาประเมินที่ดินต่อเดือน” ซึ่งได้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่
เห็นว่าเป็นอัตราค่าเช่าที่สูงเกินไป จึงขอลดอัตราค่าเช่า กรมการศาสนาจึงน าเสนอมหาเถรสมาคม 
และมหาเถรสมาคมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๔๔ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ เห็นชอบให้
เปลี่ยนเกณฑ์เก็บเงินค่าเช่าที่ดิน ส าหรับส่วนราชการเช่าที่ดินวัดร้าง หรือที่ดินศาสนสมบัติกลางจาก 
“๐.๒๐% ของราคาประเมินที่ดินต่อเดือน” เป็น “๐.๒๐% ของราคาประเมินที่ดินต่อปี” ตามที่
กรมการศาสนาเสนอ 

 กรมการศาสนาพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๓/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ มิได้ก าหนดวันบังคับใช้ และในขณะนี้ ส่วนราชการจะขอตั้งงบประมาณ 
ปี ๒๕๔๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๔) ไม่ทันแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บค่าเช่าที่ดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ไม่มีการค้างช าระค่าเช่าที่ดิน เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับศาสนสมบัติกลางและเป็นผลดีกับทุกฝ่าย 

 จึงเห็นควรด าเนินการ 

 ๑. คิดค่าเช่าที่ดินวัดร้าง หรือที่ดินศาสนสมบัติกลางกับส่วนราชการ ในอัตรา ๐.๒% ของ
ราคาประเมินที่ดินต่อปี ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๔๔ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕) 



๑๖๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 ๒. ส่วนราชการใดที่ยังไม่ได้ต่อสัญญาเช่า ก็ให้คิดค่าเช่าในอัตราเดิม “๔ ไร่แรก ตารางวา
ละ ๑๐ สตางค์ต่อเดือนที่เกินกว่า ๔ ไร่ ตารางวาละ ๒๕ สตางค์ต่อเดือน” จนถึงปีงบประมาณ 
๒๕๔๕ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕) เว้นแต่ 
 ๓. อัตราค่าเช่าใหม่ (๐.๒ % ของราคาประเมินที่ดินต่อปี) ต่ ากว่าอัตราค่าเช่า (๔ ไร่แรก
ตารางวาละ ๑๐ สตางค์ต่อเดือน) ก็ให้เช่าค่าเช่าอัตราเดิม 

๔. ส าหรับผู้เช่ารายใดที่ได้ท าสัญญาเช่าและช าระค่าเช่าที่ดินบางส่วนเรียบร้อยแล้ว 
ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเดิมต่อไป 

กรมการศาสนาได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า 
(พศป.) ในการประชุมครั้งที่  ๑๓/๒๕๔๔ วันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ ที่ประชุมมีมติควร 
ใหค้วามเห็นชอบและให้น าเสนอมหาเถรสมาคม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติ
กลางประจ า (พศป.) เสนอ 

 
        
 

   (นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์) 
   รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
   อธิบดีกรมการศาสนา 
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๖๕ 
 

 
 
 

มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๔๗ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 

มติท่ี ๒๕๑/๒๕๔๗ 
เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินและอาคารของ ศบก. ในส่วนกลาง 
 กรุงเทพมหานคร 

 ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติ
กลาง (พศป.) ครั้งที่ ๓๒/๒๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๓ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการ
ปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินและอาคารของ ศบก. ในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร เฉพาะที่เป็นสัญญา
รายปี ท่ีเห็นว่าอัตราค่าเช่ายังไม่ได้ระดับสภาพท าเล และยังไม่ได้ปรับปรุงเป็นเวลานานเกินกว่าห้าปี 
โดยน าเอาหลักเกณฑ์ของกรมธนารักษ์มาพิจารณาการปรับปรุงเป็นหลัก ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
 ๑. ให้เปลี่ยนสัญญาเช่าที่มีอายุการเช่าคราวละหนึ่งปีเป็นสัญญาการเช่าคราวละ ๓ ปี 
ทั้งหมด 
 ๒. อัตราค่าเช่าที่ดินและอาคารของ ศบก. และวัดร้าง ให้ปรับปรุงตามรายละเอียดรวม 
๒๙ รายการ (ตามที่ส านักงานศาสนสมบัติเสนอโดยปรับเพิ่มประมาณ ๕๐% ของค่าเช่าเดิม) 
 ๓. ให้น าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้น าเสนอมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๔ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๔ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามเสนอ และส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ด าเนินการจัดท าสัญญาเช่าและปรับปรุงค่าเช่าตามมติดังกล่าว คราวละ 
๓ ปี ๒ ครั้ง รวมเป็นระยะเวลา ๖ ปี ซึ่งสัญญาสิ้นสุดอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ เห็นควรปรับ
อัตราค่าเช่าให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ โดยปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น ๕๐% ส่วนสัญญาเช่าให้ท า
คราวละ ๓ ปี เช่นเดิม ตามมติมหาเถรสมาคมที่ให้ความเห็นชอบไว้ จึงได้น าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๐ ที่ประชุมมีมติตามข้อ ๒ ส าหรับผู้เช่าอาคารและที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง



๑๖๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ในส่วนกลางให้ต่อสัญญาเช่าเป็นรายปี ในอัตราค่าเช่าเดิมไปก่อน จนกว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเข้าสู่
สภาวะปกติ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ตั้งแต่มหาเถรสมาคมให้ปรับปรุง
อัตราค่าเช่าตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และให้ชะลอการปรับปรุงอัตราค่าเช่าไว้ตั้งแต่ป ี๒๕๔๐ ในขณะที่สภาวะ
เศรษฐกิจไม่ดี จนถึงขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเป็นล าดับ จึงเห็นควร
ปรับปรุงอัตราค่าเช่าโดยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ ๕๐% ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นไป พร้อมได้แนบบัญชี
ปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินของ ศบก. ในส่วนกลางซึ่งเป็นสัญญารายปี เพื่อประกอบการพิจารณามา
ด้วยแล้ว 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗  
ที่ประชุมมีมติ 
 ๑. ควรให้ความเห็นชอบให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินและอาคารของ ศบก. ในส่วนกลาง
ตามรายละเอียด รวม ๓๔ รายการ โดยให้เริ่มในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ เป็นต้นไป (ปรับเพิ่มประมาณ 
๕๐% ของค่าเช่าเดิม) 
 ๒. ส่วนอัตราค่าเช่าส าหรับที่ดินของวัดที่มอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
จัดผลประโยชน์แทน ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าอาวาสวัดนั้นๆ 
 ๓. ให้น าเสนอมหาเถรสมาคม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) เสนอ และให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งการปรับปรุง
อัตราค่าเช่าตามที่เสนอให้วัดที่มอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์แทนได้
รับทราบและพิจารณา 
 
        
 
   (นางบุญศรี พานะจิตต์) 
   รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
   ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
   เลขาธิการมหาเถรสมาคม 
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มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๒๐ 

 
เรื่อง การปฏิบัติกับหน่วยราชการขอใช้หรือขอเช่าที่ดินวัดร้าง 

 ด้วยคณะอนุกรรมการ พศป. ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๒๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๐  
ได้พิจารณาข้อเสนอของพระวิสุทธาธิบดี อนุกรรมการ ซึ่งเสนอว่า ปัจจุบัน มีหน่วยราชการได้อาศัย
หรือขอใช้ หรือขอเช่าที่ดินวัดร้างหลายแห่ง ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่าส าหรับส่วนภูมิภาคจังหวัด
หรือกรมการศาสนาพิจารณาอนุญาตไปตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งก็เหมาะสมกับสมัยนั้นแต่ปัจจุบัน
เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ควรจะได้วางหลักเกณฑ์การเช่า การใช้ที่ดิน
วัดร้างส าหรับหน่วยราชการไว้ให้เป็นที่แน่นอน หน่วยราชการนั้น ๆ จะได้ไม่ถือโอกาสใช้หรือเช่าที่ดิน
วัดร้างโดยอ าเภอใจ เมื่อทางคณะสงฆ์จะใช้ที่ดินแปลงนั้นเพื่อประโยชน์ทางอื่นก็ติดขัดด้วยประการ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวป้องกันข้อยุ่งยากอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน ควรก าหนดการใช้หรือการเช่าที่ดิน 
วัดร้างของหน่วยราชการต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

 ๑. หน่วยราชการใดที่เข้าไปอาศัย หรือใช้ที่ดินวัดร้างอยู่แล้ว โดยไม่ได้ท าสัญญาให้ไว้เป็น
หลักฐานให้จัดท าสัญญาเช่าทุกราย เว้นแต่มหาเถรสมาคมจะมีมติเป็นพิเศษให้อยู่อาศัย หรือ 
ใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องเช่า  
 ๒. หน่วยราชการจะขอเช่าหรือใช้ที่ดินวัดร้างทุกราย แม้สัญญาจะมีก าหนดกี่ปีก็ตาม 
ให้น าเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
 ๓. อัตราค่าเช่าให้เป็นไปตามอัตราที่มหาเถรสมาคมก าหนดไว ้
 ๔. หน่วยราชการใดได้รับอนุมัติให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินวัดร้างไปแล้ว เมื่อจะปลูกสร้าง 
สิ่งใดไปต้องขออนุญาตจากกรมการศาสนาก่อน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการ พศป. มีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา  
ถ้าเห็นชอบแล้วให้กรมการศาสนามีหนังสือเวียนแจ้งให้จังหวัดต่าง ๆ ทราบ 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการ พศป. เสนอ และให้ด าเนินการได้ทันที  

โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม 



๑๖๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 
 
 

มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 

มติท่ี ๔๔/๒๕๔๙ 
เรื่อง ก าหนดอายุสัญญาเช่าปรับปรุงที่ดิน ศบก. ที่วัดร้างและที่ธรณีสงฆ์ 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัติ 

 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ เลขาธิการ
มหาเถรสมาคมเสนอว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า 
(พศป.) ครั้งที่ ๒๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้เสนอว่า 
ปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) มีนโยบายก าหนดอายุ
สัญญาเช่าปรับปรุงที่ดิน ศบก. ที่วัดร้าง และที่ธรณีสงฆ์ให้มีอายุสัญญาเช่า ๒๐ ปี เนื่องจากในอนาคต 
สภาพท าเลที่ดินอาจจะเจริญขึ้น ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น การต่ออายุสัญญาเช่าเร็วขึ้น ศาสนสมบัติกลาง
และศาสนสมบัติวัดจะได้รับประโยชน์มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
ข้างต้น จึงเห็นควรก าหนดเป็นมติให้ชัดเจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๔๙ เป็นต้นไป ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบตามเสนอ 
 ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) 
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ที่ประชุมให้เพิ่มเติมข้อความตามมติข้างต้นดังนี้ 
“ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบตามเสนอ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ เช่าต้องลงทุน 
ในการปรับปรุงสูง ก็จะพิจารณาให้มีอายุสัญญาเช่าเกิน ๒๐ ปี เป็นกรณี ๆ ไป และให้น าเสนอ 
มหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา” 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๔๘ แล้ว ที่ประชุมมีมติควรให้ความเห็นชอบตามเสนอ ยกเว้นในกรณีที่ผู้เช่าต้องลงทุน



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๖๙ 
 

ในการปรับปรุงสูง ก็จะพิจารณาให้มีอายุสัญญาเช่าเกิน ๒๐ ปี เป็นกรณี ๆ ไป และให้น าเสนอ 
มหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติ
กลางประจ า (พศป.) เสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
      
 
 
      (นางจุฬารัตน์ บุณยากร) 
          ผู้อ านวยการส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

  



๑๗๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ  พศป. 
ครั้งที่ ๖/๒๕๓๙ 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๙ 
ณ ต าหนักเพ็ชร  วัดบวรนิเวศวิหาร 

กรรมการท่ีมาประชุม 
 ๑. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธาน   
 ๒. พระอุดมญาณโมล ี กรรมการ 
 ๓. พระธรรมวโรดม กรรมการ 
 ๔. พระธรรมปัญญาจารย ์ กรรมการ 
 ๕. พระธรรมกิตตวิงศ ์ กรรมการ 
 ๖. นายช าเลือง  วุฒิจันทร์ กรรมการ 
 ๗. อธิบดีกรมการศาสนา กรรมการ 
 ๘. รองอธิบดีกรมการศาสนา (ล าดับที่ ๑) กรรมการ 
 ๙. รองอธิบดีกรมการศาสนา (ล าดับที่ ๒) กรรมการ 
 ๑๐. รองอธิบดีกรมการศาสนา (ล าดับที่ ๓) กรรมการ 
 ๑๑. ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม กรรมการ 
 ๑๒. ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนสถาน กรรมการ 
 ๑๓. ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการ 
 ๑๔. เลขานุการกรมการศาสนา กรรมการ 
 ๑๕. หัวหน้าฝ่ายกองทุนศาสนสมบัต ิ กรรมการ 
 ๑๖. ผู้อ านวยส านักงานศาสนสมบัต ิ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗. นายนิรันดร์  นาคจันทร ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
กรรมการท่ีไม่ได้มาประชุม 
 ๑. สมเดจ็พระพุทธปาพจนบด ี กรรมการ 
 ๒. สมเดจ็พระพฒุาจารย ์ กรรมการ 
 ๓. สมเดจ็พระมหารัชมังคลาจารย ์ กรรมการ 
 ๔. นายจรวย  หนูคง กรรมการ 
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๗๑ 
 

เปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 ท่านประธานกล่าวเปิดประชมุแล้ว  ได้ประชุมตามล าดับเรื่องดังต่อไปนี ้
 ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ ไม่ม ี
 ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 
 เลขานุการคณะกรรมการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๓๙ ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๓๙ เพื่อที่ประชุมรับรอง 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้แก้ไข 
 ๑. มติวาระที่ ๖.๖ เรื่องการจัดหาทุนเป็นค่าก่อสร้างวัดไทยที่ลุมพินี  ประเทศเนปาล  
(ตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๓๙   ซึ่งประชุม  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙ หน้า ๑๕  
ย่อหน้าสุดท้าย) เป็นดังนี้ “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการก่อสร้างวัดไทยในต่างประเทศที่แล้วมา  
รัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการและออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ส าหรับการก่อสร้างวัดไทยในประเทศ
เนปาล รัฐบาลควรด าเนินการตามที่เคยปฏิบัติมา และให้น าเสนอมหาเถรสมาคม” 
 ๒. มติวาระที่ ๓.๑ เรื่องการปรับปรุงนิตยภัตถวายพระเลขานุการคณะต่าง ๆ หน้า ๕ 
บรรทัดที่ ๑๓ นับจากบนลงล่าง จาก “กรมการศาสนาขอถอนเรื่องออกไปเพื่อด าเนินการ” แก้ไขเป็น 
“ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเงินนิตยภัตพระเลขานุการคณะต่างๆ สมควรเบิกจ่ายจากงบประมาณ
แผ่นดินเช่นเดียวกับนิตยภัตพระสังฆาธิการกรมการศาสนาจึงขอถอนเรื่องออกไปเพื่อด าเนินการ”
 ๓. วาระที่ ๗.๑ เรื่องหลักเกณฑ์การคิดเงินบ ารุงและค่าเช่า  ให้เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 
การเช่าเพื่อประกอบการค้า 

๑. เช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ 
๒. ต่ออายุสัญญาเช่าอาคารเพื่อประกอบการพาณิชย์ 
๓. เช่าที่ดินเพื่อปรับปรุง (กรณีผู้เช่าเดิมและผู้เช่าใหม่) 
คิดเงินบ ารุงไม่ต่ ากว่า ๒๐% ของราคาประเมินที่ดิน 

  



๑๗๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

การเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยอายุสัญญานานปี 
๑. ผู้เช่าเดิม  คดิเงินบ ารงุไม่ต่ ากว่า ๕% ขอราคาประเมินทีด่ิน 
๒. ผู้เช่าใหม่  คิดเงินบ ารุงไม่ต่ ากว่า ๑๐% ของราคาประเมินที่ดิน 
 
สัญญาเช่านานปี  ค่าเช่าท่ีดินหรืออาคารทีม่ีอายุสัญญานานปีให้เพิ่ม  ๓๕% ทุกระยะ ๕ ปี 
แล้วมีมติรับรอง 
 
๗. เรื่องอื่น ๆ   ไม่ม ี
 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น. 
 
 
 
 

........................................................... ........................................................ 
        ประธานกรรมการ  เลขานุการคณะกรรมการ 

 
   
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๗๓ 
 

 
 
 

มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๘ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 

มติท่ี ๓๖๙/๒๕๔๘ 
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้จัดท าประกันภัยอาคารศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัติ 

 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ เลขาธิการ
มหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๓๐ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๐ ว่า
การประกันภัยเป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้เช่าและไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้เช่าแต่ประการใด ฉะนั้นสัญญา
เช่าอาคารนานปีรายใดที่เดิมก าหนดให้มีการประกันอัคคีภัยก็ให้เป็นไปตามสัญญานั้น เมื่อครบ
ก าหนดอายุสัญญา หรือจะพิจารณาจัดท าสัญญาเช่าอาคารใหม่ จึงสมควรให้งดการประกันอัคคีภัย
ส าหรับอาคารศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง นั้น 

 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอนมัสการว่า ในการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลาง
และวัดร้างในปัจจุบัน ซ่ึงมีทั้งที่ดินและอาคารมีอยู่เป็นจ านวนมากทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
โดยในส่วนของอาคารทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ์/ทรัพย์สินของศาสนสมบัติกลาง และในปัจจุบัน
ทรัพย์สินของพระศาสนาในส่วนที่เป็นอาคารมีเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นอันมาก ประกอบกับการที่
ประชาชนเพิ่มขึ้น ชุมชนมีความหนาแน่นขึ้น โอกาสที่จะเกิดอัคคีภัยจึงมีได้ง่ายขึ้น  และจากการที่
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ผู้เช่านอกสถานที่ในลักษณะ
ของ Mobile Unit ผู้เช่าส่วนใหญ่เสนอให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานให้บริษัท
ประกันภัยที่ผู้ เช่าท าประกันอัคคีภัยอยู่มาให้บริการจัดต่ออายุกรมธรรม์ด้ วย ซึ่งส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าในส่วนนี้ได้ เนื่องมาจาก
สาเหตุดังนี้ 

 ๑. ผู้เช่าท าประกันภัยกับหลายบริษัท 
 ๒. อายุเริ่มต้นและสิ้นสุดของกรมธรรม์แต่ละฉบับไม่พร้อมกัน 
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 ๓. กรมธรรม์ส่วนหนึ่งยังมิได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รบัประโยชน์จาก “กรมการศาสนา” 
เป็น “ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ” 
 ดังนั้น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ส าหรับอาคารศาสนสมบัติ
กลาง และวัดร้างทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ควรมีการจัดท าประกันอัคคีภัยเพราะอาคาร
ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของพระศาสนา เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นทรัพย์สินดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง
จากการประกันอัคคีภัย ถึงแม้ว่าการท าประกันอัคคีภัยดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้เช่า แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินส่วนพระศาสนา หากเกิดอัคคีภัยขึ้นจะมี
มูลค่าแตกต่างกันมาก และเป็นการลดความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้  
(เบี้ยประกันอัคคีภัยที่ผู้เช่าจะต้องช าระจะแตกต่างกันไปตามมูลค่าของทรัพย์สิน) โดยก าหนดให้  
ผู้เช่าอาคารศาสนสมบัติกลางและวัดร้างท าประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมาย และก าหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมกัน 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม 
๒๕๔๘ แล้ว ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้ 
 ปัจจุบันอาคารที่เป็นทรัพย์สินของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และอาคารราชพัสดุ 
ของกรมธนารักษ์จะต้องประกันอัคคีภัย ซึ่งอาคารของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ประกันอัคคีภัยกับ บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด และอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์ประกันอัคคีภัย
กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด ดังนั้น อาคารของศาสนสมบัติกลางควรจะต้องมีประกันอัคคีภัย
เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของพระศาสนา จึงมีมติควรให้จัดท าประกันภัยอาคารศาสนสมบัติกลางและ
วัดร้างกับบริษัทประกันภัยที่รัฐบาลถือหุ้น 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) เสนอ และให้ด าเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงาน  
การประชุม 
 จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
       
 
       (นางจุฬารัตน์ บุณยากร) 
      ผู้อ านวยการส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
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ด่วนท่ีสุด 
ที่ นร  ๐๕๐๕/ว ๑๗๒     ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
        ท าเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 

      ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลาง 
 หรือของวัด 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหนงัสือส านักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สดุ ที่ นร ๐๘๐๔/๐๒๖ 
   ลงวันที่ ๒๔ กนัยายน ๒๕๔๕ 
 ด้วยส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก) ได้เสนอ
เรื่องมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือ
ของวัดมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 คณะรัฐมนตรไีด้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ ลงมติว่า 
 ๑. โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ มีเจตนารมณ์ให้น าที่ราชพัสดุและ
ที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัด ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตเทศบาลนครที่มี
ความแออัดด้านการจราจร ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเหมาะสมรอบคอบ และไม่เกิด  
ผลกระทบต่อการจราจร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ที่มีการจราจรแออัดจึงให้คณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เข้ามามีส่วนในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่โดยที่มติคณะรัฐมนตรี
ข้างต้นยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นพื้นที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ขึ้นไป จึงให้ปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ ในข้อ ๑ เป็นดังนี้ 
 เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (๑๙ กันยายน ๒๕๓๘) เรื่อง การใช้ประโยชน์ 
ในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัด  โดยต่อไปให้กระทรวงการคลังและ
กระทรวงศึกษาธิการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  (เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง เทศบัญญัติ) 
อย่างเคร่งครัด และในการน าที่ราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัดไปจัดหา
ประโยชน์ให้ถือปฏิบัติโดย 
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  ๑.๑ พื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน หรือเทศบาลนครที่มีความแออัดของ
การจราจร 
  ๑.๒ พื้นที่นอกเหนือจากข้อ ๑.๑ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ ๑ ไร่ขึ้นไป และมีการจราจรแออัด 
หากจะพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต้องเสนอให้  คจร. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร  
 ๒. รับทราบการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการจัดระบบการจราจร 
ทางบก (คจร.) ในการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลาง
หรือของวัด  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕  ตามที่ส านักนายกรัฐมนตรี 
(ส านักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก) เสนอและให้ คจร. รับไปด าเนินการปรับปรุง
เอกสาร หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อ ๑  
เพื่อถือปฏิบัติต่อไป 
 ๓. ส าหรับกรณีของกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) ซึ่งอยู่ระหว่างการน าที่ราชพัสดุ
จ านวนประมาณ ๑๔๐ แปลง ไปจัดหาประโยชน์ไว้แล้วนั้น ให้ด าเนินการต่อไปได้ โดยให้ยกเว้น 
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ เป็นกรณีพิเศษ ท้ังนี้ให้กรมธนารักษ์
เชิญเลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก หรือผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณา  
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรด้วย 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติต่อไปด้วย 
 
 
 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
    (นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต) 
    รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน 
    เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๙๓ 
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ 
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ที่ สร. ๐๒๐๑/ว.๗๕                                                   ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

       ๑๒ เมษายน ๒๕๑๘ 

เรื่อง  การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ใกล้เคยีงโบราณสถาน 
เรียน  เวียนกระทรวง ทบวง กรม 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเสนอตามรายงานที่ได้รับจากกรมศิลปากรว่า ในปัจจุบันมี 
การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างบางอย่างใกล้เคียงกับโบราณสถาน เช่น ใกล้เคียงกับอนุสาวรีย์
พระอุโบสถหรือบริเวณประวัติศาสตร์สถาน เป็นต้น ท าให้โบราณสถานหรือประวัติศาสตร์สถาน 
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติขาดความสง่างามเพราะถูกปิดบังด้วยอาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่
ในบางโอกาสโบราณสถานบางแห่งอาจทรุดพังเพราะได้รับความสะเทือนในขณะที่ก าลังมีการก่อสร้าง
อาคาร เป็นการขัดกับหลักเกณฑ์การสงวนรักษาโบราณสถาน กรมศิลปากรพิจารณาเห็นว่า ต่อไป
หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใด จะมีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงโบราณสถาน
ตามนัยดังกล่าวขอให้หารือไปยังกรมศิลปากรก่อนเพื่อประโยชน์ในการสงวนรักษาสมบัติทางวัฒนธรรม 
ของชาติให้ยืนยงตลอดไป กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย ตามที่กรมศิลปากรเสนอ 
จึงขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการเพื่อให้กระทรวง ทบวง กรมและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
ถือปฏิบัติ 
 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๘ ลงมติเห็นชอบด้วย และ 
ให้ถือปฏิบัติต่อไปได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

 จึงเรียนยืนยันมาเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป 
 
 
    ขอแสดงความนับถืออย่างสงู 
   
         (ลงนาม)     ไพบูลย์  ทองมิตร 
    (นายไพบูลย์  ทองมิตร) 
    รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน 
    เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 
กองกลาง 
โทร. ๘๑๒๒๔๐ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   มติคณะกรรมการ พศป. 
ที ่  พศป. ๒๔/๕๐ วันที่  ๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๒ 
เรื่อง   ขอปรับปรุงราคาคา่ก่อสร้างอาคาร 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
 ตามมติคณะกรรมการ พศป. ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เห็นชอบกรณี
การก าหนดอัตราค่าก่อสร้างอาคารให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันกองพุทธศาสนสถานได้ก าหนด
ราคาค่าก่อสร้างเพื่อคิดค านวณเงินบ ารุงศาสนสมบัติกลาง ดังนี้ 

 ๑. อาคารที่ท าการและอาคารส านักงานสูงไม่เกิน ๔ ชั้น ค่าก่อสร้างอาคารให้ถือว่ามีราคา
ตารางเมตรละ ๗,๖๐๐.- บาท 

 ๒. อาคารตึกพักอาศัยหลังเดียวสูงไม่เกิน ๔ ชั้น ค่าก่อสร้างอาคารให้ถือว่ามีราคาตาราง
เมตรละ ๗,๓๐๐.- บาท 

 ๓. อาคารตึกพักอาศัยเรือนแถวสูงไม่เกิน ๔ ชั้น ค่าก่อสร้างอาคารให้ถือว่ามีราคาตาราง
เมตรละ ๖,๓๕๐.- บาท 

 ๔. อาคารชุดพักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์, แฟลต) สูงไม่เกิน ๔ ชั้น ค่าก่อสร้างอาคารให้ถือว่า
มีราคาตารางเมตรละ ๘,๕๐๐.- บาท 

 ๕. อาคารศูนย์การค้า โรงแรมและโรงพยาบาล สูงไม่เกิน ๖ ชั้น ค่าก่อสร้างอาคารให้ถือ
ว่ามีราคาตารางเมตรละ ๘,๗๐๐.- บาท 

 ๖. อาคารประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ค่าก่อสร้างให้เสนอกองพุทธศาสนสถาน
ประเมินราคาค่าก่อสร้างเป็นราย ๆ ไป (เอกสารหมายเลข ๑) 

 ส านักงานศาสนสมบัติ ได้มีบันทึกด่วนที่สุด ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แจ้งให้กอง
พุทธศาสนสถาน พิจารณาราคาก่อสร้างอาคารตึกแถวชั้นเดียว-ตึกแถวหกชั้น เพิ่มเติมซึ่งกองพุทธ
ศาสนถาน ได้ด าเนินการ โดยแยกรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑. ตึกแถวชั้นเดียวไม่เกินสามชั้นครึ่ง ราคาเฉลี่ยค่าก่อสร้าง ๕,๔๐๐.- บาทต่อตารางเมตร 
 ๒. ตึกแถวสี่ชั้นไม่เกินสี่ชั้นครึ่ง ราคาเฉลี่ยค่าก่อสร้าง ๕,๖๐๐.- บาทต่อตารางเมตร 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๗๙ 
 

 ๓. ตึกแถวห้าชั้นไม่เกินหกชั้น ราคาเฉลี่ยค่าก่อสร้าง ๕,๘๐๐.- บาทต่อตารางเมตร 
(เอกสารหมายเลข ๒) 
 ส านักงานศาสนสมบัติ ได้สรุปเรื่องดังกล่าว และพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาค่าก่อสร้าง
อาคารใหม่ทั้ง ๓ ประเภท เป็นรายการเพิ่มเติมจากที่ คณะกรรมการ พศป. เห็นชอบดังนั้นเพือ่ความ
เหมาะสมและถูกต้อง เพราะเป็นรายการและราคาที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติทั้งประเทศ มิได้เป็นการ 
คิดราคาก่อสร้างเฉพาะราย ดังนั้น เห็นสมควรน าเสนอ คณะกรรมการ พศป. เพื่อทราบจะได้ใช้เป็น
แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 ส านักงานศาสนสมบัติ ได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสั่งการ
ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีบัญชาลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
สอบถามให้ทบทวนการใช้และให้สรุปเรื่องเพื่อเสนอ พศป. ต่อไป ตามบันทึกลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๐  
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงสั่งการให้สรุปเรื่องเพื่อเสนอคณะกรรมการ พศป. 
ทราบต่อไป 
 ได้น าเสนอคณะกรรมการ พศป. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๕๐ เพื่อทราบแล้ว 

 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ด าเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการ พศป. ข้างต้น 
๒. มอบส านักงานศาสนสมบัติด าเนินการต่อไป 

 

 

 

  (นางสมศรี  จินะวงษ์) 
  ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัติ 
  เลขานุการคณะกรรมการ พศป. 

 
  
  



๑๘๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   มติคณะกรรมการ พศป. 
ที ่   พศป. ๑๑๐/๒๕๒๙ วันที ่  ตุลาคม ๒๕๔๙ 
เรื่อง   การขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ พศป. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๔๙ เรื่องการต่อสัญญาเช่าอาคารวัดสมิท (ร้าง) จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีการต่อสัญญาเช่า
อาคารนานปีที่ครบก าหนด ถ้าผู้เช่ามีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารนานปีออกไปอีก ไม่ว่าจะ
มีก าหนดระยะเวลากี่ปีก็ตาม เห็นสมควรให้กองพุทธศาสนสถานมอบให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรงของอาคารก่อนว่า เห็นสมควรให้ต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกมีก าหนดกี่ปี นั้น 
 ส านักงานศาสนสมบติ ได้รับแจ้งจากกองพุทธศาสนสถาน ตามบันทึกลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ เรื่องการตรวจสภาพอาคารวัดร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ในข้อเสนอแนะในการขอต่ออายุ
สัญญาเช่าอาคารไว้ว่า “อาคารที่มีการดูแลที่มีอายุการใช้งานไม่ถึง ๖๐ ปี ควรต่อสัญญาเช่าได้เลย ยังไม่
ต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงเว้นแตจ่ะได้พบเห็นอาคารที่มีสภาพไม่ดีใช้งานไม่ถูกรูปแบบก็จ าเป็นตอ้ง
ตรวจสภาพเป็นกรณีพิเศษ” รายละเอียดดังบันทึกกองพุทธศาสนสถานที่แนบ 
 ส านักงานศาสนสมบัติ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และเห็นชอบในหลักการเพื่อใช้เป็น 
แนวปฏิบัติต่อไป 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จึงสั่งให้น าเสนอคณะกรรมการ พศป. เพื่อพิจารณา 
 ได้น าเสนอคณะกรรมการ พศป. ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
เพื่อพิจารณาแล้ว 
 ที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการตามที่ได้เคยมีมติไว้แล้วในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ คือ “เมื่ออายุสัญญาเช่าอาคารนานปีสิ้นสุด และผู้เช่ามีความประสงค์จะขอต่ออายุ
สัญญาออกไปอีกให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสภาพอาคารว่า
ควรจะต่ออายุสัญญาออกไปอีกกี่ปี” 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดส่งส านักงานศาสนสมบัติถือปฏิบัติต่อไป 

  (นางสมศรี  จินะวงษ์) 
  ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัติ 
  เลขานุการคณะกรรมการ พศป. 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๘๑ 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานศาสนสมบัติ ฝ่ายจดัการศาสนสมบัติส่วนภูมิภาค โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๓๑ 
ที ่       วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
เรื่อง การขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ พศป.  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙   ลงวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ กรณีการต่อสัญญาเช่าอาคารนานปีที่ครบก าหนด ถ้าผู้เช่ามีความประสงค์ 
จะขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารนานปีออกไปอีก ไม่ว่าจะมีก าหนดระยะเวลากี่ปีก็ตาม เห็นสมควร 
ให้กองพุทธศาสนสถานมอบให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารก่อนว่า
เห็นสมควรให้ต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก มีก าหนดกี่ปี แล้วนั้น 

ส านักงานศาสนสมบัติ ได้รับแจ้งจากกองพุทธศาสนสถาน ตามบันทึกลงวันที่  ๕  
กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่องการตรวจสภาพอาคารวัดร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ในการขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารไว้ว่า “อาคารที่มีการดูแลที่มีอายุการใช้งานไม่ถึง ๖๐ ปี ควรต่อ
สัญญาเช่าได้เลย ยังไม่ต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง เว้นแต่จะได้พบเห็นอาคารที่มีสภาพ 
ไม่ดีใช้งานไม่ถูกรูปแบบ ก็จ าเป็นต้องตรวจสภาพเป็นกรณีพิเศษ” รายละเอียดดังบันทึกกอง 
พุทธศาสนสถานที่แนบ 

ส านักงานศาสนสมบัติพิจารณาแล้ว เห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และเห็นชอบในหลักการเพื่อใช้เป็น
แนวปฏิบัติต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งน าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบตัิ
กลางประจ า (พศป.) ต่อไป 

 
 
 
 

 (นางสมศรี จนิะวงษ์) 
 ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัต ิ

 
  



๑๘๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ข้อเสนอแนะในการต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร 
 

๑. เนื่องจากอาคารบางห้อง ผู้เช่าไม่ใส่ใจในการดูแลบ ารุงรักษาอาคาร ก่อสร้างต่อเติม 
โดยมิได้ขออนุญาต เป็นต้น ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จึงควรส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจตรา
ดูแลเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการก าชับและกระตุ้นเตือนให้ผู้เช่าดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติตามสัญญาเช่า
อย่างถูกต้อง 

๒. อาคารที่ต่อสัญญาแล้ว หรือขอต่อสัญญาใหม่ หากอุปกรณ์และสายไฟฟ้าเก่าช ารุดควร
เปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและบริเวณใกล้เคียง เพราะสายไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน
ประมาณ ๓๐ ปี ยืดเวลาออกให้อีก ๑๐ ปี (ถ้ามีการบ ารุงรักษาดี) สมควรเปลี่ยนใหม่ เมื่อสายไฟฟ้า
มีอายุ ๔๐ ปี เป็นอย่างมาก 

๓. การติดตั้งป้ายโฆษณาบนอาคารชั้นดาดฟ้า หรือติดตั้งด้านข้างอาคาร ผู้ขอติดตั้งควรย่ืน
เรื่องขออนุญาตต่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงตามระเบียบราชการ และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็น
เจ้าของอาคารจะต้องเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ชนิดนี้ (มิใช่ผู้เช่าอาคาร) 

๔. อาคารที่จะมีอายุใชง้านยาวนานและไม่ต้องตรวจความมั่นคงแขง็แรง ก่อนเวลาอนัสมควร 
๔.๑ มีการด าเนินการก่อสร้างอย่างถูกต้องตามรูปแบบรายการ 
๔.๒ มีการดูแลบ ารุงรักษาอยู่เสมอ 
๔.๓ ไม่มีการต่อเติมอาคารเกี่ยวกับลักษณะของโครงสรา้ง 
๔.๔ ไม่ใช้อาคารผิดประเภท เช่น การก่อสร้างเป็นรูปแบบอาคารพักอาศัยซึ่งรับน้ าหนักน้อย  

แต่น ามาใช้เป็นอาคารเก็บวัสดุสิ่งของ ซึ่งรับน้ าหนักมาก จนอาคารเกิดการทรุดร้าวพังลงได้ 
สรุปได้ว่า อาคารที่มีการดูแลที่อายุการใช้งานไม่ถึง ๖๐ ปี ควรต่อสัญญาเช่าได้เลย ยังไม่

ต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง เว้นแต่จะได้พบเห็นอาคารที่สภาพไม่ดีใช้งานไม่ถูกรูปแบบ  
ก็จ าเป็นต้องตรวจสภาพเป็นกรณีพิเศษ 

 
 
 
                                    ว่าท่ีร้อยตร ี
 (เด็ดชีวินทร์ ขนัธ์สุวรรณ) 
 วิศวกรโยธา ๘ วช. 
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง 
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มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๗ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

มติท่ี ๓๘๗/๒๕๔๓ 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการต่อสญัญาเช่าทีด่ิน/อาคารศาสนสมบัติกลางจากรายปีเป็นรายสามปี 

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่  ๒๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๑/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๔๐ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการเช่าที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติกลาง และมีมติว่า  
“ข้อ ๒. ส าหรับผู้เช่าอาคารและที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง ให้ต่อสัญญาเช่า 
เป็นรายปีในอัตราค่าเช่าเดิมไปก่อน จนกว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเข้าสู่สภาวะปกติ” นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) และมหาเถร
สมาคม ได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินและอาคารของ ศบก. ในส่วนกลาง (สัญญา
รายปี) แล้ว โดยให้เริ่มใช้ในปี ๒๕๔๘  เป็นต้นไป 

ในการนี้ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการอ านวย 
ความสะดวกแก่ผู้เช่าและเป็นการลดภาระงานในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ จึงเห็นควรน าเสนอคณะกรรมการ 
พิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) พิจารณาให้ผู้เช่าอาคารและที่ดินศาสนสมบัติ
กลางและวัดร้างในส่วนกลางต่อสัญญาเช่าจากคราวละหนึ่งปี เป็นการต่อสัญญาเช่าคราวละ ๓ ปี 
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
 ที่ประชุมมีมติควรให้ความเห็นชอบตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอและให้น าเสนอ
มหาเถรสมาคม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบตัิ
กลางประจ า (พศป.) เสนอ 

 พลต ารวจโท    อุดม  เจริญ 
 (อุดม เจริญ) 
 เลขาธิการมหาเถรสมาคม 
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ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ว่าด้วยการก่อสร้างและรับมอบสิ่งปลูกสร้างศาสนสมบัต ิ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 
 ด้วยมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๔๖     
บัญญัติให้มีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕    
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา  ๑๕๙  ก าหนดให้โอนบรรดากิจการ  อ านาจหน้าที่ของกรมการศาสนาบางส่วน
มาเป็นของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงก าหนด
ระเบียบไว้ ดังนี้ 

หมวด  ๑ 
ความทั่วไป 

 
 ข้อ  ๑   ระเบียบนี้ให้เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ว่าด้วย 
การก่อสร้างและรับมอบสิ่งปลูกสร้างศาสนสมบัติ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี ้
    “งานก่อสร้าง”  หมายถึง  การสร้างขึ้นใหม่  การซ่อมแซม  การต่อเติมหรือ 
การดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ในความควบคุมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
หรือของวัดที่มอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์แทน 
  “สิ่งปลูกสร้าง”  หมายถึง  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ฉบบัเพิ่มเติม (ฉบบัที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕  และ (ฉบบัที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  “เจ้าของงานก่อสร้าง”  หมายถึง  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือวัด 
ที่มอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประโยชน์แทน 
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  “ผู้รับงานก่อสร้าง”  หมายถึง  คู่สัญญากับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
หรือกับวัดที่มอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์แทน 
  “ผู้ควบคุมงาน”  หมายถึง  ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับงานก่อสร้างที่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ  
(ฉบับที่ ๑)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  “ผู้ประสานงาน”  หมายถึง   ผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งจากส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติให้มีหน้าที่ประสานติดตามตรวจสอบผลการก่อสร้างของผู้รับงานก่อสร้างให้เป็นไป 
ตามรูปแบบรายการตามสัญญา 
  “คณะกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้าง”  หมายถึง  คระกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้ง
จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้มีอ านาจหน้าที่ในการรับมอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการตามสัญญา 
  “หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ
 ข้อ  ๔ ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ  ๕ เมื่อมีงานก่อสร้างให้เจ้าของงานก่อสร้างแต่งตั้งผู้ประสานงาน และคณะกรรมการ 
รับมอบสิ่งปลูกสร้างดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ผู้ประสานงานจ านวนอย่างน้อย  ๒  คน  แต่ไม่เกิน ๓ คน  โดยคนใดคนหนึ่ง
หรือทุกคนประสานติดตามงานก่อสร้าง  ณ บริเวณที่ก่อสร้างเป็นประจ า หรือเป็นครั้งคราว 
ตามความจ าเป็น 
  (๒)  คณะกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้างต้องได้รับการแต่งตั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า  
๓  คน หรือจะแต่งตั้งผู้แทนของวัดที่มอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์แทน
เพิ่มขึ้นก็ได้ 
  (๓)  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ (๑)  และข้อ (๑) ให้ส านักงานศาสนสมบัติ 
และกองพุทธศาสนสถาน  พิจารณาร่วมกัน แล้วจึงเสนอรายชื่อต่อผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ข้อ  ๖ ในการท าสัญญารับงานก่อสร้าง  ผู้รับงานก่อสร้างจะต้องให้ค ายินยอม 
เป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ผู้รับงานก่อสร้างด้วย 
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หมวด  ๒ 
หน้าที่ผู้รับงานก่อสร้าง 

 

 ข้อ  ๗  ผู้รับงานก่อสร้างต้องติดตั้งแบบแปลนแผนผัง และรายการตามสัญญาไว้   
ณ  บริเวณก่อสร้างหนึ่งชุดตลอดเวลาการก่อสร้าง 
 ก่อนที่จะเริ่มลงมือก่อสร้าง  ผู้รับงานก่อสร้างต้องแจ้งให้เจ้าของงานก่อสร้างทราบล่วงหน้า 
พร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตจากส่วนราชการที่มีอ านาจควบคุมการก่อสร้างนั้น  เมื่อผู้ประสานงาน 
ได้ตรวจสภาพบริเวณก่อสร้างและเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว จึงลงมือก่อสร้างได้  ผู้รับงาน
ก่อสร้างจะต้องก่อสร้างส านักงานชั่วคราวไว้ ณ บริเวณก่อสร้าง 
 ข้อ  ๘  ระหว่างการปฏิบัติการก่อสร้างผู้รับงานก่อสร้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน  
หรือบริษัทที่ปรึกษาที่สามารถรับผิดชอบควบคุมการก่อสร้างประจ าตลอดเวลา  ถ้าผู้ควบคุมงานไม่
อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  จะต้องตั้งตัวแทนไว้ปฏิบัติหน้าที่แทนตนอยู่เสมอ  ผู้ควบคุมงาน  
หรือผู้แทน  ต้องเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถเกี่ยวกับการก่อสร้างและมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า  
ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)  เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแผนผังและรายการตาม
สัญญาปฏิบัติการให้ถูกต้อง  ตามกฎหมายอันเกี่ยวกับการก่อสร้าง  การบังคับบัญชาคนงาน  
และปฏิบัติให้เป็นการปลอดภัยต่อคนงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง 
 ในกรณีผู้ควบคุมงานไม่สามารถ หรือไม่มีอ านาจบังคับบัญชางานให้เรียบร้อยได้ เจ้าของ
งานก่อสร้างมีอ านาจสั่งให้ผู้รับงานสร้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานใหม่ 
 ก่อนลงมือก่อสร้าง  ผู้รับงานก่อสร้างต้องแจ้งรายชื่อผู้ควบคุมงาน หรอืผู้แทน  และจัดท า
แผนการปฏิบตัิงาน และงวดงาน  ให้เจ้าของงานก่อสรา้งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ข้อ  ๙  ในเวลาที่ผู้รับงานก่อสร้างเตรียมการหรือท าการก่อสร้างอาคาร  เจ้าของงาน
ก่อสร้างมีสิทธิเข้าไปภายในบริเวณก่อสร้างเพื่อตรวจงานได้ทุกเวลา  ผู้รับงานก่อสร้างมีหน้าที่
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้าง 
และผู้ประสานงานตามสมควร 
 ในกรณีที่ผู้รับงานก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ประสานงานได้ 
ให้หยุดงานก่อสร้างส่วนที่เป็นปัญหานั้นไว้  แล้วรายงานคณะกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้าง   
เพื่อสั่งการเพื่อคณะกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้างสั่งการอย่างไร  ผู้รับงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตาม
ค าสั่งโดยเคร่งครัด 
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 ข้อ  ๑๐  ผู้รับงานก่อสร้างจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจคุณภาพ  ขนาด ปริมาณ 
ชนิด  น้ าหนัก  และมาตรฐานของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องตามสัญญา  และได้สิ่งของ 
ที่มีคุณภาพดี หรือผลการปฏิบัติงานก่อสร้างที่สมควรและจ าเป็น  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการ
ด าเนินการดังกล่าว 
 

หมวด  ๓ 
หน้าที่การประสานงาน 

 
 ข้อ  ๑๑   ผูป้ระสานงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบการด าเนินกอ่สร้าง ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ประสาน  ตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลงาน และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็น 
ไปตามรูปแบบ และรายการตามสัญญา 
  (๒)  ประสาน  ตรวจสอบวิธีการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างถูกต้องตามเทคนิค
การก่อสร้างและเหมาะสมกับสภาพกาลเวลา  จากบันทึกของผู้ควบคุมงานของผู้รับงานก่อสร้าง 
  (๓)  ก่อนครบก าหนดสัญญาก่อสร้าง  ในแต่ละงวดงานไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน   
ให้ผู้ประสานงานพิจารณาข้อเท็จจริงว่า การก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา
หรือไม่  หากเห็นว่าอาจจะเสร็จไม่ทันก าหนดให้รายงานคณะกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้าง  
เมื่อคณะกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้างเห็นว่า การก่อสร้างอาจไม่แล้วเสร็จตามก าหนดให้รายงาน
เจ้าของงานก่อสร้างพิจารณาโดยด่วน 
 ข้อ  ๑๒  ในกรณีที่การก่อสร้างไม่เป็นไปตามข้อ  ๑๑  ผู้ประสานงานมีหนา้ที่ปฏิบัติดงัต่อไปนี ้
  (๑)  ในกรณีที่เป็นการเล็กน้อย และยังไม่เกิดความเสียหาย ให้สั่งผู้ควบคุมงาน
แก้ไขให้ถูกต้อง 
  (๒)  ในกรณีที่อาจจะเกิดความเสียหายร้ายแรงให้สั่งหยุดงานส่วนนั้นไว้ชั่วคราว
แล้วรีบรายงานให้ประธานคณะกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้างเพื่อสั่งหยุดงาน และแก้ไขการ
ก่อสร้างส่วนนั้นให้ถูกต้อง 
  (๓)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยน ต่อเติมงานก่อสร้างผิดจากรูปแบบรายการตามสัญญา
ให้สั่งผู้ควบคุมงานให้หยุดงานนั้นทันที  แล้วรายงานประธานคณะกรรมการตรวจรับมอบ 
สิ่งปลูกสร้างพิจารณาสั่งการโดยด่วน 
 การสั่งผู้ควบคุมงานให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวข้างต้นให้ท า 
เป็นลายลักษณ์อักษร  เว้นแต่ในกรณีรีบด่วน  ให้สั่งการด้วยวาจาแล้วบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
แจ้งผู้รับงานก่อสร้างและประธานคณะกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้างทราบ  แล้วรายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยด่วน 



๑๘๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่ผู้ประสานงานมีความเห็นขัดแย้งกับผู้รับงานก่อสร้างเกี่ยวกับเทคนิค
และวิธีการก่อสร้าง  ให้ผู้ประสานงานรายงานต่อประธานคณะกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้าง 
เพื่อพิจารณาสั่งการ 
 ข้อ  ๑๔  เพื่อเป็นหลักฐานในการรับมอบสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้ประสานงานน าสมุดบันทึก 
การก่อสร้างของผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายละเอียด  ท าสรุปเพื่อน าเสนอคณะกรรมการรับมอบ 
สิ่งปลูกสร้าง  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
 ผู้ประสานงานต้องรวบรวมรายงานผลงานก่อสร้างจากผู้ควบคุมงานของผู้รับงานก่อสร้าง
ไว้โดยสม่ าเสมอ และเสนอกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้างทราบอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง  เว้นแต่
กรณีที่มีเหตุผิดปกติ  หรือมีการขัดแย้งในการก่อสร้างที่เป็นส่วนส าคัญของสิ่งปลูกสร้าง  ต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้างทราบทันที 
 ข้อ  ๑๕  ให้ผู้ ได้รับแต่งตั้งและท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้าง   
และผู้ประสานงานเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ จากงบประมาณศาสนสมบัติกลาง 
 

หมวด  ๔ 
การปฏบิัติของคณะกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้าง 

   
 ข้อ  ๑๖   เมื่อผู้รับงานก่อสร้างส่งมอบงาน  คณะกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่ 
ดังนี้ 
  (๑)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับงานก่อสร้าง และเหตุการณ์แวดล้อม
ที่ผู้ประสานงานรายงาน  โดยตรวจสอบกบัรูปแบบรายการรายละเอียด และข้อก าหนดในสญัญา 
  (๒)  ท าการตรวจรับมอบสิ่งปลูกสร้างภายใน  ๗  วันท าการ  นับแต่วันที่ประธาน
คณะกรรมการรับมอบสิง่ปลูกสร้างได้รบัทราบผลการขอส่งมอบสิ่งปลูกสร้างของผู้รับงานก่อสร้าง
จากผู้ประสานงาน 
  (๓)  เมื่อคณะกรรมการรรับมอบสิ่งปลูกสร้างได้ท าการตรวจสอบการก่อสร้าง
และ/ หรือ รับมอบสิ่งปลูกสร้างแล้ว  ให้คณะกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้างเสนอรายงาน 
ผลตรวจสอบและ/ หรือ รับมอบสิ่งปลูกสร้างต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบผ่านส านักงาน 
ศาสนสมบัติ ภายใน  ๓๐ วัน 
  (๔)  ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติ หรือกรรมการรับมอบสิ่งปลูกสร้างบางคน  
ไม่ยอมรับสิ่งปลูกสร้างโดยท าความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ  หรือสั่งการ
แล้วแต่กรณี  และถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับสิ่งปลูกสร้างนั้นไว้  จึงจะด าเนินการ 
รับมอบสิ่งปลูกสร้างได้ 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๘๙ 
 

 ข้อ  ๑๗   ให้ผู้ประสานงานจัดรวบรวมรายงาน  เอกสารประกอบสัญญา และภาพถ่าย 
การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด  มอบให้ส านักงานศาสนสมบัติเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 
    ประกาศ ณ วนัที่   ๒   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 

 (นางจุฬารัตน ์ บุณยากร) 
 ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

 
  



๑๙๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 
 

ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงนิบ ารุงศาสนสมบัต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 เพื่อให้การจัดประโยชน์ศาสนสมบัติเป็นไปด้วยดี ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้
วางระเบียบ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติไว้  โดยความเห็นชอบของ 
มหาเถรสมาคมดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑   ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ  พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 ข้อ  ๒  ให้ใชร้ะเบียบนีต้ั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ที่ขดัหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  ๔  ในระเบียบนี ้
  (๑)  เงินบ ารุงศาสนสมบัติ  หมายความว่า  เงินบ ารุงศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง 
หรือเงินบ ารุงศาสนสมบัติวัดที่มอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์แทน 
  (๒)  ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินหรืออาคาร หมายความว่า  ค่าด าเนินการที่
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรียกเก็บในการท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าที่ดิน หรือ
อาคารศาสนสมบัติ 
  (๓)  การขอรับเช่าสืบแทน  หมายความว่า  การที่ทายาทโดยธรรมของผู้เช่าที่ดิน 
หรืออาคารศาสนสมบัติ ขอรับสิทธิการเช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม 
 ข้อ  ๕  ค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ และเงินบ ารุงศาสนสมบัติ  ในการจัดประโยชน์ 
ให้ถือตามอัตราที่แนบท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ  ๖   การขอเช่าใหม่ที่ดินหรืออาคาร  การขอรับเช่าสืบแทน และการโอนสิทธิการเช่า
ที่ดิน หรืออาคาร ที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง  หรือศาสนสมบัติวัดซึ่งมอบให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์  นอกเหนือจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
ท้ายระเบียบนี้แล้ว  ให้เรียกเก็บเงินบ ารุงศาสนสมบัติแล้วแต่กรณีอีกส่วนหนึ่งจากผู้เช่า  หรือ 
ผู้ขอรับเช่าสืบแทน  หรือผู้รับโอนสิทธิการเช่าที่ดิน หรืออาคารของศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง 
หรือศาสนสมบัติวัด  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอัตราในข้อ  ๕ 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๙๑ 
 

 ข้อ  ๗.  ให้ผูอ้ านวยการส านักงานศาสนสมบัติรักษาการตามระเบียบนี ้
 
 ประกาศ ณ วนัที่  ๔  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 (นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์) 
 ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
  



๑๙๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 
 

มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที ่๒๑/๒๕๔๐ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 

มติท่ี ๒๗๔/๒๕๔๐ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดเงินบ ารุงในการต่อสัญญาเช่าอาคารนานป ี
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัต ิ
 
 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๑/๒๕๔๐  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ เลขาธิการ
มหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่ผู้ เช่ าอาคารวัดราชา (ร้ าง)   วัดอินทรา (ร้ าง)   และ 
วัดมเหศวร (ร้าง) จังหวัดลพบุรี แจ้งความประสงค์ขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร เนื่องจากสัญญา
เช่าอาคารนานปีสิ้นสุดลง โดยเสนอขอต่ออายุสัญญามีก าหนด ๔ ปี ๖ ปี ๑๐ ปี และ ๓๐ ปี  
ซึ่งกรมการศาสนาได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) 
เพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๐ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว 
มีมติให้รอเกณฑ์การคิดเงินบ ารุงการต่อสัญญาเช่าเมื่ออายุสัญญานานปีสิ้นสุดลง และให้กรมการ
ศาสนารับไปพิจารณา นั้น 

กรมการศาสนา น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า 
(พศป.) เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๐ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ ที่ประชุมมีมติเห็นควร
ก าหนดเกณฑ์การคิดเงินบ ารุงและการปรับอัตราค่าเช่าอาคาร ศบก. และอาคารวัดร้างต่าง ๆ  
เมื่ออายุสัญญาเช่าสิ้นสุดลง เพื่อเสนอมหาเถรสมาคม ดังนี้ 

๑. เกณฑก์ารคิดเงินบ ารุงในการต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย ์
ต่อสัญญาเช่า ๑-๓ ป ี  คิดเงินบ ารุง ๕%  ของราคาประเมินที่ดิน 
ต่อสัญญาเช่า ๔-๑๐ ปี คิดเงินบ ารุง ๑๐%  ของราคาประเมินที่ดิน 
ต่อสัญญาเช่า ๑๑-๒๐ ป ี คิดเงินบ ารุง ๑๕%  ของราคาประเมินที่ดิน 
ต่อสัญญาเช่า ๒๑-๓๐ ป ี คิดเงินบ ารุง ๒๐%  ของราคาประเมินที่ดิน 

๒. อัตราค่าเช่าอาคารพาณชิย ์
๒.๑ อายุสัญญาเช่าไม่เกิน ๕ ปี ให้ปรับเพิ่มค่าเช่าปลีะ ๗% 
๒.๒ อายุสัญญาเช่า ๓ ปี ขึน้ไป ให้ปรับเพิม่ค่าเช่า ๓๕% ทุกระยะ ๕ ป ี
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กรมการศาสนาได้น าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๐ 
เมื่อวันที่ ๓๐มิถุนายน ๒๕๔๐ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) พิจารณาทบทวนอีกครั้ง แล้วน าเสนอมหาเถรสมาคม 

ได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๘ /๒๕๔๐ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เพื่อพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติให้ลดเกณฑ์
การคิดเงินบ ารุงการต่อสัญญาเช่า ๑-๓ ปี จากเดิมคิดเงินบ ารุง ๕% ลดเป็น ๓% ส่วนเกณฑ์อื่นๆ 
คงเดิม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ที่เสนอ แต่ให้รอไว้ก่อน เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันตกต่ า การที่จะคิดเงินค่าบ ารุงและอัตราค่าเช่าใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่เสนอ จะท า
ให้ผู้เช่าได้รับความเดือดร้อนยิ่งขึ้น จึงมีมติว่า 

๑. ส าหรับผู้เชา่ที่อายุสญัญาเช่าอาคารนานปีสิ้นสุดลง และขอท าสัญญาเช่าใหม ่ให้คิดเงิน
ค่าบ ารุงและอตัราค่าเช่าตามเกณฑ์ที่เสนอ 

๒. ส าหรับผู้เช่าอาคารและที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลางให้ต่อสัญญาเช่า 
เป็นรายปีในอัตราค่าเช่าเดิมไปก่อนจนกว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะปกติ 

๓. ให้กรมการศาสนาใช้นโยบายนี้กับวัดที่กรมการศาสนาจัดประโยชนแ์ทน แต่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากวัดนั้นๆ ก่อน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และด าเนินการตามมติมหาเถรสมาคมต่อไป 
 

 
 
 (นายส ารวย สารัตถ์) 
 ผู้อ านวยการส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
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ค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ
ที่  ๓๕๕/ ๒๕๕๖ 

เรื่อง   อัตราค่าบ ารุงศาสนสมบัติ 
 
 เพื่อให้การจัดเก็บค่าบ ารุงเกี่ยวกับการเช่า  การรับเช่าสืบแทนหรือการโอนสิทธิการเช่าที่ดิน
หรืออาคารศาสนสมบัติที่ทางราชการจัดประโยชน์ หรือจัดประโยชน์แทนวัดในส่วนภูมิภาค 
เป็นแนวทางเดียวกัน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงก าหนดให้จังหวัดต่าง ๆ จัดเก็บค่าบ ารุง 
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๑.  การจัดให้เช่าใหม่ การรับเช่าสืบแทน หรือการโอนสิทธิการเช่าที่ดินหรืออาคารศาสนสมบัติ 
ทีท่างราชการจัดประโยชน์ หรือจัดประโยชน์แทนวัด ในส่วนภูมิภาค  ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงตามระเบียบ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖  
เช่นเดียวกันกับส่วนกลาง 
 ๒.  การจัดให้เช่าใหม่  การรับเช่าสืบแทน หรือการโอนสิทธิการเช่าที่ดินเพื่อท านาหรือ 
เพื่อเพาะปลูกพืชไร่  ซึ่งเป็นพืชต้องการน้ าน้อยและอายุสั้น หรือสามารถเก็บเกี่ยวครั้งแรกได้ภายใน  
๑๒  เดือน ไม่ต้องเรียกเก็บค่าบ ารุง 
 ๓.  การจัดให้เช่าใหม่  การรับเช่าสืบแทน หรือการโอนสิทธิการเช่าที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรม
อย่างอื่นนอกจากข้อ  ๓  ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๓  ของราคาประเมินที่ดินที่ทาง
ราชการก าหนดไว้  เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  เว้นแต่เป็นการเช่า 
ที่มีอายุสัญญาเกินกว่า  ๓  ปี ให้เสนอส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  น าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.)  พิจารณาก าหนดอัตราบ ารุงเป็นราย ๆ ไป 
 ๔.  การจัดให้เช่าใหม่ การรับเช่าสืบแทน หรือการโอนสิทธิการเช่าที่ดินหรืออาคาร 
ศาสนสมบัติกลางและวัดร้างรายใด  ถ้าจังหวัดเห็นว่าอัตราค่าบ ารุงตามหลักเกณฑ์ข้างต้นไม่
เหมาะสม ให้เสนอเหตุผลความจ าเป็นต่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  พิจารณาก าหนด 
อัตราค่าบ ารุงเป็นราย ๆ ไป ส าหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราบ ารุงศาสนสมบัติวัด ทุกกรณีจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากวัดก่อน 
 ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด  ๓๐  วัน  นับแต่วนัประกาศค าสัง่ เปน็ต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่  ๔   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

(นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์) 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
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อัตราค่าบ ารุงศาสนสมบัต ิ
 
 การเช่าที่ดินหรืออาคารศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง และศาสนสมบัติวัด ให้เรียกเก็บค่าบ ารุง 
ศาสนสมบัติกลาง  วัดร้าง และศาสนสมบัติวัด แล้วแต่กรณีดังนี้ 
 ๑.  การเช่าทีด่ิน 

     ๑.๑  สัญญาเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยไม่เกิน  ๓  ปี ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ 
เท่ากับ  ๘  เท่าของค่าเช่า  ๑  ปี ตามอัตราค่าเช่าปัจจุบัน  โดยต้องเรียกเก็บทุก ๆ  ๑๐ ปี 

 ๑.๒  สัญญาเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยเกินกว่า  ๓  ปี  ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ
ตามมติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.)  หรือมติมหาเถร
สมาคมที่แนบท้ายระเบียบนี้ และหรือที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

  ๑.๓  สัญญาเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ  ตามค าสั่ง 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่  ๓๕๕/๒๕๕๖ เรื่อง  อัตราค่าบ ารุงศาสนสมบัติ 

  ๑.๔  สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปรับปรุงปลูกสร้างอาคารพาณิชย์หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด 
ที่ใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง  วัดร้าง และศาสนสมบัติวัด
ตามมติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.)  ที่แนบท้ายระเบียบนี้ 
และหรือที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒. การเช่าอาคาร 
  ๒.๑ สัญญาเช่าอาคารไม่เกิน  ๓ ปี ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ  ตามค าสั่ง
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่   ๓๕๖/๒๕๔๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงินบ ารุง 
ศาสนสมบัติ 
  ๒.๒  สัญญาเช่าอาคารเกินกว่า ๓ ปี เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติร้อยละ ๒๕ ของราคา
ประเมินที่ดิน  โดยคิดค านวณค่าบ ารุงจากเนื้อที่ปลูกสร้างอาคารและที่ดินส่วนที่เหลือจากการปลูก
สร้างอาคาร 
  ๓. การโอนสิทธิการเช่าทีดิ่น 
   ๓.๑  การโอนสิทธิการเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ เท่ากับ  
๘  เท่าของค่าเช่า  ๑  ปี ตามอัตราค่าเช่าปัจจุบัน 
   ๓.๒  การโอนสิทธิการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติตาม
ค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่  ๓๕๕/๒๕๕๖รื่อง  อัตราค่าบ ารุงศาสนสมบัติ 
   ๓.๓  การโอนสิทธิการเช่าที่ดินระหว่าง สามี ภรรยา  บดิา  มารดา และบุตร  ให้เรยีก
เก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติร้อยละ  ๕๐  ของ  ๘  เท่าของค่าเช่า  ๑  ป ี ตามอตัราค่าเช่าปัจจบุัน 
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  ๓.๔  การโอนแบ่งแยกสิทธกิารเช่าที่ดินเฉพาะส่วนเป็นแปลง ๆ ให้เรียกเก็บค่าบ ารงุ 
ศาสนสมบตัิตามเนื้อที่ที่โอนแบ่งแยก เท่ากับ  ๘ เท่าของค่าเช่า  ๑  ป ีตามอัตราค่าเช่าปัจจุบัน 
  ๓.๕  การโอนสิทธิการเช่าที่ดินนอกเหนือจากนี้ ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ
เท่ากับ ๘ เท่าของค่าเช่า ๑ ปี ตามอัตราค่าเช่าปัจจุบัน 
 ๔.  การโอนสิทธิการเช่าอาคาร 
  ๔.๑  การโอนสิทธิการเช่าอาคาร ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ ตามค าสั่ง
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่  ๓๕๖/๒๕๕๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงินบ ารุง 
ศาสนสมบัติ 
  การโอนสิทธิการเช่าอาคารระหว่างสามี ภรรยา บิดา มารดา และบตุร  ให้เรียกเก็บ
ค่าบ ารุงศาสนสมบัติร้อยละ  ๕๐   ของอัตราค่าบ ารุงศาสนสมบตัิ ตามค าสั่งส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่  ๓๕๖/๒๕๕๖   เรื่อง  หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงินบ ารุงศาสนสมบตัิ 
  ๔.๒  การโอนสิทธิการเช่าอาคารเฉพาะส่วน ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ 
ตามส่วนที่รับโอน ตามค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่  ๓๕๖/๒๕๕๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
การคิดค านวณเงินบ ารุงศาสนสมบัติ 
 ๕ . การขอรับเช่าสืบแทนทีด่ินหรืออาคาร 
  ๕.๑   การขอรับเช่าสืบแทนที่ดินให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ เท่ากับ ๘ เท่า 
ของค่าเช่า  ๑  ปี ตามอัตราค่าเช่าปัจจุบัน 
   เว้นแต่การขอรับเช่าสืบแทนที่ดินระหว่างสามี ภรรยา บิดา  มารดา และบุตร  
ถ้ายื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ภายใน  ๖๐  วัน นับแต่วันที่ 
ผู้เช่าเดิมถึงแก่กรรมให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติร้อยละ ๕๐  ของ ๘ เท่าของค่าเช่า ๑ ปี   
ตามอัตราค่าเช่าปัจจุบัน  หากยื่นเกินก าหนดนี้ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ เท่ากับ ๘ เท่าของ
ค่าเช่า ๑ ปี  ตามอัตราค่าเช่าปัจจุบัน 
  ๕.๒ การขอรับเช่าสืบแทนอาคาร ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ ตามค าสั่ง
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๓๕๖/๒๕๕๖ เรื่อง  หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงินบ ารุง 
ศาสนสมบัติ 
   เว้นแต่การขอรับเช่าสืบแทนอาคารระหว่างสามี ภรรยา บิดา มารดา และบุตร  
ถ้ายื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค  ภายใน  ๖๐วัน  นับแต่วันที่ 
ผู้เช่าเดิมถึงแก่กรรมให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติร้อยละ  ๕๐  ตามค าสั่งส านักงานพระพุทธ-
ศาสนาแห่งชาติ ที่  ๓๕๖/๒๕๕๖   เรื่อง  หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงินบ ารุงศาสนสมบัติ   
หากย่ืนเกินก าหนดนี้ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติตามหลักเกณฑ์ตามค าสั่งดังกล่าว 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๑๙๗ 
 

 ๖.  การเช่าช่วงอาคาร หรือแบ่งให้เช่าอาคาร  โดยได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บค่าบ ารุง
ร้อยละ  ๒๕ ตามค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่  ๓๕๖/๒๕๕๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
การคิดค านวณเงินบ ารุง ศาสนสมบัติ  หากด าเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตและส านักงานพระพุทธ-
ศาสนาแห่งชาติเห็นชอบให้ท าสัญญาเช่าต่อไป ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ เท่ากับ  ๒๐ เท่า  
ตามค าสั่งส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิที่  ๓๕๖/๒๕๕๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงิน
บ ารุงศาสนสมบัติ 
 ๗.   การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดิน  เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยได้รับ
อนุญาตให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติร้อยละ  ๒๕  ของ  ๘  เท่าของค่าเช่า  ๑  ปี  ตามอัตรา
ค่าเช่าปัจจุบัน หากด าเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นชอบ 
ให้ท าสัญญาเช่าต่อไปให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติเท่ากับ ๒๐  เท่าของค่าเช่า  ๑  ปี ตามอัตรา
ค่าเช่าปัจจุบัน 
 ๘.  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรฐัวิสาหกิจ เช่าท่ีดิน หรืออาคาร 
  ๘.๑  ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เช่าที่ดินหรือที่ดินพร้อม
อาคาร เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติร้อยละ  ๒๕  ของราคาประเมิน
ที่ดิน 
  ๘.๒  ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งส านักงาน ให้เรียกเก็บ
ค่าบ ารุงศาสนสมบัติร้อยละ  ๕๐  ตามค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่  ๓๕๖/๒๕๕๖   
เรื่อง  หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงินบ ารุงศาสนสมบัติ 
  ๘.๓  ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ  เช่าอาคารเพื่อใช้แสวงหาผลประโยชน์ 
ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ  ตามค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่  ๓๕๖/๒๕๕๖   
เรื่อง  หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงินบ ารุงศาสนสมบัติ 
  ๘.๔  รัฐวิสาหกิจ  เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งส านักงาน หรือแสวงหาผลประโยชน์  
ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ  ตามค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่  ๓๕๖/๒๕๕๖  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงินบ ารุงศาสนสมบัติ 
 ๙.  การตอ่สัญญาเช่าที่ดิน 
  ๙.๑  สัญญาเช่าที่ดินไม่เกิน  ๓ ปี ไม่ต้องเรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ  หากผู้เช่า
รายใดเช่าครบ  ๑๐ ปี ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามข้อ ๑ 
  ๙.๒  สัญญาเช่าที่ดินเกินกว่า  ๓ ปี  สิ้นสุดลง เมื่อมีการต่อสัญญาเช่าใหม่  ให้เรียก
เก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติตามมติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.)  
หรือมติมหาเถรสมาคมที่แนบท้ายระเบียบนี้ และหรือที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 



๑๙๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

  ๙.๓  สัญญาเช่าที่ดินเกินกว่า  ๓  ปี ของวัดที่มอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนา-
แห่งชาติ ดูแลจัดผลประโยชน์แทนวัดสิ้นสุดลง เมื่อมีการต่อสัญญาเช่าใหม่ให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาตามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติเสนอวัด
พิจารณา  เมื่อวัดพิจารณาอย่างไรแล้วให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติ
กลางประจ า (พศป.) พิจารณา 
 ๑๐.   การต่อสัญญาเช่าอาคารศาสนสมบัติกลางวัดร้าง และศาสนสมบัติวดั 
  ๑๐.๑  สัญญาเช่าอาคารไม่เกิน ๓ ปี ไม่ต้องเรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ  หากผู้เช่า
รายใดเช่าครบ  ๑๐ ปี ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ ตามค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ตามค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่  ๓๕๖/๒๕๕๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคิดค านวณ 
เงินบ ารุงศาสนสมบัติ 
  ๑๐.๒  สัญญาเช่าอาคารเกินกว่า ๓  ปี  สิ้นสุดลง เมื่อมีการต่อสัญญาเช่าใหม่ 
ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติตามมติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลาง
ประจ า (พศป.)  หรือมติมหาเถรสมาคมที่แนบท้ายระเบียบนี้ และหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๑๐.๓  สัญญาเช่าอาคารเกินกว่า ๓ ปี ของวัดที่มอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนา-
แห่งชาติดูแลจัดผลประโยชน์แทนวัดสิ้นสุดลง  เมื่อมีการต่อสัญญาเช่าใหม่ให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาตามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบ ารุงเสนอวัดพิจารณา เมื่อวัด
พิจารณาอย่างไรแล้วให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า 
(พศป.) พิจารณา 
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ค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ
ที่  ๓๕๖/๒๕๕๖ 

เรื่อง   หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงินบ ารุงศาสนสมบัติ 
  

เพื่อให้การจัดเก็บเงินค่าบ ารุงศาสนสมบัติ ในกรณีการโอนสิทธิการเช่าอาคารศาสนสมบัติ
หรือการรับเช่าสืบแทนอาคารศาสนสมบัติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยความเห็นชอบ 
ของมหาเถรสมาคมให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ในการ
คิดค านวณเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงศาสนสมบัติ 

๑. การเรียกเก็บค่าบ ารุงการโอนสิทธิการเชา่อาคาร 
  ๑.๑  ค่าบ ารุงการโอนสิทธิการเช่าอาคาร = (ราคาประเมินที่ดิน ×  พื้นที่ปลูกสร้าง
อาคาร) ÷  ๒  + (ราคาก่อสร้างอาคาร ×  พื้นที่ใช้สอยอาคาร) ×  ร้อยละของค่าบ ารุงตามอายุ
สัญญาเช่าที่เหลือ 

 ราคาประเมินที่ดิน   หมายถึง  ราคาประเมินที่ดนิที่ส่วนราชการก าหนด 
 พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร  หมายถึง  กว้าง  ×  ยาว  ใช้หนว่ยเป็นตารางวา 
ราคาก่อสร้าง  หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างอาคาร เป็นไปตามที่ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง 

กองพุทธศาสนสถานก าหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) 

 พื้นที่ใช้สอย หมายถึง  กว้าง  ×  ยาว  ×  จ านวนชั้น ใชห้น่วยเป็นตารางเมตร 
 จ านวนชั้น  หมายถึง  จ านวนชั้นที่ก่อสร้างและให้รวมชั้นดาดฟ้าด้วย (ถ้ามี) 

 ๒. การโอนสิทธิการเช่าอาคาร ที่มีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่ดงันี้ 
๒.๑ เกินกว่า ๒๗ ปี  แต่ ไม่ เกิน ๓๐ ปี   ให้ เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงร้อยละ ๑๕  

ของราคาค่าบ ารุง 
๒.๒  เกินกว่า ๒๔ ปี แต่ไม่เกิน  ๒๗ ปี ให้เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงร้อยละ  ๑๔.๕   

ของราคาค่าบ ารุงการโอนสิทธิการเช่าอาคาร 
 ๒.๓ เกินกว่า  ๒๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๒๔  ปี ให้เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงร้อยละ ๑๔   

ของราคาค่าบ ารุงการโอนสิทธิการเช่าอาคาร 



๒๐๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 ๒.๔ เกินกว่า  ๑๘  ปี  แต่ไม่เกิน  ๒๑  ปี ให้เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงร้อยละ  ๑๓.๕  ของ
ราคาค่าบ ารุงการโอนสิทธิการเช่าอาคาร 

 ๒.๕  เกินกว่า  ๑๕  ปี  แต่ไม่เกิน  ๑๘  ปี ให้เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงร้อยละ  ๑๓  
ของราคาค่าบ ารุงการโอนสิทธิการเช่าอาคาร 

 ๒.๖  เกินกว่า  ๑๒  ปี  แต่ไม่เกิน  ๑๕  ปี ให้เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงร้อยละ  ๑๒.๕  
ของราคาค่าบ ารุงการโอนสิทธิการเช่าอาคาร 

 ๒.๗  เกินกว่า ๙ ปี  แต่ไม่เกิน  ๑๒  ปี  ให้เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงร้อยละ  ๑๒   
ของราคาค่าบ ารุงการโอนสิทธิการเช่าอาคาร 

 ๒.๘  เกินกว่า  ๖ ปี  แต่ไม่เกิน  ๙  ปี  ให้เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงร้อยละ  ๑๑.๕๐    
ของราคาค่าบ ารุงการโอนสิทธิการเช่าอาคาร 

 ๒.๙  เกินกว่า  ๓ ปี  แต่ไม่เกิน  ๖  ปี  ให้เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงร้อยละ ๑๑ 
ของราคาค่าบ ารุงการโอนสิทธิการเช่าอาคาร 

 ๒.๑๐  เกินกว่า  ๓  ปี  ให้เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงร้อยละ  ๑๐.๕   ของราคาค่าบ ารุง
การโอนสิทธิการเช่าอาคาร 

๓.  การโอนสิทธิการเช่าอาคารพักอาศัยบ้านไม้ ให้เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงครึ่งหนึ่งของ
อัตราเงินค่าบ ารุงตามข้อ  ๒ 

๔.  หลักเกณฑด์ังกล่าวข้างต้นเป็นแนวปฏบิตัิแก่เจ้าหน้าทีใ่นการคิดค านวณเงินค่าบ ารงุ 
ศาสนสมบตัิ มหาเถรสมาคมหรือคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.)  
อาจจะพิจารณาก าหนดเป็นอย่างอื่นก็ได ้
 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใชน้ับแต่วนัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่  ๔   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

(นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์) 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
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อัตราค่าธรรมเนยีม 
 

ก.  อัตราค่าธรรมเนียมตกเป็นรายได้ของเจ้าของทรัพยส์ิน 
 ๑.  การเช่าที่ดินแปลงหนึ่ง ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี ๖  เดือน  
กรณถี้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างด้าวให้เรียกเก็บเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๓  ปี 
 ๒.  การเช่าอาคารหนึ่งคูหาหรือหนึ่งห้อง ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับอัตราค่าเช่า
ปัจจุบัน  ๒ ปี  กรณีถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างด้าวให้เรียกเก็บเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๔  ปี 
 ๓.  การขอรับเช่าสืบแทนการเช่าที่ดินหรืออาคาร ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับ
การเช่าที่ดินหรืออาคาร  เว้นแต่การขอรับเช่าสืบแทนการเช่าที่ดินหรืออาคาร  ระหว่างสามี ภรรยา 
บิดา มารดา  กับบุตร  ถ้ายื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคภายใน  
๖๐  วัน  นับแต่วันที่ผู้เช่าถึงแก่กรรม เพื่ออนุเคราะห์แก่ทายาทดังกล่าว โดยงดเก็บค่าธรรมเนียม
การเช่าที่ดินหรืออาคาร ตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ 
 ๔.  การต่อสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคาร ส าหรับสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารนานปีสิ้นสุดลง 
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเช่าเท่ากับการเช่าที่ดิน หรืออาคาร ตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ 
 ๕.  การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอาคาร ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ครั้งละ  
๑,๕๐๐  บาท  ถ้าด าเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับคูหาหรือห้องละ  ๕,๐๐๐  บาท 
 ๖.  การอนุญาตให้ต่อเติมอาคาร ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อคูหาหรือห้องครั้งละ ๕,๐๐๐  บาท  
ถ้าด าเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับตารางเมตรละ  ๑๐๐  บาท  แต่ไม่ต่ ากว่า  ๑๐,๐๐๐  บาท 
ส าหรับเรือนไม้โดยได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมครั้งละ  ๑,๕๐๐  บาท  ถ้าด าเนินการ 
โดยไม่ได้รับอนุญาตปรับคูหาหรือห้องละ ๔,๐๐๐ บาท 
 ๗.  การอนุญาตให้เช่าช่วงอาคารหรือแบ่งให้เช่าอาคาร ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับ
อัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๒ ปี  กรณีถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างด้าวให้เรียกเก็บเท่ากับอัตราค่าเช่า
ปัจจุบัน ๔ ปี 
 ๘.  การน าที่ดินหรืออาคารไปให้เช่าช่วงหรือแบ่งให้เช่า  โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้
ที่ดินหรืออาคารผิดวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในสัญญา  หากมีเหตุสมควรจะไม่บอกเลิกสัญญาเช่า  
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๔ ปี กรณีถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
ให้เรียกเก็บเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน  ๘  ปี 
 ๙.  การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารเช่าที่ดินหรืออาคาร ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
การเช่าเท่ากับอัตราค่าเช่าปจัจุบัน  ๖  เดือน 



๒๐๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 ๑๐.  การโอนสิทธิการเช่าที่ดินแปลงหนึ่ง ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับอัตราค่าเช่า
ปัจจุบัน  ๑ ปี  ๖  เดือน  กรณีถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างด้าว ให้เรียกเก็บเท่ากับอัตราค่าเช่า
ปัจจุบัน  ๓  ป ี
 ๑๑.  การโอนสิทธิการเช่าอาคาร คูหาหรือห้องหนึ่ง ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับอัตรา
ค่าเช่าปัจจุบัน ๒ ปี  กรณีถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างด้าวให้เรียกเก็บเท่ากับอัตราค่าเช่า 
ปัจจุบัน ๔  ปี 
 ๑๒.  การโอนแบ่งแยกสิทธิการเช่าทีด่ิน ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากบัการเชา่ที่ดินในเนื้อที่
โอนแบ่งแยก ตามข้อ ๑๐ 
 ๑๓.  การโอนสิทธิการเช่าอาคารเฉพาะส่วน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับการเชา่อาคาร
ตามข้อ ๑๑ 
 ๑๔. การขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้เช่าในสัญญาเชา่ที่ดินหรืออาคาร ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเท่ากับการเช่าที่ดินหรืออาคาร ตามข้อ ๑  หรือข้อ  ๒ 
 ๑๕.  การใช้เนื้อที่เช่าเกินจากสัญญาเช่า ให้เรียกเก็บค่าปรับแปลงละ  ๕๐๐  บาท   
หรือเท่ากับอัตราค่าเช่าที่ดินส่วนที่เกิน ในอัตราค่าเช่าปัจจุบัน  ๕ ปี แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่ากัน 

ข.  อัตราค่าธรรมเนียมซึ่งตกเป็นรายได้ศาสนสมบัตสิ่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

  ๑.  สัญญาเช่าที่ดินไม่เกิน  ๓  ปี  เพื่ออยู่อาศัยให้เรียกเก็บค่าจดัท าสัญญาเช่า หรือค่าต่อ
สัญญาเช่า  สัญญาละ ๓๐ บาท  นอกเหนือจากนี้สัญญาละ  ๖๐ บาท ส่วนสัญาเช่าที่ดนิที่มีระยะเวลา
การเช่าเกินกว่า  ๓ ป ีเพื่ออยู่อาศัยสัญญาละ  ๑๕๐  บาท  นอกเหนือจากนี้สญัญาละ  ๓๐๐ บาท 
 ๒.  สัญญาเช่าอาคารไม่เกิน  ๓ ปี เพื่ออยู่อาศัย ให้เรียกเก็บค่าจัดท าสัญญาเช่า หรือค่าต่อ
สัญญาเช่าสัญญาละ ๕๐  บาท  นอกเหนือจากนี้สัญญาละ ๑๐๐  บาท  ส่วนสัญญาเช่าอาคาร  
ที่มีระยะเวลาการเช่าเกินกว่า  ๓ ปี เพื่ออยู่อาศัยสัญญาละ  ๓๐๐ บาท  นอกเหนือจากนี้สัญญาละ  
๖๐๐ บาท 
 ๓. การแก้ไขชื่อหรือชื่อสกุล หรือสถานะบุคคล ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมนอกจากค่าท า
สัญญาหรือต่ออายุสัญญา อย่างละ  ๑๐๐  บาท 
 ๔.   การออกหนังสืออนุญาต 
  ๔.๑  การออกหนังสืออนุญาตปลูกบ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ และสาธารณูปโภคต่างๆ 
ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
  ๔.๒  การออกหนังสืออนุญาตโอนกรรมสิทธ์ิขาย ขายฝาก จ านองหรือรับมรดกบ้าน 
ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 
 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๐๓ 
 

 ๕.  ค่าคัดส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการเช่า หรือเอกสารอื่น ๆ ฉบับละ  ๓๐  บาท 
 ๖.  การตรวจสอบเขต รวมแปลงหรือแบ่งแยกที่ดิน และอื่น ๆ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
แปลงละ ๕๐๐ บาท 
ค.  การเรียกเก็บเงินประกนัการเช่า ค่าภาษีบ ารุงท้องท่ี และค่าภาษีโรงเรือน 
 ๑.  สัญญาเช่าที่ดิน ให้เรียกเก็บเงินประกันการเช่าเท่ากับค่าเช่า  ๑  ปี ของอัตราค่าเช่า
ในขณะท าสัญญาเช่า 
 ๒.  สัญญาเช่าอาคาร ให้เรียกเก็บเงินประกันการเช่าเท่ากับค่าเช่า  ๑ ปี ของอัตราค่าเช่า
ในขณะท าสัญญาเช่า 
 ๓.  สัญญาเช่าที่ดินหรืออาคาร ให้เรียกเก็บค่าภาษีบ ารุงท้องที่หรือค่าภาษีโรงเรือนล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าค่าภาษีที่ทางราชการเรียกเก็บในรอบปีที่ผ่านมา 
  



๒๐๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ        มติคณะกรรมการ พศป. 
ที ่                           วันที ่    ๑๒   มิถุนายน  ๒๕๕๑ 

เรื    เรื่อง     ของดการเรียกเบีย้ปรับ ร้อยละ  ๑.๕   ต่อเดอืน ของปี  ๒๕๕๑ 
 
เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

 ตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้น าเรื่องของดการเรียกเบี้ยปรับร้อยละ ๑.๕  
ต่อเดือน ของปี  ๒๕๕๑  ทั้งการจัดประโยชน์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ปัญหาในเรื่องหนี้สิน
ค้างช าระอันเนื่องมาจากผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่าภายในเวลาที่ก าหนดตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ก าหนด
ไว้ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาไม่ได้เรียกเก็บเบี้ยปรับข้างต้น นั้น 
 ดังนั้น ส านักงานศาสนสมบัติ จึงได้มีนโยบายให้เก็บเบี้ยปรับจากผู้เช่าที่ไม่ช าระค่าเช่า 
ภายในเวลาที่ก าหนดของจ านวนเงินที่ค้างช าระ โดยเริ่มคิดตั้งแต่ปี ๒๕๕๑  เป็นต้นไป  แต่เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบท าให้ผู้เช่าต่าง ๆ ต้องได้รับความเดือดร้อน  ในปีปัจจุบัน เห็นควรให้คณะกรรมการ 
พศป. พิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  งดการคิดเบี้ยปรับของปี  ๒๕๕๑  ทุกสัญญาเช่า รวมทั้งสัญญาที่อยู่ระหว่างการน าไป
จดทะเบียน ณ กรมที่ดิน 
 ๒.  ขอขยายเวลาการช าระค่าเช่าจากภายในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี  หากผู้เช่าไม่มาช าระภายในเวลาท่ีก าหนดให้คิดเบี้ยปรับ  โดยเริ่มตั้งแต่ปี  ๒๕๕๒ 
 ๓.  ขอลดเบี้ยปรับจากร้อยละ  ๑.๕  ต่อเดือน (ร้อยละ ๑๘ ต่อปี) เป็นร้อยละ ๗.๕ ต่อปี     
ซึ่งเป็นอัตราที่กฎหมายก าหนด กรณีผิดนัดช าระ 
 เลขานุการฯ ได้ให้น าเสนอคณะกรรมการ พศป. ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๑  วันที่  ๖  
มิถุนายน  ๒๕๕๑ 
 ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
 ๑.  เห็นชอบงดการคดิเบี้ยปรับของปี ๒๕๕๑  ทุกสัญญา  รวมทั้งสัญญาที่อยู่ระหว่าง 
การน าไปจดทะเบียน ณ กรมที่ดิน 
 ๒.  การช าระค่าเช่าภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกป ี
 ๓.  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ให้เริ่มด าเนินการตามสัญญาเช่า คิดเบี้ยปรับร้อยละ ๑ บาท ต่อเดือน
ทั่วประเทศ และให้ด าเนินการได้ทันทีไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๐๕ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติตามมติคณะกรรมการ พศป. 
 มอบส านักงานศาสนสมบัติด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
   (นายสมควร  บุญประเสริฐ) 
   ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัต ิ
   เลขานุการคณะกรรมการ พศป. 
   
 
  



๒๐๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 
 
 
 
ที่  พศ ๐๐๐๕/๐๓๖๔๗  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
  อ าเภอพุทธมณฑล 
  จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 

๘  พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง  แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณผีู้เช่ายื่นฟ้องร้องส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

 ด้วยมติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า  (พศป.)  
ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ปฏิบัติตามส่วนราชการปฏิบัติเช่นกรมธนารักษ์ในกรณีผู้เช้ายื่นฟ้องร้องส านักงานพระพุทธ- 
ศาสนาแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

๑. เมื่อมีการฟ้องคดีในหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
และศาลพิพากษาให้ทางราชการเป็นฝ่ายชนะคดี  ขอให้รีบด าเนินการบังคับคดีหรือด าเนินการ 
ให้เป็นตามค าพิพากษาทันทีและรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทราบทุกระยะอย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง 

 ๒. เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติฟ้องหรือถูกฟ้องในคดีเกี่ยวกับการเช่าที่ดินวัดร้าง
หรือที่ดินศาสนสมบัติกลางและคดีถึงที่สุดแล้ว  โดยทางราชการเป็นฝ่ายชนะคดีไม่ให้จัดให้คู่ความ
หรือทายาทหรือบริวารของคู่ความฝ่ายแพ้คดีเช่าที่ดินดังกล่าว  แต่หากคู่ความหรือทายาท 
หรือบริวารของคู่ความได้ยื่นค าร้องขอเช่าที่ดินวัดร้างหรือที่ดินศาสนสมบัติกลางในระหว่างคดียังไม่ถึง
ที่สุด (คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาสหรือคดีที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งแล้วอยู่ระหว่าง
การอุทธรณ์หรือฎีกาหรือขอพิจารณาคดีใหม่) โดยยินยอมปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขที่ทาง
ราชการก าหนดทุกประการและเป็นที่วัดร้างหรือที่ดินศาสนสมบัติกลางที่คู่ความหรือทายาทหรือ
บริวารของคู่ความได้ครอบครองใช้ประโยชน์อยู่  อีกทั้งทางราชการยังไม่มีความจ าเป็นที่จะน าที่ดิน
วัดร้างหรือที่ดินศาสนสมบัติกลางนั้นมาใช้ประโยชน์ในทางราชการจะด าเนินการจัดให้เช่าก็ได ้

๓. เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถูกฟ้องในคดีโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินวัดร้างหรือ
ที่ดินศาสนสมบัติกลางต่อมาคู่ความหรือทายาทหรือบริวารของคู่ความ  ได้ยื่นค าร้องขอเช่าที่วัดร้าง
หรือที่ดินศาสนสมบัติกลาง  ในระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดโดยยินยอมปฏิบัติตามระเบียนและเงื่อนไข 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๐๗ 
 

ที่ทางราชการก าหนดทุกประการและเป็นที่วัดร้างหรือที่ดินศาสนสมบัติสางที่คู่ความหรือทายาท 
หรือบริวารของคู่ความได้ครอบครองใช้ประโยชน์อยู่  อีกทั้งทางราชการยังไม่มีความจ าเป็นที่จะน า
ที่ดินวัดร้างหรือที่ดินศาสนสมบัติกลางนั้นมาใช้ประโยชน์ในทางราชการจะด าเนินการจัดให้เช่าก็ได้ 

ในกรณีการโต้แย้งกรรมสิทธิ์และคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว  หากภายหลังคู่ความหรือทายาท
หรือบริวารได้ยื่นค าร้องขอเข่าที่วัดร้างหรือที่ดินศาสนสมบัติกลาง  โดยยินยอมปฏิบัติตาม 
ระเบียบและเงื่อนไขที่ทางราชการก าหนดทุกประการ  และเป็นที่วัดร้างหรือที่ดินศาสนสมบัติกลาง  
ที่คู่ความหรือทายาทหรือบริวารของดูความได้ครอบครองใช้ประโยชน์อยู่อีกทั้งทางราชการ 
ยังไม่มีความจ าเป็นที่จะน าที่วัดร้าง  หรือที่ดินศาสนสมบัติกลางนั้น  มาใช้ประโยชน์ในทางราชการ
จะด าเนินการจัดให้เช่าก็ได้  ก็ต่อเมื่อเหตุที่คู่ความโต้แย้งกรรมสิทธิ์เพราะคู่ความได้มีเอกสารสิทธิที่
ทางราชการออกให้  เช่น  โฉนดที่ดิน  หนังสือรับรองการท าประโยชน์  เป็นต้น หรือเอกสาร
หลักฐานอื่น  เช่น  ส.ค.๑ หนังสือสัญญาซื้อขาย  เป็นต้น  และเห็นได้ว่าการต่อสู้คดีของคู่ความเปน็
การใช้สิทธิ์โดยสุจริต 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเรียนว่า  เพื่อให้การด าเนินการจัดประโยชน์และ 
จัดประโยชน์แทนวัดของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  จึงขอให้
ทุกจังหวัดปฏิบัติตามมติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า  (พศป.)  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ดังกล่าวข้างต้น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
 
 

ขอแสดงความนับคือ 

 
 
 

(นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์) 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

 
 

ส านักงานศาสนสมบัต ิ
โทร. ๐๒ ๔๔๑ ๔๕๓๑ 
โทรสาร ๐๒ ๔๔๑ ๔๕๓๑ 
  



๒๐๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 
 
 
 

 
มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่  ๒๕/๒๕๕๐ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 
 
มติท่ี   ๕๙๘/ ๒๕๕๐ 
เรื่อง   ขอปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนียมอนุญาตให้น าสิทธิเข้าธนาคาร 
เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัต ิ

 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่  ๒๕/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า  คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า 
(พศป.)  ได้ประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๘  กันยายน ๒๕๕๐ พระธรรมวรเมธี  เสนอว่า  
เนื่องจากระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการน าสิทธิการเช่าอาคารศาสนสมบัติ  เรื่องปรับปรุง
อัตราค่าธรรมเนียมอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าอาคารไปท าสัญญาผูกพันเงินกู้กับธนาคาร  พ.ศ. ๒๕๔๔   
สมควรได้รับการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราค่าธรรมเนียม ร้อยละ ๐.๕  ใหม่ ให้เหมาะสม 
ยิ่งขึ้น  โดยน าอัตราค่าธรรมเนียมของกรมธนารักษ์และส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
ที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณาด้วย  ที่ประชมุมีมติมอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตรวจสอบและน าเสนอมหาเถรสมาคม  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแก้ไขระเบียบให้เหมาะสมต่อไป 
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.)   
ครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๐   เมื่อวันที่  ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  นายประสงค์   บุญช่วยส่ง  หัวหน้าฝ่าย 
จัดประโยชน์ส่วนภูมิภาค  ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  และกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบัติกลาง (พศป.)  ชี้แจงว่า  ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คิดใน
อัตราร้อยละ ๑  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรให้คิดค่าธรรมเนียมการน าสิทธิการเช่า
อาคารศาสนสมบัติไปท าสัญญาผูกพันเงินกู้กับธนาคาร  ในอัตราร้อยละ ๑ และให้น าเสนอมหาเถร
สมาคมเพื่อโปรดพิจารณา 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๐๙ 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบตัิ
กลางประจ า (พศป.) เสนอ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 (นายกนก  แสนประเสริฐ) 
 ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนสถาน  รักษาราชการแทน 
 ผู้อ านวยการส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
  



๒๑๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

  
 
 
 
 

ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ว่าด้วยการน าสิทธิการเช่าอาคารศาสนสมบัติ 

เช่าท่ีดินศาสนสมบัติเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย หรือเช่าที่ดินศาสนสมบัติ 
เพื่อพัฒนาเป็นโครงการ ไปท าสัญญาผูกพันเงินกู้กับธนาคาร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 ด้วยมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา  ๔๖  
บัญญัติให้มีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้น  พระราชกฤษฎีกาโอนกิจกรรมบริหาร และอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕   
พ.ศ. ๒๕๔๕   มาตรา ๑๕๙  ก าหนดให้โอนบรรดากิจการอ านาจหน้าที่ของกรมการศาสนาบางส่วน 
มาเป็นของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๐ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
จึงก าหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการน าสิทธิ
การเช่าอาคารศาสนสมบัติ  เช่าที่ดินศาสนสมบัติเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย หรือเช่าที่ดินศาสนสมบัติ 
เพื่อพัฒนาเป็นโครงการ  ไปท าสัญญาผูกพันเงินกู้กับธนาคาร  พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ การน าสิทธิการเช่าอาคารศาสนสมบัติ เช่าที่ดินศาสนสมบัติเพื่อปลูกสร้างที่อยู่
อาศัยหรือเช่าที่ดินศาสนสมบัติเพื่อพัฒนาเป็นโครงการ  ไปท าสัญญาผูกพันเงินกู้กับธนาคาร  
ต้องอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขแห่งสัญญาเช่า 
 ผู้เช่าจะน าสิทธิการเช่าอาคารศาสนสมบัติ เช่นที่ดินศาสนสมบัติเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
หรือเช่าที่ดินศาสนสมบัติเพื่อพัฒนาเป็นโครงการ  ไปท าสัญญาผูกพันเงินกู้กับธนาคารไม่ได้  เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.)  ส าหรับศาสนสมบัติกลาง
และที่วัดร้างหรือโดยความเห็นชอบของเจ้าอาวาสส าหรับศาสนสมบัติวัด 
 ข้อ ๔ ผู้เช่ารายใดประสงค์จะน าสิทธิการเช่าไปท าสัญญาผูกพันเงินกู้กับธนาคารให้ยื่น 
ค าขอตามแบบท้ายระเบียบนี ้
   ก.  ส าหรับส่วนกลางให้ยื่น ส านักงานศาสนสมบัติ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๑๑ 
 

   ข.  ส าหรับส่วนภูมิภาคให้ยื่นที่ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
 ข้อ ๕ ให้มีค่าธรรมเนียมการอนุญาตในอัตราร้อยละ  ๑  ของจ านวนเงินที่กู้แต่ต้อง 
ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 ข้อ ๖ ให้ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบตัิ รักษาการตามระเบียบนี ้
 
    ประกาศ ณ วนัที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 
 
 ลงชื่อ 
 (นางจุฬารัตน ์ ยุณยากร) 
 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ค าขอน าสิทธิการเช่าอาคารศาสนสมบัติ เช่าที่ดินศาสนสมบัต ิ
เพื่อปลูกสรา้งที่อยู่อาศัย หรือเช่าที่ดินศาสนสมบัติเพื่อพัฒนาเป็นโครงการ 

ไปท าสัญญาผูกพันเงินกู้กับธนาคาร 
 
 

เขียนที่................................................................ 
วันที่............เดือน.......................................พ.ศ. ............. 

 ข้าพเจ้า................................................................................อายุ............................ปี เชื้อชาติ.......................... 
สัญชาติ............................................ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี....................ถนน..................................................................... 
ตรอกหรือซอย...............................................................................ต าบล/แขวง.................................................................. 
อ าเภอ/เขต..............................................................................จังหวัด......................................................ขอยื่นเรื่องราว 
ดังมีข้อความต่อไปนี ้
 ๑. ข้าพเจ้าเป็นผูม้ีสิทธิในการเช่า 
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   อ าเภอ/เขต................................................................จังหวัด......................................................... 
   ตามสัญญาที่...............................ลงวันที่...................เดือน...................................พ.ศ. ............ 
   มีอายุการเช่า.....................นับตั้งแต่วันที่...................เดือน................................พ.ศ. ........... 
   ถึงวันที่.......................เดือน.....................................................พ.ศ. ................โดยเสียค่าเช่า 
   ในอัตรา...................................บาท (..............................................................................................) 
   ต่อ.......................................................................................................................................................... 
   ที่ดินศาสนสมบัติเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เนื้อที่ประมาณ...............................ไร่ 
   ของ..............................................................ซึ่งตั้งอยู่ถนน.............................................................. 
   ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
   จังหวัด....................................................ตามสัญญาที่.................................................................... 
   ลงวันที่......................เดือน..................................................................................พ.ศ. ................... 
   มีอายุการเช่า.........................นับตั้งแต่วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .......... 
   ถึงวันที่................เดือน..........................................................พ.ศ. .....................โดยเสียค่าเช่า 
   ในอัตรา..............................บาท (...................................................................................................) 
   ต่อ......................................................................................................................................................... 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๑๓ 
 

   ที่ดินศาสนสมบัติเพื่อพัฒนาเป็นโครงการ   เนื้อที่ประมาณ...............................ไร่ 
   ของ..............................................................ซึ่งตั้งอยู่ถนน.............................................................. 
   ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
   จังหวัด....................................................ตามสัญญาที่.................................................................... 
   ลงวันที่......................เดือน..................................................................................พ.ศ. ................... 
   มีอายุการเช่า.........................นับตั้งแต่วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .......... 
   ถึงวันที่................เดือน..........................................................พ.ศ. .....................โดยเสียค่าเช่า 
   ในอัตรา..............................บาท (...................................................................................................) 
   ต่อ......................................................................................................................................................... 
 ๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะน าสิทธิการเช่าดังกล่าวในข้อ ๑. ไปท าสัญญาผูกพันเงินกู้ 
หรือเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร....................................................................................................................................... 
ในวงเงิน............................................บาท (...................................................................................................) โดยข้าพเจ้า 
จะเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมอันจะพึงมีทั้งสิ้นให้แก่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และยินยอม 
ปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกประการ 
 ๓. หากข้าพเจ้าผิดสัญญาผูกพันเงินกู้หรือเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร........................................... 
ข้าพเจ้ายินยอมให้โอนสิทธิการเช่าอาคารศาสนสมบัติหรือสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวในข้อ ๑. ข้างต้น 
ให้กับธนาคาร โดยไม่มเีงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๔. ในวันยื ่นค าขอฉบับนี ้   ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ ้ามิได ้ค ้างช าระค่าเช ่า   
และค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามความผูกพันในสัญญาเช่าที่ท าไว้กับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 ลงชื่อ..................................................................ผู้ยื่นค าร้อง 
 (.............................................................) 

  
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

บันทึกของผู้ให้กู้เงิน 
 
 
         เขียนที่............................................................ 
               วันที่.................เดือน.................................พ.ศ................. 

 ข้าพเจ้า..................................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่........................................................
ถนน...................................................................ตรอกหรือซอย............................................................................................... 
ต าบล/แขวง.....................................................................อ าเภอ/เขต.................................................................................. 
จังหวัด..........................................................................ขอให้ถ้อยค าไว้ต่อเจ้าหน้าทีส่ านักงานศาสนสมบัต ิ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิมีข้อความดังต่อไปนี ้
 ตามค าขอลงวนัที่....................เดือน.............................................พ.ศ. ..................ของ................................ 
ผู้มีสิทธิในการเช่า...................................................................................................................................................................... 
ของ.............................................ตามสัญญาที่.........................วันที่.............เดือน...................................พ.ศ. ................ 
อัตราค่าเช่า......................................บาท (..............................................................................) ต่อ......................................
จะน าสิทธิการเช่าดังกล่าวมาเป็นหลักประกันเงินกู้หรือเบิกเงินเกินบญัชีกับข้าพเจ้า
........................................................................นั้น 

 ข้าพเจ้า........................................................................................................ได้รับทราบโดยตลอดแล้วและ
ขอรับรองว่าเป็นความจรงิตามค าขอทุกประการ  หากผู้เช่าประพฤติผดิสัญญาเงินกูห้รือเบกิเงินเกนิ
บัญชีกับข้าพเจ้า.............................................................................................................ผู้เช่าตกลงให้โอนสิทธิการเชา่
ดังกล่าวข้างต้นให้กับข้าพเจ้า......................................................................โดยข้าพเจ้า................................................. 
ยินยอมปฏิบัตติามหลักการ โอนสิทธิการเช่าของส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิคือ 
 ๑.  ยินยอมรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ ที่............................................................................................ผู้เช่า
มีอยู่ต่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกประการ 
 ๒.  ยินยอมช าระค่าเช่าดังกล่าว  ตามอัตราทีส่ านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด 
 ๓.  ยินยอมช าระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ทางราชการ
เรียกเก็บให้แก่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๑๕ 
 

 ๔.  นอกจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามความผูกพันในเงื่อนไข
ของสัญญาเช่าและตามระเบียบข้อบังคับของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับการเช่าที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และหรือที่จะมีขึ้นในอนาคตทุกประการ 

 ข้าพเจ้า.........................................................................................จงึท าบันทึกยินยอมไว้เป็นหลักฐาน 
       
 
      (ลงชื่อ)......................................................ผู้ใหถ้้อยค า 
              (.....................................................) 
      (ลงชื่อ)......................................................ผู้บันทึก 
              (.....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๑๗ 
 

 

 

 

 

การจดทะเบียนสิทธินิติกรรม 
การแลกเปลี่ยนที่ดิน 
และการรับให้ที่ดิน 

 

 

 

 



๒๑๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

การได้มาซึ่งที่ดินของวัด 

 

ผู้บริจาค (ยกให้) 

ลักษณะตัวการตัวแทน 

มรดกตามพินยักรรม 
ค าพิพากษา 
ม. ๑๖๒๓  ป.พ.พ. 

ซื้อที่ดิน 

 

 วัดโดยเจ้าอาวาสมอบอ านาจ   ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
 เตรียมเอกสารฝ่ายผู้บริจาค   เตรียมเอกสารฝ่ายวัด 
 นัดหมายผู้บรจิาค – ตัวแทน พศจ.   ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรม 
       รับให้ท่ีดิน ณ ส านักงานที่ดิน 
 
 ส านักงานที่ดินจังหวัด......./สาขา............ตรวจหลักฐาน  น าเสนอ  รัฐมนตรีว่าการ 
 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาต ตามมาตรา  ๘๔  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
 

 
  

สนง.ที่ดินจังหวัด..../สาขา   นัดผู้บริจาค – ตัวแทน  พศจ.  จดทะเบียนรับให้ที่ดินเป็นชื่อวัด
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเก็บรักษาเอกสารสิทธิที่ดินฉบับตัวจริงไว้  (ตามระเบียบการเก็บ
หนังสือส าคัญส าหรับที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๒๔) 

 

 

การได้มาซึ่งทีด่ินวัด 

กรณีวัดมีที่ดินเดิม ท่ีดินรับบรจิาครวมแล้วเกิน  ๑๐๐  ไร่  กรมที่ดิน/จังหวัด 
จะส่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๑๙ 
 

การรับให้ท่ีดินแทนวัดมพีระสงฆ ์

 

 ช่วงการด าเนนิการ 

 รับเรื่อง 
 ตรวจเอกสาร 
 ท าหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา  เพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปด าเนินการจดทะเบียน 
 รับให้ท่ีดินแทนวัด ณ ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา..................................................... 
 เจ้าหน้าที่และผู้บริจาคที่ดิน นักหมายไปย่ืนค าขอจดทะเบียน ณ ส านักงานที่ดิน................. 
 เจ้าหน้าที่ให้ถ้อยค าใน ทด ๑๖ 
 รอเจ้าพนักงานที่ดินแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาตตามมาตรา ๘๔ 

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
 เจ้าหน้าที่ และผู้บริจาคที่ดิน  นัดหมายไปจดทะเบียนรับโอนที่ดินให้วัด  เอกสารที่ใช้

ประกอบในการพิจารณา 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการพิจารณา 

ฝ่ายวัด ฝ่ายผู้บริจาค 
รายการแสดงฐานะของวัด 
ส าเนาใบประกาศตั้งวดั/ หนงัสือรับรองสภาพวัด 
ส าเนาใบสุทธิเจ้าอาวาส 
ส าเนาใบตราตั้งเจ้าอาวาส, ใบเลื่อนสมณศักดิ ์(ถ้ามี) 
บัญชีที่ดินของวัดพร้อมส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินของวัด 
บัญชีสิ่งปลูกสรา้งในวัด (กว้าง ×  ยาว) 

หนังสือแสดงเจตนายกที่ดินให้วัด 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
กรณีสมรส ต้องมีหนังสือยินยอมคู่สมรส 
ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงที่จะยกให้ 

 

หมายเหตุ     อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระร้อย  ๐.๐๑  ของราคาประเมินที่ดินกรณี 
วัดรับให้ที่ดินรวมกับของเดิมที่มีอยู่แล้วไม่เกิน ๕๐ ไร่ และเป็นที่ตั้งศาสนสถาน และค่าอากร  
ร้อยละ .๕๐  บาท ของราคาประเมิน (ได้รับยกเว้นตามมาตรา  ๑๒๑  แห่งประมวลรัษฎากร) 



๒๒๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ขั้นตอนการจดทะเบียนรับให้ท่ีดิน  (ยกท่ีดินถวายวัด) 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ เอกสารประกอบเรื่อง 

๑.  กรณีมอบส่วนราชการด าเนินการแทนวัด 

     ๑.๑  ส่วนกลาง (กทม.) ให้วัดมีลิขิต 

         มอบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
         เป็นตัวแทน 

     ๑.๒  ส่วนภมูิภาค ให้วัดมีลขิิตมอบส านักงาน 

           พระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นตัวแทนวัด 

๒.  กรณีวัดด าเนินการรับให้ที่ดินของวัดเอง 

       ๒.๑  วัดโดยเจ้าอาวาสมอบอ านาจ 

             ไวยาวัจกร/ทายกทายิกาที่เชื่อถือ) 
             เปน็ผู้ไปด าเนินการแทนวัด 

* ทั้ง  ๒  กรณี การเตรียมเอกสารจะเหมือนกัน 

๑.  โฉนดที่ดินของผู้ถวาย 

๒.  หนังสือยินยอมคู่สมรสผู้ถวาย 

๓.  ส าเนาบตัรประจ าตัวผู้ถวาย 

     ของคู่สมรส (ถ้ามี) 
๔.  ส าเนาทะเบยีนบ้านผู้ถวาย 

     และของคูส่มรส (ถ้ามี) 
๕.  หนังสือมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่/ 

     ไวยาวัจกร/ทายกทายิกา  (แล้วแต่กรณี) 
     ไปด าเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

     -  ส าเนาบตัรประจ าตัวผูม้อบอ านาจ 

        และผู้รบัมอบอ านาจ 

๒.  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

     (ในสว่นกลาง) หรือส านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวัด (ในส่วนภูมิภาค)  สอบสวนที่ดินว่าใคร 

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  ในกรณีที่ผู้ถวาย 

มีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย 

 

๓.  ตรวจสอบทรัพย์สินของวัดท้ังหมด 

       -  แยกเป็นที่ดินของวัดเดิมมีกี่แปลง  
เนื้อที่เท่าไร  พร้อมส าเนาเอกสารสิทธิ์ 
       -  รายรับรายจ่ายของวัดยอ้นหลัง  ๓  ป ี

 

-  แบบรายการแสดงฐานะของวัด 

-  ส าเนาตราตัง้เจ้าอาวาส 

-  ส าเนาใบพระราชทานวิสุงคามสีมา 

-   หนังสือรับรองสภาพวัด กรณีไม่มีใบ 
   พระราชทานวิสุงคามสีมา 

 

 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๒๑ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ เอกสารประกอบเรื่อง 

๔.  นัดหมายผูถ้วายเพื่อยื่นค าขอจดทะเบียน 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดิน

ของวัดตามกฎหมาย 

๕.  เมื่อกรมที่ดินรับเรื่องจะน าเรื่องการถวาย

ที่ดินให้วัดเสนอรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาตตามมาตรา  

๘๔  แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

-  หนังสือเชิญพบผู้ถวายเพื่อนัดหมายไป 

    ส านักงานที่ดิน 

-   น าเรื่องราวท้ังหมดให้กรมที่ดินเสนอ 

    รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

    พิจารณาอนุญาต 

๖.  นัดกับผู้ถวายไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดินเป็นของวดั ณ ส านักงานที่ดินสาขานั้น ๆ 

 

๗.  เมื่อจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้

เป็นของวัดเรียบร้อยแล้ว 

      -  ในส่วนกลาง ให้น าเอกสารสิทธิที่ดิน 

ส่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเก็บรักษา 

      -  ในส่วนภูมิภาค ส่งส านักงานระพุทธศาสนา 

จังหวัดเก็บรักษา 

-  ตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา 

    หนังสือส าคัญส าหรับที่ดินศาสนสมบตัิ 
    และวัดร้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๘.  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   

(ในส่วนกลาง) หรือส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัด (ในส่วนภูมิภาค) ด าเนินการเสนอคณะสงฆ์

ออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้ถวายที่ดินให้วัด 

และหากที่ดินทีถ่วายอยู่ในเกณฑ์ 
ที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
หรือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดั 

จะได้ประสานและด าเนินการ 

ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ถวายต่อไป 

 

-  ใบประเมินราคาที่ดินแปลงที่ถวาย 

    จากส านักงานที่ดินจังหวัด/ สาขา.............. 



๒๒๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

เตรียมหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นให้ครบถ้วน 

 

หลักฐานส าหรับที่ดินจังหวัด ได้แก ่

  เอกสารสทิธิเกี่ยวกับที่ดิน เช่น โฉนดทีด่ิน,  หนังสือรบัรองการท าประโยชน์  
(น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก) ฯลฯ ของผู้บริจาค 

 หลักฐานการได้มาซึ่งที่ดินทางศาล เช่น  ค าพิพากษา หรือค าสั่งศาล   
    (ที่มเีจ้าหนา้ที่ศาลรับรองส าเนา) 

หลักฐานส าหรับบุคคลธรรมดา ได้แก ่

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส (ถ้ามี) 
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้าม)ี 
 ใบมรณบัตร (เรื่องมรดก) 
 ส าเนาพินัยกรรม (กรณีมรดกตามพนิัยกรรม) 
 ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 
 หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรสให้ท านิติกรรมยกท่ีดินถวายวัด 
 หนังสือของผู้บริจาค แสดงเจตนายกท่ีดินถวายวัด 
 เอกสารที่เป็นส าเนาให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๒๓ 
 

วัดที่จะรับให้ที่ดินเตรียมหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นให้ครบถ้วน 

 

๑. ใบรายการแสดงฐานะของวัด  รายละเอียด 
           ชื่อ วัด ประเภทของพระอาราม 
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งวดัเมื่อใด 
   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสมีาเมื่อใด 
  สถานที่ตั้งวัด 
  จ านวนภิกษสุามเณรภายในวัด ในระยะเข้าพรรษา และออกพรรษา 
  เจ้าอาวาสชื่อ 
  รายได้ของวัด/ปี  เช่น  เงินบริจาค, เงินผลประโยชน ์
  รายจ่ายของวัด/ปี  เชน่  คา่น้ า   ค่าไฟฟา้  ค่าภัตตาหาร  ค่าซ่อมแซมเสนาสนะ 
  ถาวรวัตถุในวัด 
  วัดมีที่ดินอยู่กีแ่ปลง (ก่อนรับให้ที่ดินแปลงนี้)  เนื้อที่  รวม................ไร่..............งาน   
  .........................ตารางวา 
  วัดมีความประสงค์ขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์เพิ่มอีก  ๑  แปลง  เนื้อที่.....................ไร่ 
  ......................งาน................ตารางวา 
  เมื่อได้รับอนญุาตให้รับให้ท่ีดินแปลงนีแ้ล้ว  วัดจะมีทีด่ินไว้ในกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 
  เนื้อที่ประมาณ.............ไร่.............งาน................ตารางวา 
  ความจ าเป็นทีต่้องรับให้ท่ีดิน เพื่อใช้เป็น............................ 
  บัญชีสิ่งปลูกสร้างในวัด 
  บัญชีที่ดินของวัด (ส าเนาหนงัสือส าคญัที่ดินประกอบ) 
๒. ส าเนาใบตราตั้งเจ้าอาวาส 

๓. ส าเนาใบแต่งตั้งสมณศักดิ์ของเจ้าอาวาส (ถ้ามี) 
๔. ส าเนาใบสุทธเิจ้าอาวาส 

๕. ส าเนาทะเบียนบ้านวัด 

๖. ส าเนาใบพระราชทานวิสุงคามสีมา หรือใบตั้งวัด หรือหนังสือรับรองสภาพวัด 

๗. หนังสือมอบอ านาจให้เป็นตัวแทนวัด (กรณีมอบให้ด าเนินการแทนวัด) 
 



๒๒๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

การมอบอ านาจ 

 

กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน 

 จัดท าหนงัสือส าคญัการให้ท าการแทน 
 กรอกรายละเอียดในแบบหนังสือมอบอ านาจให้ครบถ้วน 
 ข้อความในหนังสือมอบอ านาจ ต้องชัดเจนว่ามอบให้ท าอะไร 
 การพิมพ์ลายนิ้วมือต้องพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย 
 ถ้าพิมพ์ลายนิ้วมือในหนังสือมอบอ านาจไมต่รงกับในสารบบที่ดินเดิม 

เจ้าหน้าที่จะไมร่ับด าเนินการให ้

 

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการมอบอ านาจ 

 อย่าเซ็นชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในหนังสือมอบอ านาจ  โดยที่ยังไม่ได้กรอกข้อความเป็น
เด็ดขาด 

 ผู้รับมอบอ านาจ ควรเป็นบุคคลที่ท่านเชื่อถือไว้ใจได้ อย่ามอบอ านาจให้กับผู้ที่ไม่รู้จักกัน  
มาก่อน 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๒๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

รายการแสดงฐานะของวัด.................................... 

ต าบล..........................................อ าเภอ.............................................จังหวัด....................................... 

 

ข้อ  ๑.  ชื่อวัด............................................................ประเภท.............................................................................................. 
 ชั้น..................................................................ชนิด....................................................................................................... 
ข้อ  ๒.  ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. .......................ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่............................ 
 เดือน..........................................พ.ศ. ............................ 

ข้อ  ๓.  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ...........................ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
 ลงวันที่................เดือน.....................................................พ.ศ. ....................... 

ข้อ  ๔.  สถานที่ตั้งวัด  เลขที่.......................ซอย.................................................ถนน.................................................... 
 ต าบล/แขวง...............................................................อ าเภอ/เขต....................................................................... 
 จังหวัด....................................................................... 

ข้อ  ๕. จ านวนพระภิกษุสามเณรในวดั 
 ๕.๑   ในระยะเวลาเข้าพรรษา มีพระภิกษุจ าพรรษา ประมาณ.............รูป สามเณร..............รูป 
 ๕.๒  นอกพรรษาโดยปกติมพีระภิกษปุระมาณ............................รูป  สามเณร............................รูป 
   อุบาสก  อุบาสิกา.................คน  ศิษย์วัด....................คน 
   ....................................................เจ้าอาวาส 

ข้อ  ๖. รายได้ของวัด 
 ๖.๑  เงินบรจิาคประมาณปลีะ............................................บาท 
 ๖.๒  เงินผลประโยชน์ ประมาณปีละ..........................................บาท โดยได้จาก 
  ก.  ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์  ประมาณปีละ.................................................บาท 
  ข.  ค่าเช่าที่กลัปนา    ประมาณปีละ....................................บาท 
  ค.  ค่าเช่ารับฝากรถ   ประมาณปีละ...................................บาท 
  ง.  ............................................................................................................... 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๒๗ 
 

ข้อ  ๗. รายได้ของวัด 
 ๗.๑   ค่ากระแสไฟฟ้า ประมาณปีละ...................................................................บาท 
 ๗.๒  ค่าน้ าประปา  ประมาณปีละ.......................................................................บาท 
 ๗.๓   ค่าภัตตาหาร  ประมาณปีละ.......................................................................บาท 
 ๗.๔    ค่าบ ารุงการศึกษาปรยิัติธรรม  ประมาณปีละ..................................บาท 
 ๗.๕  ค่ารักษาความสะอาดวดั ประมาณปีละ..................................................บาท 
 ๗.๖   ค่าซ่อมแซมเสนาสนะและถาวรวัตถใุนวัด ประมาณปีละ.......................................บาท 
ข้อ  ๘.   วัด.................................................................................มีที่ดินอยู่ก่อนแล้ว..............................................แปลง 
 ใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งวัด............................................แปลง  ที่ธรณีสงฆ์..........................................แปลง 
 รวมเนื้อที่.....................ไร่.....................งาน..........................ตารางวา  ตามบัญชีแนบท้ายนี ้

ข้อ  ๙. วัด......................................................................................มีความประสงค์ขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 เพิ่มอีก............................แปลง   เนื้อที่ประมาณ.....................ไร่......................งาน...................ตารางวา 
 ตามโฉนดเลขที่..........................ต าบล........................................................อ าเภอ............................................ 
 จังหวัด........................................เพื่อใช้ประโยชน ์

ข้อ  ๑๐.  เมื่อได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนรับโอนที่ดินดังกล่าวในข้อ  ๑๐  วัดจะมีที่ดินไว้ในกรรมสิทธิ์ 
 รวมทั้งสิ้นประมาณ.......................................ไร่.......................................งาน...................................ตารางวา 
 ตามโฉนดเลขที่..........................ต าบล...............................................อ าเภอ..................................................... 
ข้อ  ๑๑.  เหตุผลและความจ าเป็นที่ขออนุญาต 
 ๑๑.๑ ............................................................................................................................................................................ 
 ๑๑.๒ ........................................................................................................................................................................... 
 
 

 

 

 

 



๒๒๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

แบบหนังสือแสดงเจตนา 

. 

                                                                                           
ท าที่บ้านเลขที่....................................................... 

แขวง/ต าบล...........เขต/อ าเภอ.................จังหวัด.................. 
วันที่................เดือน.............................................พ.ศ. ................... 

ข้าพเจ้า........................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................อยู่บ้านเลขที่............................................................................. 
............................................................................ขอท าหนังสือแสดงเจตนาในทรัพยส์ิน หรือในการต่าง ๆ 
ของข้าพเจ้า  อันจะให้เกิดผลบังคับได้ตามกฎหมาย ดงันี้ 
 ให้ท่ีดินตามโฉนดที่ดินเลขที่...............หมู่ที่..............แขวง/ต าบล....................เขต/อ าเภอ................... 
จังหวัด........................................เนื้อที่........................ไร่  ราคาประมาณ............................................บาท  ตกได้แก่ 
วัด...............................................แขวง/ต าบล..................................เขต/อ าเภอ......................จังหวัด............................ 
เพื่อ.......................................................... 
 หนังสือแสดงเจตนาฉบับนี้  ข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเอง  มีสติสัมปชัญญะปกติได้อ่าน 
และเข้าใจข้อความดีโดยตลอดแล้ว  ได้ท าไว้  ๒  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ฉบับหนึ่งอยู่ที่ข้าพเจ้า  
อีกฉบับหนึ่งเก็บรักษาไว้ที่วัด...........................................................แขวง/ต าบล.........................................................
เขต/อ าเภอ.............................จังหวัด........................................ท้ังนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ปรากฎในหนังสือฉบับนี้ 
         
   ลงชื่อ.......................................................
  
........................................................................................................................................................ผู้ท าหนังสอืแสดงเจตนา 

   ลงชื่อ..........................................พยาน 
   ลงชื่อ..........................................พยาน 
 
 

 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๒๙ 
 

เอกสารประกอบ 

 ส าเนาทรัพย์สนิที่แสดงเจตนายกให้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวพร้อมทะเบียนบ้านของผู้แสดงเจตนา 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวของพยาน (ทั้งสอง) 

รับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

 

 หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินให้วัด 

 ตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ข้อ ๒ (๗) (จ)  ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
ให้ใช้ประมาณกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗  ก าหนดว่า  “ค่าจดทะเบียนเฉพาะในกรณทีี่วัดวาอาราม       
วัดบาทหลวงโรมันคอธอลิค หรือ มัสยิดอิสลาม  เป็นผู้รับให้ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศาสนสถาน ทั้งนี้ในส่วน   
ที่ได้มารวมกับท่ีดินที่มีอยู่ก่อนแล้วไม่เกิน ๕๐ ไร่  เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ 
ก าหนดราคาประเมินทุนทรพัย์ก าหนด ร้อยละ  ๐.๐๑” 
 ค าว่า “ที่ตั้งศาสนสถาน”  ตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ข้อ ๒ (๗) (จ)  
หมายถึง  ที่ตั้งของสถานที่ใด ๆ ซึ่งมีไว้เพื่อปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีตามความเชื่อ
ในทางศาสนาของวัดวาอาราม  วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิดอิสลาม และรวมถึงบริเวณ
ของสถานที่ดังกล่าวด้วย  เช่น  ที่ตั้งของมัสยิด  โบสถ์  กุฏิสงฆ์  ศาลาการเปรียญ  ฌาปนสถาน 
และที่ธรณีสงฆ์  ที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ตามนัยดังกล่าว  ส่วนสถานที่ที่มีไว้เพื่อการอย่างอื่น 
มิได้มีไว้เพื่อปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อในทางศาสนา  เช่น  ที่ตั้ง
โรงเรียน  โรงพยาบาล  โรงเลี้ยงเด็ก  เป็นต้น  ไม่ใช่  “ที่ตั้งศาสนสถาน”  แต่อย่างใด  (หนังสือ
กรมที่ดิน ที่ มท ๑๗๒๘/ว ๑๑๒๔๒  ลงวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๔  เรื่อง  ความหมายของ 
ค าว่า “ที่ตั้งศาสนสถาน” 

 หลักเกณฑ์การพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๔๗  (พ.ศ. ๒๕๔๑)      
ข้อ ๒ (๗)  (จ)  ซึ่งให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ร้อยละ  ๐.๐๑  ดังนี ้
 ๑.  ใช้กับวัดที่มีความเป็นนิติบุคคล  ตามมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
พ.ศ. ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๒.  เป็นกรณีรบัให้ที่ดิน 
 ๓.  เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศาสนสถาน (ความหมายตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๑๒๔๒    
ลงวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๔) 
 ๔.  เมื่อรวมกับที่ดินซึง่เป็นที่ตั้งศาสนสถานที่มี่อยู่ก่อนแล้ว ไม่เกิน  ๕๐ ไร ่
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๓๑ 
 

 หลักเกณฑ์การเรียกเก็บภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ  กรณีโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองที่ดินให้วัด 

 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๒๖) 
พ.ศ. ๒๕๔๑  และกฎกระทรวงฉบับที่  ๒๑๔  (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจ
เฉพาะส าหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่วัด  วัดบาทหลวง 
โรมันคาทอลิค หรือมัสยิดเฉพาะการโอนที่ดินส่วนที่ท าให้วัด  วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิค หรือ
มัสยิด   มีที่ดินไม่เกินห้าสิบไร่  (หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๖๒๓๒  ลงวันที่  ๒๔  
กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒  เรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองในที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทนให้วัด  วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิด) 

 ข้อสังเกต  การเรียกเก็บภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับการโอนกรรมสิทธิ์ หรือ    
สิทธิครอบครองในที่ดิน โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่วัดเฉพาะการโอนที่ดินส่วนที่ท าให้วัดมีที่ดินไม่เกิน  
๕๐ ไร่ นั้น ไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นที่ดินประเภทใด ซึ่งต่างกับกาณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม
กฎกระทรวงฉบับที่  ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒ (๗) (จ)  ซึ่งต้องเป็นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งศาสนสถาน
เท่านั้น 

 ค่าอากรแสตมป์ 
 การเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ ในอัตราร้อยละ  ๐.๕๐  ค านวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์      
ได้รับการยกเว้นตามมาตรา  ๑๒๑  แห่งประมวลรัษฎากร  (หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา      
ที่ นร ๐๙๐๑/๑๓๐๐  ลงวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๔๘) 
 

 

 

 

 

 



๒๓๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

สรุป 

อัตราค่าธรรมเนียมและภาษีในการจดทะเบียนรับให้ท่ีดินของวัด 

 

 ค่าธรรมเนียม    ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่  ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗  ข้อ ๒ (๗) (จ)  ก าหนดไว้ว่า  
“ค่าจดทะเบียนเฉพาะในกรณีที่วัดวาอาราม  วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิดอิสลาม เป็น
ผู้รับให้ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศาสนสถาน  ทั้งนี้ ในส่วนที่ได้มารวมกับที่ดินที่มีอยู่ก่อนแล้วไม่เกิน  ๕๐  ไร่  
เรยีกตามราคประเมินทุนทรัพย์  ฉบับกฤษฎีกา เล่ม  ๑๑๕  ตอนที่  ๗๖ ก.  วันที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๔๑) 

 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ     ที่กระทรวงศึกษา โดยกรมสรรพากรได้ตราพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร  (ฉบับ  ๓๒๖)  พ.ศ. ๒๕๔๑  โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษี
ธุรกิจเฉพาะ  ส าหรับการโอนกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิครอบครองในที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่วัดที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  เฉพาะการโอนที่ดินส่วนที่เหลือให้วัดไม่เกิน  ๕๐  ไร่  (ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เล่ม  ๑๑๕  ตอนที่  ๗๐ ก.  วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๔๑) 

 ค่าภาษีเงินได้ ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่  ๒๑๔  (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  ข้อ  ๑  “(๔๙)  เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ หรือ
สิทธิครอบครองในที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่วัด  วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิค  หรือมัสยิดอิสลาม 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ทั้งนี้ เฉพาะการโอนที่ดินที่ท าให้วัด  วัดบาทหลวงโรมัน-
คอธอลิค หรือมัสยิด  ที่มีที่ดินไม่เกินห้าสิบไร่ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๕  
ตอนที่ ๗๕ ก. วันที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๔๑) 

 อากรแสตมป ์  ร้อยละ  ๐.๕๐  ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๑๒๑  แห่งประมวลรัษฎากร 

 

 

 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๓๓ 
 

การแลกเปลี่ยนที่ดินวัด 
 

  
 วัดขอแลกเปลี่ยนที่ดิน 

 วัดขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับเอกชน หรือกับวัดด้วยกัน ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ  โดยมี 
ขั้นตอน ดงันี ้

 กรณีที่ดินอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๑) วัดและคู่กรณ ีเสนอเรื่องการแลกเปลี่ยนทีด่ินกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
(๒) เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และขั้นตอนต่าง ๆ  

ครบถ้วน  ถ้าผลการพิจารณาให้แลกเปลี่ยนที่ดินได้ และส่งเรื่องให้กรมที่ดินพจิารณา 
(๓)  กรมที่ดินรับเรื่องแล้ว  ส่งเรื่องคืนส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งวัดและ 

คู่กรณี  ให้มาย่ืนค าขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๔) พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอ สอบสวน และด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่นเดียวกับ      

กรณีวัดขอได้มาซึ่งที่ดินในกรณีทั่วไปทุกประการ  รวมทั้งขอความเห็นจากผู้อ านวยการเขตก่อนส่ง
กรมที่ดิน 

(๕) กรมที่ดินรับเรื่องแล้วพิจารณาเสนอขออนุญาตรัฐมนตรีฯ  ตามมาตรา  ๘๔  แห่ง 
ประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อรัฐมนตรีฯ อนุญาตแล้วกรมที่ดินจะส่งเรื่องให้ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ด าเนินการออกพระราชบัญญัติต่อไป 

 กรณีที่ดินอยู่ในเขตจังหวัดอื่น 
(๑) วัดและคู่กรณ ี เสนอเรื่องการแลกเปลี่ยนที่ดินกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
(๒) เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และขั้นตอนต่าง ๆ 

ครบถ้วนแล้ว   ถ้าผลการพิจารณาให้แลกเปลี่ยนที่ดนิได ้จะส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณา 
 (๓) กรมที่ดินรับเรื่องแล้ว  ส่งเรื่องคืนจังหวัดเพื่อแจ้งวัด และคู่กรณีให้มายื่นค าขอ
แลกเปลี่ยนที่ดินกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (๔)  พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอ  สอบสวน และด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่นเดียวกับ
กรณีวัดขอได้มาซ่ึงที่ดินในกรณีทั่วไปทุกประการ รวมทั้งขอความเห็นจากอ าเภอ 
 



๒๓๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

(๕)  เมื่อได้รับผลการด าเนินการและความเห็นจากอ าเภอแล้ว 
 (๕.๑)   กรณีที่ดินอยู่ในเขตส านักงานที่ดินจังหวัด ให้ส านักงานที่ดินจังหวัดสอบถาม 
 

ข้อมูลที่ดินที่มีอยู่เดิมของผู้ขอไปที่กรมที่ดิน  โดยทางโทรสาร  ตามบัญชีตรวจสอบข้อมูลที่ดินที่มี  
อยู่เดิมของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา  ตามมาตรา  ๘๔  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
  (๕.๒)   กรณีที่ดินอยู่ในเขตส านักงานที่ดินจังหวัดสาขาและส่วนแยก  หรือส านักงาน
ที่ดินอ าเภอให้ส่งเรื่องไปส านักงานที่ดินจังหวัด  เพื่อด าเนินการสอบถามข้อมูลที่ดินที่มีอยู่เดิม 
ตาม (๕.๑) 
 (๖) เมื่อส านักงานที่ดินจังหวัดได้รับบัญชีตรวจสอบข้อมูลที่ดินฯ   จากกรมที่ดินแล้ ว 
ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
สั่งการต่อไป 
 
 
 
 
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๓๕ 
 

แผนภูมิที่  ๑      แสดงขั้นตอนการแลกเปลี่ยนที่ดินวดักับเอกชน 
        ในส่วนการด าเนินการของวัด 
 
 

แจ้งความประสงค์    และเหตุผลในการขอแลกเปลี่ยนที่ดินของตนกบัที่ดินวัด 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
 

ท าบันทึกข้อได้เปรียบ – เสียเปรียบในการแลกเปลี่ยนท่ีดินวัด กับเอกชน 
 เปรียบเทยีบราคาประเมนิทีด่ิน หรือราคาซ้ือ – ขาย ในปัจจุบัน 
 เปรียบเทียบจ านวนเนื้อที่ของแต่ละแปลง  ใครมาก- น้อยกว่ากัน 
 เปรียบเทียบท าเลที่ตั้ง เช่น  ความใกล้ – ไกล  แหล่งชุมชน  แหลง่การค้า 
 ความสะดวกในการเข้า – ออก  สู่ที่ดินในแต่ละแปลง 

 

เสนอขอความเห็นชอบ  ว่าควรให้ด าเนินการแลกเปลี่ยน หรือไม ่
 

 
 
 
 
 

 

เอกชน 

วัด 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด................. 

ขอความเห็นชอบจากเจ้าคณะ

อ าเภอและเจ้าคณะจังหวัด 
ขอความเห็นชอบจากนายอ าเภอและ 

ผู้ว่าราชการจงัหวัด 

เห็นชอบแจ้ง 



๒๓๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

แผนภูมิที่  ๒    แสดงขัน้ตอนการแลกเปลี่ยนที่ดนิวัดกับเอกชน 
        ในส่วนการด าเนินการของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
 

 

 

 

แจ้งเรื่อง  การขอแลกเปลี่ยนที่ดินของเอกชน กับทีด่ินวัด 

พร้อมบันทึกแสดงข้อได้เปรยีบ – เสียเปรยีบในการแลกเปลี่ยนที่ดินทีผ่่านเสนอความเห็นชอบ 
จากนายอ าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด  รวมทั้ง เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด 

และส าเนาหนงัสือส าคญัที่ดินของแต่ละแปลง  รวมทั้งแผนผังแสดงอาณาเขตที่ดนิแตล่ะแปลง 
ระยะไกล – ใกล้  ของที่ดิน ที่ขอแลกเปลีย่น 

 

 

 

 

สรุปเรื่อง  น าเสนอขอความเห็นชอบจากเจ้าคณะภาค 
ว่าควรให้ด าเนินการแลกเปลี่ยนหรือไม่ 

โดยอาจมีการส่งเจ้าหน้าที่ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
ไปตรวจสอบขอ้เท็จจริงในพื้นที่พร้อมกับเจา้คณะภาค (กไ็ด้)     

 

 

 

 

 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ขอความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๓๗ 
 

แผนภูมิที่  ๓      แสดงข้ันตอนการแลกเปลี่ยนทีด่ินวัดกับเอกชน 
    ในส่วนการด าเนินการของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
 

เรื่อง  การตราพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดใหแ้ก่เอกชน 
และการเสนอขอความเห็นชอบ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ตามมาตรา  ๘๔  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
                                                                                                                                           

 

 

 

 

กรมที่ดินด าเนนิการยื่นขออนุญาต 
ในการได้มาซ่ึงท่ีดินของวัด ต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
พิจารณา อนญุาต  (ตามมาตรา  ๘๔  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

มติมหาเถรสมาคม 
ให้ความเห็นชอบ 

ในการแลกเปลี่ยนที่ดิน 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

กรมท่ีดิน 

รมต. มหาดไทย 
อนุญาตในการรับท่ีดินของวัด 

นายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชบัญญัต ิ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินวัด ให้แกเ่อกชน  รัฐสภาพิจารณา 

พระราชบัญญัติฯ 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ส านักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

แจ้งวัด จังหวัด 
และเอกชน 

ด าเนินการจดทะเบียน 
โอนกรรมสิทธิ์ต่อไป 



๒๓๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 
 
 

มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 

มติท่ี  ๑๗๑/๒๕๕๓ 
เรื่อง   หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนทีด่ินที่ตัง้วัด ที่ธรณีสงฆ์ 
 หรือที่ดินศาสนสมบัติกลาง กับที่ดินเอกชน 

 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ เลขาธิการ 
มหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานที่ประชุม เสนอว่า ในการขอแลกเปลี่ยนที่ดินที่ตั้งวัด (ถ้ามี) กับที่ดินเอกชน เพื่อประโยชน์
สูงสุดของวัดและพระพุทธศาสนา จึงเสนอให้มีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. ที่ดินที่จะแลกเปลี่ยนนั้นจะต้องมีหลักฐานกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย  
โดยให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งเจ้าหน้าที่ไปส ารวจที่ดินทั้ง ๒ ฝ่าย รวมทั้ง รวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดท าความเห็นประกอบการพิจารณาของมหาเถรสมาคม 
 ๒. วัดหรือส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องไม่เสียประโยชน์ในทุกด้าน 
 ๓. ที่ดินที่จะแลกเปลี่ยนกับวัดหรือส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสามารถที่จะท า
ประโยชน์ต่อไปได้ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่เสนอและให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ถือปฏิบัติต่อไป พร้อมทั้งให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด 
เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
    
   (นางจุฬารัตน์  บุณยากร) 
   เลขาธิการมหาเถรสมาคม 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๓๙ 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานศาสนสมบัติ ฝ่ายทะเบียนและสัญญา โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๓๒ 
ที ่    วันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
เรื่อง  แจ้งระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิว่าด้วยการยกที่ดิน อาคาร 
 ให้เป็นศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
  ด้วยคณะท างานตรวจช าระกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ มอบให้ส านักงานศาสนสมบัติ
ด าเนินการแจ้งระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ว่าด้วยการยกที่ดิน  อาคาร ให้เป็น  
ศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามระเบียบต่อไป 
 ส านักงานศาสนสมบัติพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว  เห็นควรแจ้ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อทราบและปฏิบัติตามระเบียบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือที่ไดแ้นบมาพร้อมนี้ จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 
 
  (นายสมควร  บุญประเสริฐ) 
  ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัต ิ
  ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๒ 
  



๒๔๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 
 
ที่ พศ  ๐๐๐๕/๐๕๘๗๓     ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
       อ าเภอพุทธมณฑล 
       จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
          ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

เรื่อง  แจ้งระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการยกที่ดิน อาคาร 
 ให้เป็นศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัด 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการยกที่ดิน อาคาร 
  ให้เป็นศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. ๒๕๕๒ จ านวน ๑ ฉบับ 

 ด้วยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ก าหนดระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติว่าด้วยการยกที่ดิน อาคาร ให้เป็นศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. ๒๕๕๒ และส านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการประกาศเรื่องดังกล่าว ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ แล้ว 

 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอแจ้งระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ว่าด้วยการยกที่ดิน อาคาร ให้เป็นศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้จังหวัด เพื่อทราบและปฏิบัติ
ตามระเบียบต่อไป ในการนี้ ได้ด านเนินการโฆษณาเผยแพร่ ทางอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์กลุ่มงาน
ราชกิจจานุเบกษาของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.ratchakitcha.soc.go.th และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ www.onab.go.th อีกส่วนหนึ่งด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
    
 
   (นางจุฬารัตน์  บุณยากร) 
   เลขาธิการมหาเถรสมาคม 
  

http://www.onab.go.th/


คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๔๑ 
 

หน้า ๙ 
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๘๖๑             ราชกิจานุเบกษา                ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ว่าด้วยการยกที่ดิน อาคาร ให้เป็นศาสนสมบัติกลาง 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 ด้วยมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๖ 
บัญญัติให้มีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้น พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๕๙ ก าหนดให้โอน บรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ของกรมการศาสนาบางส่วน
มาเป็นของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงก าหนด
ระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการยกที่ดิน
อาคาร ให้เป็นศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้
  “เจา้ส านกังาน” หมายถงึ ส านกังานศาสนสมบัติ หรือส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
  “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของส านักงาน 
 ข้อ ๕ ผู้ประสงค์จะยกที่ดิน และหรืออาคารให้เป็นศาสนสมบัติกลาง ต้องส่งมอบเอกสาร
หลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตามสถานที่ตั้งของที่ดินและหรืออาคาร ตรวจสอบดังต่อไปนี้ 
  (๑) เอกสารแสดงสถานภาพของบุคคล ได้แก่ 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   - หนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่น กรณีหลักฐานบัตรประจ าตัวไม่ตรง  
กับทะเบียนบ้าน 
   -  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล กรณีชื่อใหม่ไม่ตรงกับชื่อที่ปรากฏ 
อยู่ในทะเบียนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน 
   - ใบส าคัญการสมรส ถ้าผู้ขอมีคู่สมรส 
   - หนังสือยินยอมการยกให้ จากคู่สมรสของผู้ยกให้ (ถ้ามี) 



๒๔๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

  (๒) เอกสารประกอบการยกให้ 
   - หนังสือแสดงเจตนายกให้ โดยมีข้อความระบุรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินและ
หรืออาคารที่จะยกให้ เป็นต้นว่า มูลค่าของที่ดินและหรืออาคาร จ านวนเนื้อที่ของที่ดิน หรือ 
หน่วยของอาคารแล้วแต่กรณี 
   - หลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดินและหรืออาคาร รวมทั้งข้อผูกพันต่าง ๆ ในที่ดินและ
หรืออาคารนั้น อันมีอยู่ก่อนการยกให ้
   - แผนที่ แผนผังที่ตั้งของที่ดินและหรืออาคาร 
 กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค าขอ ต้องส่งส าเนาหลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคล ซึ่งมี
ความสามารถตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ยกได้ถึงแก่กรรมหรือสาบสูญ โดยท าพินัยกรรมไว้ ให้แนบ
หนังสือเกี่ยวกับการตาย การสาบสูญ ของเจ้าของมรดก และค าสั่งศาล ตลอดจนถึงเอกสารอื่นใด
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นว่านั้น 
 ข้อ ๖ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน ให้ส านักงานแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบที่ดินและหรืออาคารที่จะยกให้ กรณีที่ดินและหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภาคให้รายงานผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด มายังส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 กรณีการยกให้ซึ่งที่ดินและหรืออาคารที่มีเงื่อนไข หรือจะต้องท าความตกลง หรือยินยอม
จากคณะกรรมการใด หรือค าสั่งศาล หรือรอการพิสูจน์ในเรื่องใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะไม่ด าเนินการตามวรรค ๑ ก็ได ้
 ข้อ ๗ เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สั่งให้รับมอบที่ดินและหรืออาคารให้
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทน ไปยื่นค าขอจดทะเบียนรับมอบที่ดินและหรืออาคารที่จะยกให้เป็นศาสน
สมบัติกลางต่อเจ้าพนักงานที่ดิน หรือเขต หรืออ าเภอที่ที่ดินและหรืออาคารตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๘ ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น าเสนอมหาเถรสมาคมรับทราบการได้มาซึ่ง
ที่ดินและหรืออาคารศาสนสมบัติกลาง 
 เมื่อมหาเถรสมาคมรับทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่บันทึกการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน และหรือ
อาคารในทะเบียนศาสนสมบัติกลาง และแจ้งผู้ยกให้ที่ดิน และหรืออาคารทราบ พร้อมจัดส่ง
เอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับจริง ให้ส านักงานเก็บรักษาตามระเบียบการเก็บรักษาหนังสือส าคัญส าหรับ
ที่ดินต่อไป 
 ข้อ ๙ กรณีเป็นที่สงสัย หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ประการใด 
ให้ส านักงาน ท าความเห็นเสนอผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 ข้อ ๑๐ ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตริักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

   (นางจุฬารัตน์  บุณยากร) 
   เลขาธิการมหาเถรสมาคม 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๔๓ 
 

ขั้นตอนการจดทะเบียนรับให้ท่ีดินศาสนสมบัติกลาง (ศบก.) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบเรื่อง 

๑. กรณีมีผู้บริจาคที่ดินให้ศาสนสมบัติกลาง (ศบก.) 
   ๑.๑ ในส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) 
   ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมอบอ านาจ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด (มอบส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด มาตรา ๓๙ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔) สอบสวน
ที่ดินว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในกรณีผู้ยก
ที่ดินมีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย 

 

 

 

๑. โฉนดที่ดินของผู้ยกที่ดิน 

๒. หนังสือยินยอมคู่สมรส 

๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ยกที่ดิน 

   และของคู่สมรส (ถ้ามี) 
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยกที่ดิน 

๕. หนังสือผู้ว่าราชการจังหวัด 

    มอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ไป 

    ด าเนินการจดทะเบียนรับให้ที่ดิน 
๒. นัดหมายผู้ยกที่ดินเพื่อยืนค าขอจดทะเบียนรับ 

ให้ที่ดิน เพื่อประโยชน์แก่พระศาสนา 

(ศาสนสมบัติกลาง)  

- หนังสือเชิญพบผู้ยกที่ดิน 

  เพื่อนัดหมายไปส านักงานที่ดิน 

๓. เมือ่ส านักงานที่ดินจังหวัดรับเรื่อง ตรวจเอกสาร
สอบสวน บันทึกถ้อยค าใน ทด.๑๖ เรียบร้อย 

- เอกสารประกอบ ๑-๕ (ข้างต้น) 

๔. เจ้าพนักงานที่ดินจะท าการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือ 

เจ้าของที่ดิน เป็น “ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(ศาสนสมบัติกลาง)” 

- ค่าธรรมเนียมการโอนฯ ค่าอากร  
  ได้รับการยกเว้น (มาตรา ๑๒๑ 

  ประมวลรัษฎากร) 

๕. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติน าโฉนดที่ดิน 

   ที่บันทึกหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน “ส านักงาน 

   พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้ด าเนินการเสนอ 

   คณะสงฆ์ออกใบอนุโมทนาบัตร ซึ่งลงนาม 

   โดยสมเด็จพระสังฆราช ให้แก่ผู้ยกที่ดินให้ 
   ศาสนสมบัติกลางต่อไป 

- ส าเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ด าเนินการ 

- ราคาประเมินที่ดินแปลงที่รับให้ 
  ซึ่งออกโดยส านักงานที่ดินจังหวัด 

- แผนผังแสดงที่ตั้งของที่ดิน พร้อมระบุสถานที่ 
  ใกล้เคียง 

หมายเหตุ เอกสารประกอบเรื่อง กรณีเป็นส าเนา จะต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  



๒๔๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 
 
 

มติมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 

มติท่ี  ๒๒/๒๕๔๙ 
เรื่อง   อากรแสตมป์ กรณีการยกที่ดินให้วัด 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัต ิ
 
 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ เลขาธิการ
มหาเถรสมาคมเสนอว่า พระครูถาวรศุภกิจ เจ้าอาวาสวัดหนองเกต ได้มีลิขิตที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ 
๒๓ เมษายน ๒๕๔๖ แจ้งว่า วัดหนองเกตขอจดทะเบียนรับให้ที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๖๔๕ 
หมู่ที่ ๕ ต าบลบ่อกวางทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา จาก
นางสาวบังอร สังข์นาค เพื่อเป็นสถานที่ตั้งวัด ส านักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีแจ้งว่า วัดหนองเกต
จะต้องเสียค่าธรรมเนียม ร้อยละ .๐๑ ของราคาประเมินที่ดิน เป็นเงิน ๖๕๐.- บาท และเสียค่า
อากรแสตมป์ร้อยละ ๐.๕ ของราคาประเมินที่ดิน เป็นเงิน ๓๒,๔๘๑.- บาท และขอให้ส านักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาด าเนินการ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือ ที่ พศ ๐๐๐๕/๔๐๘๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๔๖ แจ้งกรมสรรพากรขอหารือว่า ในการรับโอนที่ดินของวัดจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค โดยไม่มี 
ค่าตอบแทนเข้าลักษณะยกเว้นตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่ 
 กรมสรรพากร ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๗๐๖/๗๗๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจ้งว่า 
การโอนที่ดินให้วัดโดยไม่มีค่าตอบแทน ไม่ได้รับการยกเว้นอากร เนื่องจากวัดไม่ใช่ฝ่ายที่ต้องเสีย
อากรจึงไม่ได้รับยกเว้นอากรตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือ ท่ี พศ ๐๐๐ค/๘๔๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๘ แจ้งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอหารือว่า ในการรับให้ที่ดินของวัดจากผู้มีจิตศรัทธา
บริจาคโดยไม่มีค่าตอบแทน จะได้รับการยกเว้นค่าอากรแสตมป์ ตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวล
รัษฎากรหรอืไม ่



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๔๕ 
 

 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๑๓๐๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๔๘ แจ้งว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้วมีความเห็น
ว่า “เมื่อผู้บริจาคที่ดินให้แก่วัดหนองเกตได้ท าหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ท.ด. ๑๔) โดยได้กระท า 
ต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน และจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมถูกต้องตามกฎหมาย หนังสือสัญญาให้
ดังกล่าวจึงเป็นบันทึกหรือหนังสือใด ๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงว่า วัดหนองเกตได้รับที่ดินจากผู้มีจิต
ศรัทธาบริจาค ซึ่งเป็น “ใบรับ” ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งประมวลรัษฎากร และโดยที่บทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรได้ก าหนดในเรื่องของการเสียอากรไว้ในมาตรา ๑๐๔ ว่า ตราสารที่ระบุไว้ในบัญชี
ท้ายหมวดนี้ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีนั้น ส าหรับสัญญาให้ซึ่งถือว่าเป็น
ใบรับนี้ เข้าลักษณะตราสารที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ข้อ ๒๘ (ข) แห่งประมวลรัษฎากร 
ซึ่งก าหนดให้ผู้ออกใบรับส าหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในเมื่อนิติ
กรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย ถ้าใบรับนั้นมีจ านวนเงินตั้งแต่ 
สองร้อยบาทขึ้นไป ทุกสองร้อยบาทหรือเศษของสองร้อยบาทจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์หนึ่งบาท 
ดังนั้น เมื่อวัดหนองเกตรับบริจาคที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทน ตามสัญญาให้ (ท.ด. ๑๔) วัดหนองเกต
ซึ่งเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจึงเป็นผู้ออกใบรับ และเป็นผู้ที่ต้องเสียอากรตามลักษณะแห่ง 
ตราสารที่ก าหนด แต่โดยที่มาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากรก าหนดว่า หากฝ่ายที่ต้องเสียอากร
เป็นวัดวาอาราม อากรเป็นอันไม่ต้องเสีย วัดหนองเกตซึ่งเป็นฝ่ายที่จะต้องเสียอากร จึงได้รับ 
การยกเว้นตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร” 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรน าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดให้ความ
เห็นชอบดังนี้ 
 ๑. แจ้งวัดหนองเกตเพื่อทราบ 
 ๒. แจ้งจังหวัดชลบุรีและกรมที่ดินเพื่อทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๓. แจ้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เพื่อทราบ และแจ้งเจ้าคณะจังหวัด 
ทุกจังหวัดเพื่อทราบ และแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 
   (นางจุฬารัตน์  บุณยากร) 
   ผู้อ านวยการส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๔๗ 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ 
ส านักงานศาสนสมบัติ 

  



๒๔๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 
 
 
 

ระเบียบมหาเถรสมาคม 
ว่าด้วยการจา่ยเงินผลประโยชน์ของวัด 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี  แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาเถรสมาคม  ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์ของ
วัด พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔. ในระเบียบนี้ค าว่า “เงินผลประโยชน์ของวัด” หมายถึง เงินรายได้จากการจัด
ประโยชน์ศาสนสมบัติของวัด ท่ีมอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือจังหวัดจัดประโยชน์
แทนหรือเงินที่วัดได้มาโดยวิธีอื่น ยกเว้นเงินการกุศล 
 ข้อ ๕. เงินผลประโยชน์ของวัดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  (๑) เงินผลประโยชน์ส่วนกลาง ได้แก่ เงินของวัดต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์ 
  (๒) เงินผลประโยชน์ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ เงินของวัดต่างๆ ที่มอบให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์  และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มอบให้จังหวัดจัด
ประโยชน์แทน 
 ข้อ ๖. การจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด ต้องอยู่ในกิจการหรือความจ าเป็นของวัดและต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติตามที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ แล้วแต่กรณี สั่งจ่ายตาม
จ านวนที่ได้รับอนุมัตินั้น 
 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๔๙ 
 

 ข้อ ๗. การเบินจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัดในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 
  การเบิกจ่ายเงนิผลประโยชน์ของวัดในส่วนกลาง 
  (๑) จ านวนเงินครัง้ละไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐.- บาท เจ้าอาวาสพิจารณาอนุมัต ิ

 (๒) จ านวนเงินครัง้ละไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐.- บาท เจ้าคณะเขตพิจารณาอนุมตั ิ
  (๓)  จ านวนเงินครัง้ละไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 
          พิจารณาอนุมตั ิ

 (๔)  จ านวนเงินครัง้ละไม่เกนิ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท เจ้าคณะภาคพจิารณาอนุมตั ิ
 (๕)  จ านวนเงินครัง้ละไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท เจ้าคณะใหญพ่ิจารณาอนุมตั ิ
 (๖)  จ านวนเงินครัง้ละเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท มหาเถรสมาคมพิจารณาอนมุัต ิ

  การเบิกจ่ายเงนิผลประโยชน์ของวัดในส่วนภูมิภาค 
  (๑) จ านวนเงินครัง้ละไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐.- บาท เจ้าอาวาสพิจารณาอนุมัต ิ

 (๒) จ านวนเงินครัง้ละไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐.- บาท เจ้าคณะอ าเภอพิจารณาอนมุัต ิ
  (๓)  จ านวนเงินครัง้ละไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เจ้าคณะจงัหวดัพิจารณาอนมุัต ิ
  (๔)  จ านวนเงินครัง้ละไม่เกนิ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท เจ้าคณะภาคพจิารณาอนุมตั ิ

 (๕)  จ านวนเงินครัง้ละไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท เจ้าคณะใหญพ่ิจารณาอนุมตั ิ
 (๖)  จ านวนเงินครัง้ละเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท มหาเถรสมาคมพิจารณาอนมุัต ิ

 ข้อ ๘. การจ่ายเงินต้องจ่ายตามข้อผูกพันของกฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียมที่ดิน  
ค่ารังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมฟ้องร้องคดี ค่าภาษีอากร หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจสั่งจ่ยได้  โดยความเห็นชอบ 
ของเจ้าอาวาส 
 ข้อ ๙.  การเบิกจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด ให้เจ้าอาวาสเสนอขอรับความเห็นชอบ
ตามล าดับขึ้นไป ดังระบุใน ข้อ ๗. แล้วแต่กรณี  จนถึงผู้มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ ๑๐. ในการเบิกจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด เพื่อก่อสร้าง/บูรณะซ่อมแซมศาสนสถาน
หรืออาคารของวัด/การก่อสร้างถาวรวัตถุ ให้เสนอประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง/บูรณะ
ซ่อมแซมเพื่อประกอบการพิจารณา  แต่ถ้าวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ต้องเพิ่มแบบแปลน
แผนผังหรือสัญญาจ้างเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
  



๒๕๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 
 ข้อ  ๑๑.  ในการพิจารณาอนุมัติรายจ่ายประจ าปีของวัดทั้งหลายนั้น ให้น าข้อความ 
ในข้อ ๗.  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

ประกาศ  ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 

(สมเดจ็พระมหารัชมังคลาจารย์) 
ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช 
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 

 
 

  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๕๑ 
 

การด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีศาสนสมบัติส่วนภูมิภาค 
 
  

การจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าที่ดิน – อาคาร  ของศาสนสมบัติกลาง  วัดร้างและ 
ศาสนสมบัติวัดที่มอบให้จัดประโยชน์แทนในส่วนภูมิภาค  ด าเนินการโดยส านักงานพระพุทธศาสนา-
จังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนการจัดประโยชน์  ในการนี้   จะต้องรายงานผลการจัดเก็บรายได้  
ให้กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ ส านักงานศาสนสมบัติ เพื่อจัดท ารายงานให้ส านักงานพระพุทธศาสนา-
แห่งชาติ คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) และ คณะกรรมการ
มหาเถรสมาคม  (มส.) ได้รับทราบ  ทั้งนี้ การด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด ต้องให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติต่าง ๆ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ ส านักงานศาสนสมบัติ  ได้จัดท าคู่มือ/ 
แนวทางการด าเนินงานให้จังหวัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ  และหากมีข้อสงสัยประการใด โปรด
สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่งานตรวจสอบการเงินและบัญชีส่วนภูมิภาค  กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ 
ส านักงานศาสนสมบัติ หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๒๔๔๑-๗๙๘๖ 
 

*********** 
  



๒๕๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการด้านการเงินและบญัชี  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ด าเนินการ ดังนี ้
 ๑.   เมื่อจังหวัดด าเนินการจัดประโยชน์ตามกระบวนงานและวิธีการจัดประโยชน์  ตั้งแต่เริม่ 
  จนถึงผู้เช่าได้รบัสิทธิการเช่า คือ สัญญาเช่าเกิด 
 ๒.  จงัหวัดจัดท าทะเบียนผู้เช่ารายตัวตามสัญญาเช่า 
 ๓.  จังหวัดจัดเก็บรายได้ ค่าเช่า  ค่าภาษ ี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดย 
        ๓.๑  ตรวจสอบสัญญาเช่า กบัทะเบียนผูเ้ช่ารายตัว 
      -  เงื่อนไขการเช่า 
     -  ระยะเวลาการเช่า 
     -  จ านวนเนื้อที่การเช่า 
    ๓.๒  ออกใบเสร็จรับเงินใหก้ับผู้เช่า 
  ๔.   บันทึกรายการตามระบบบัญชี  โดยลงรายการผ่านสมุดบัญชีตามขั้นตอน คือ   
สมุดบัญชีเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร  สมุดแยกประเภททั่วไป  แยกประเภทย่อย และ 
สมุดรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
  ๕.  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
    ๕.๑ แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง  การเก็บรักษา

เงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ. ๒๕๕๑  หมวด ๗  ข้อ  ๘๒ – ๙๔ 
    ๕.๒ น าเงินสดฝากธนาคาร ภายใน  ๓  วันท าการถัดไป เป็นไปตาม ขั้นตอน และ 
     ระบบควบคุมการบริหารเงินศาสนสมบัติในส่วนภูมิภาค  หมวด  ข. ข้อ ๓ (๒) 
     และระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
     พ.ศ. ๒๕๕๑  หมวด ๘ ข้อ ๙๗ (๑) (๓) และ  ข้อ ๙๙ 
  ๖. จังหวัดรายงานงบเดือนการจัดเก็บรายได้และรายจ่าย  ตามแบบ บช.ศส.๑ (ศบก.) 
และแบบ บช.ศส. ๒  (ศบว.) ประจ าเดือน และส่งกลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ  ส านักงานศาสนสมบัติ  
ภายในวันที่  ๑๐ ของเดือนถัดไป 

๗. จังหวัดตัดโอนรายได้สุทธิของเงินศาสนสมบัติกลาง  เข้าส่วนกลางทุกสิ้นเดือน 
      
  เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีศาสนสมบัติส่วนภูมิภาค  ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ และ  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอให้จังหวัดได้ด าเนินการตามขั้นตอนและระบบ
ควบคุมการบริหารเงินศาสนสมบัติในส่วนภูมิภาค รายละเอียดดังแนบ 
 
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๕๓ 
 

 



๒๕๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ขั้นตอน และระบบควบคุมการบริหารเงินศาสนสมบัต ิ ในส่วนภูมิภาค 
 ด้วยคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมเงินศาสนสมบัติในส่วนภูมิภาค โดยมีรองผู้อ านวยการ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายถวิล สมัครรัฐกิจ) ประธานคณะกรรมการได้ก าหนด
ขั้นตอนและจัดวางระบบควบคุมการบริหารเงินศาสนสมบัติในส่วนภูมิภาค เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมติมหาเถรสมาคม 
รวมทั้งให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และเกิดประโยชน์ต่องานพระศาสนา โดยมีระเบียบและ
ขั้นตอน ดังนี้ 

ก. ระเบียบ ค าสั่งและมติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประโยชน์และการรับจ่ายเงินศาสนสมบัติ 
 ๑. ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการจัดประโยชน์แทนวัด พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 ๒. ค าสั่งการมอบอ านาจจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ด าเนินการในส่วนภูมิภาค 
 ๓. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๔. ระเบียบการจ่ายเงินผลประโยชน์แทนวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๕. มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๓  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การฝากและสั่งจ่าย 
เงินค่าผาติกรรม 

ข. ขั้นตอนและระบบควบคุมการบริหารเงินศาสนสมบตัิในส่วนภูมิภาค 
๑. การรับเงินผลประโยชน์ศาสนสมบัติ มีขั้นตอนในการด าเนินการดงันี ้
 (๑) การเบิกใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
จัดพิมพ์ โดยให้แต่ละส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ขอเบิกใบเสร็จรับเงินไปใช้งาน 
ได้ที่กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ ส านักงานศาสนสมบัติ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามจ านวน
ที่ต้องการ 
 (๒) การใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้เรียงหมายเลขเล่มให้ต่อเนื่องกันจากเลขน้อยไปหามาก 
และมีการท าทะเบียนคุมยอดการเบิกไปใช้ไว้เป็นหลักฐาน ให้ใช้ได้ในปีงบประมาณศาสนสมบัติกลาง 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณศาสนสมบัติกลาง ให้ปรุและขึ้นเล่มใหม่ส าหรับปีงบประมาณใหม่ พร้อมทั้งให้
รายงานให้ส่วนกลางทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินคงเหลืออยู่ในความรับผิดชอบจ านวนเท่าใด เลขที่ใด 
จ านวนกี่เล่ม 
 (๓) ใบเสร็จรับเงินแต่ละฉบับจะมีส าเนาอยู่ ๒ ชุด เมื่อมีการรับเงินให้ฉีกใบเสร็จรับเงิน
จากฉบับแรกสีเหลืองมอบให้ผู้ช าระเงินไว้เป็นหลักฐาน ส่วนส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับแรกสีฟ้า 
ให้ทาง พศจ. ฉีกและใช้แนบรายงานการรับจ่ายเงินประจ าเดือนตามแบบ บช.คส. ๑-๒ ส่งส่วนกลาง 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๕๕ 
 

ส าหรับส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับที่ ๒ สีขาวให้ทาง พศจ. เก็บไว้กับเล่มใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็น
หลักฐานการรับเงินของ พศจ. พร้อมใช้ประกอบการลงบัญชีและการตรวจสอบในภายหลัง 
 (๔) การรับเงินศาสนสมบัติกลาง (ศบก.) และศาสนสมบัติวัด (ศบว.) ให้แยกใบเสร็จรับเงิน 
คนละเล่ม เพื่อสะดวกในการลงบัญชีและตรวจสอบ 
 (๕) ใบเสร็จรับเงินที่ใช้หมดแล้วทาง  พศจ.  ต้องเก็บรักษาไว้ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อหมดเวลาเก็บ
รักษาแล้ว ก็ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหลักฐานตามระเบียบนี้เช่นเดียวกัน 
 (๖) การรับเงินค่าเช่า ค่าภาษี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินจากเดิม ให้ทางเจ้าหน้าที่ 
พศจ. หมายเหตุไว้ในหลังส าเนาใบเสร็จสีฟ้าด้วยว่าเกิดจากการปรับค่าเช่า หรือเปลี่ยนแปลงค่าเช่า
อย่างไรบ้าง ถ้าเป็นสัญญานานปีขอให้ระบุด้วยเห็นการเก็บค่าเช่าในระยะปีที่เท่าไร่ ในกรณีที่มี 
การโอนเปลี่ยนแปลงผู้เช้า ให้ พศจ. หมายเหตุว่ารับโอนจากใคร 

๒. การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
 ให้ทางส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดด าเนินการเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลัง 
เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ยกเว้นไม่ต้องน าเงินส่งคลังจังหวัด แต่ให้น าเงินที่มีอยู่ฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด ตามที่ส่วนกลาง
ก าหนด 

๓. การน าเงินฝากธนาคาร 
 เนื่องจากเงินศาสนสมบัติไม่ต้องน าฝากคลังดังเช่นเงินรายได้แผ่นดินหรือเงินนอก
งบประมาณอื่นๆ ดังนั้น เมื่อ พศจ. ได้รับเงินผลประโยชน์ ศบก. หรือ ศบว. แล้ว ให้ พศจ. 
ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑)  ให้ พศจ. ด าเนินการขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด ประเภทออมทรัพย์ 
จ านวน ๓ บัญชี แยกเป็นเงินศาสนสมบัติกลาง  เงินศาสนสมบัติวัด  และเงินประกันการเช่า   
ชื่อบัญชีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ผู้มีอ านาจลงนามในบัญชีนี้ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการและประสานงาน และเจ้าหน้าที่การเงิน  
โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลงนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอีก ๑ คน 
รวม ๒ คน จึงจะเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารได้ 
 (๒) ให้ทาง พศจ. น าเงินที่รับและเก็บรักษาไว้น าฝากธนาคารดังกล่าวภายในวันท าการ
ถัดไปแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน ๓ วัน  (ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของ 
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  ยกเว้นมีวันหยุดราชการหลายวัน ให้น าฝากในวันรุ่งขึ้นที่ส านักงานและ



๒๕๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ธนาคารเปิดท าการ ห้ามทาง พศจ. เก็บรักษาเงินไว้ที่ส านักงานเกินกว่า ๓ วันท าการ  ทั้งนี้เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของเงิน ศบก. และ  ศบว. ให้ได้มากที่สุด  และเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
 (๓) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ศบก. ให้ พศจ. ตรวจสอบยอดเงิน ศบว. ในบัญชีของแต่ละวัด
ว่ามีจ านวนเท่าใด แล้วมีหนังสือแจ้งให้ทางวัดต่าง ๆ ทราบ  หากวัดใดประสงค์จะน าเงินในบัญชี 
ที่มีอยู่  ฝากธนาคารใหม่ในนามวัดนั้น ๆ ให้ พศจ. ด าเนินการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่มี
อยู่  น าฝากธนาคารตามความประสงค์ของวัด หากทางวัดไม่แจ้งความประสงค์กลับมา ก็ให้ฝาก 
ในบัญชีเดิมไปก่อน  ดอกผลที่เกิดขึ้นจากการน าฝากธนาคารในแต่ละปี  ให้รวมเป็นเงินผลประโยชน์
ของแต่ละวัด และให้จัดท าทะเบียนรายตัวผู้เช่าที่ดินและอาคารของแต่ละวัดไว้ด้วย 
 (๔) ยอดเงินฝากธนาคารที่เป็นเงินศาสนสมบัติกลางให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ด าเนินการตัดโอนเงินทั้งหมดที่มีอยู่ไปยังส่วนกลางทุก ๆ เดือน 
 (๕) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเงินฝาก ศบว. เมื่อครบก าหนดรับดอกบี้ย พศจ. จะต้อง
น าสมุดคู่ฝากธนาคารไปปรับดอกเบี้ยให้ตรงตามวันครบก าหนดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเงิน ศบว. 
ให้ได้มากที่สุด 

๔. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ศบก. 
 (๑) กรณีที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหว้ดจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ศบก. ได้เฉพาะ
จังหวัดที่มีพนักงานศาสนการอยู่ประจ าในแต่ละจังหวัดเท่านั้น 
 (๒) เงินงบประมาณที่ทาง พศจ. ได้รับอนุมัติในแต่ละปี หลังจากประกาศใช้เงิน
งบประมาณ ศบก. ประจ าปี ทางส่วนกลางจะมีหนังสือแจ้งให้ทางจังหวัดทราบว่า แต่ละจังหวัด
ได้รับเงินงบประมาณในแต่ละหมวดเท่าใด ทาง พศจ. ต้องด าเนินการควบคุมและเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ศบก. ประจ าปีให้อยู่ภายในวงเงินและตามหมวดเงินต่าง ๆ ที่ได้รับมาเทานั้ น ห้ามมี
การถัวจ่ายโดยเด็ดขาด หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากเงินงบประมาณศาสนสมบัติกลางที่ได้รับ 
จะต้องมีหนังสือแจงส่วนกลางเพื่อน าเสนอขออนุมัติจาก พศป. และ มส. ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
เพราะคณะสงฆ์จะก าหนดให้มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่อนุมัติ
ไว้  เป็นการรักษาวินัยการเงินการคลัง  ดังเช่นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หากจังหวัดใด
เบิกจ่ายเกินวงเงินงบประมาณที่ก าหนด จะมีบทก าหนดโทษ 
 (๓) กรณีที่งบประมาณศาสนสมบัติกลางยังไม่ประกาศใช้และเป็นการด าเนินการที่
ต่อเนื่องทุกปีให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีนั้น ๆ  
ได้ภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐% ของงบประมาณ ศบก. ปีก่อนเท่านั้น 
 (๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ฯ ของ
พนักงานศาสนการซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ต้องขอเบิกจากเงินงบประมาณหมวดเงินงบกลาง ฯ ซึ่งอยู่ 
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ที่ส่วนกลางเท่านั้น การขอเบิกจ่ายเงิน พศจ. ต้องส่งรายละเอียดหลักฐานของค่าใช้จ่ายของผู้มีสิทธิ
เบิกจ่ายไปขอเบิกที่ส่วนกลางก่อน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ทางส่วนกลางจะโอนเงินมาให้ทาง พศจ. 
ก่อน จึงจะเบิกจ่ายได้ การจ่ายเงินจาก ศบก. ที่มีอยู่ในมือแต่ละจังหวัดไปก่อน ไม่เป็นไปตามระบบ
งบประมาณ ศบก. กระท าไม่ได้ 
 (๕) หลักฐานการจ่ายเงินทุกรายการทุกเรื่อง ทาง พศจ. ต้องจัดเก็บและลงบัญชีควบคุม
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการควบคุมยอดเงินและตรวจสอบในภายหลัง 
 (๖) กรณีมีผู้มาขอเช่าใหม่และจะต้องมีการออกไปรังวัดหรือมีการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การออกโฉนด พศจ. จะต้องส่งประมาณการค่าใช้จ่ายให้ส่วนกลาง และเมื่อส่วนกลางอนุมัติและ
โอนเงินไปให้ จึงจะด าเนินการได้ 
 (๗) รายจ่ายศาสนสมบัติกลางประจ าปีที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดต้องใช้จ่าย 
ทุกเดือน ทางส่วนกลางจะจัดสรรโอนเงินค่าใช้จ่ายมาให้เป็นรายไตรมาส ส่วนรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ที่ดินสิ่งก่อสร้างจะตัดโอนมาให้งวดเดียวภายหลังงบประมาณศาสนสมบัติกลางประกาศใช้แล้ว 
ทาง พศจ. ต้องด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบของทางราชการ และรายงานผลให้ทาง
ส่วนกลางทราบไปพร้อมกับรายงานตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕. 

๕. การรายงานผลการรับ – จ่ายเงิน ศบก. และ ศบว. 
 (๑) การรายงานผลการรับ – จ่ายเงินในส่วนภูมิภาคเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทาง พศจ. ต้องด าเนินการ 
ลงบัญชีและจัดท ารายงานตามแบบที่ก าหนด ส่งไปให้ส่วนกลางทราบเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อสรุป
เป็นรายงานรวมกับเงินจัดประโยชน์ส่วนกลางเสนอให้ พศป. และ มส. ทราบ 
 (๒) แบบรายงานที่ทาง พศจ. ต้องจัดท าและส่งไปให้ส่วนกลางทราบเป็นประจ าทุกเดือน
ประกอบด้วย 
   ๒.๑ แบบรายงานตามแบบ บช. ศส. ๑-๒ 
   ๒.๒ แบบสรปุรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ศบก. ตามหมวดเงินต่าง ๆ 
 (๓)  สิ่งที่ทาง พศจ. ต้องส่งไปพร้อมกับรายงานประจ าเดือนคือ ส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สีฟ้า ส าเนาใบยืนยันยอดของธนาคาร  ณ วันสิ้นเดือนทั้งเงิน ศบก., ศบว. 
 (๔) ก าหนดเวลาที่ทาง พศจ. ต้องจัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป หากไม่มี
การเคลื่อนไหวของการรับเงินหรือการจ่ายเงิน ทาง พศจ. ต้องมีหนังสือแจ้งให้ส่วนกลางทราบ
ข้อมูลด้วยภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปเช่นเดียวกัน 

๖. สมุดบัญชีท่ีใช้ในการจัดท าบัญชีรับจ่ายเงินศาสนสมบัติ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดหาสมุดบัญชีต่าง ๆ ไว้ให้ส านักงานพระพุทธ-
ศาสนาจังหวัดที่มีการจัดประโยชน์เบิกไปใช้ในการลงบัญชีรับ-จ่ายเงิน ศบก. และ ศบว. ดังนี้ 
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 (๑)  สมุดบญัชีเงินสดอย่างน้อยจ านวน ๑ เล่ม 
 (๒) สมุดบัญชีแยกประเภทรายได้-รายจ่าย อย่างน้อยจ านวน ๑ เล่ม กรณีมีรายการ 
ไม่มาก หากมีรายการมากอาจแยกเป็นรายได้และรายจ่ายคนละเล่มจะสะดวกในการปฏิบัติ 
 (๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแยก ศบก. และ ศบว. ออกจากกัน อาจใช้เล่มเดียวกัน  
โดยใช้ประเภทละครึ่งเล่มก็ได้ หรือจะใช้คนละเล่มก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม 

๗. การจัดท างบประมาณ ศบก. 
 เนื่องจากการจัดท างบประมาฯ ศบก. ในส่วนภูมิภาคมีรายละเอียดในการจัดท าต่างกัน
ระหว่างจังหวัดที่มีพนักงานศาสนการและจังหวัดที่ไม่มีพนักงานศาสนการ ดังนี้ 
 (๑) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่มพีนักงานศาสนการ 
  (๑.๑) การขอตั้งงบประมาณ ศบก. สามารถขอตั้งงบประมาณได้ทุกหมวดรายจ่าย
ตามความจ าเป็นที่จะต้องใช้กับการด าเนินงานของพนักงานประจ าส านักงาน (ตามแบบที่ก าหนด)
  (๑.๒) การตั้งงบประมาณ ศบก. รายรับ ให้ พศจ. ตรวจสอบเนื้อที่การจัดประโยชน์ 
ถ้ามีการจัดประโยชน์ลดลงจากเดิม และจ านวนค่าเช่าลดลงจากเดิมขอให้ชี้ แจงเหตุผลประกอบ 
และกรณีที่เนื้อที่ลดลงจากเดิมและจ านวนเงินที่เก็บสูงจากเดิมให้ชี้แจงเหตุผลประกอบเช่นเดียวกัน 
(ตามแบบที่ก าหนด) 
  (๑.๓) การขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ให้ทาง พศจ. ระบุความต้องการครุภัณฑ์นั้น 
ๆ มีจ านวนเท่าใด ของเดิมมีอยู่เท่าใด ใช้การได้/ไม่ได้ มีจ านวนเท่าใด และจะขอตั้งงบประมาณ
จ านวนเท่าใดพร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องใช้ และคุณลักษณะเฉพาะที่ชัดเจน  
(ตามแบบที่ก าหนด) 
 (๒) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่ไมม่ีพนักงานศาสนการ 
  (๒.๑) ตั้งงบประมาณ ศบก. ได้เฉพาะประเภทรายรับ ให้ พศจ. ตรวจสอบเนื้อที่
การจัดประโยชน์เช่นเดียวกับ พศจ. ที่มีพนักงานศาสนการ ตามข้อ (๑.๒) 
  (๒.๒)  สิ่งที่ทาง พศจ. จะต้องท าเพื่อใช้ประกอบการจัดตั้งงบประมาณรายรับ 
ได้แก่ทะเบียนผู้เช่า โดยแยกรายละเอียดเป็นผู้เช่าแต่ละอ าเภอ, ในอ าเภอให้แยกเป็นวัดร้าง และ 
ในแต่ละวัดร้างท ารายชื่อผู้เช่า พร้อมแสดงวัตถุประสงคก์ารเช่า ระบุเนื้อที่เช่า อัตราค่าเช่าต่อเดือน 
ต่อปี และลงหลักฐานการช าระค่าเช่า ใบเสร็จรับเงินเลขที่ วันที่ช าระค่าเช่า เพื่อที่จะได้ทราบว่าใน
แต่ละวัดมียอดผู้เช่าที่ค้างค่าเช่ากี่ราย เป็นจ านวนเงินเทาใด และให้ระบุในรายละเอียดผู้เช่ารายตัว
ด้วยว่าเป็นหน่วยราชการ เอกชน หรือ ประชาชน และเช่าเพื่อท าอะไร เช่น เป็นที่ตั้งส านักงาน ประกอบ
ธุรกิจ ท าการเกษตร เป็นต้น 
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 ทั้งนี้  ให้ใช้ขั้นตอนและระบบควบคุมการบริหารเงินศาสนสมบัติในส่วนภูมิภาค  ตัง้แต่
ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ (๑ มกราคม ๒๕๔๙) เป็นต้นไป 
 
 
 
 

(นายถวิล  สมคัรรัฐกิจ) 
ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมเงินศาสนสมบัติในส่วนภมูภิาค 

รองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มกองทุนศาสนสมบตั ิ
ส านักงานศาสนสมบัติ     
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ตัวอย่างแบบรายงาน 
บช.คส. ๑  และ  บช.คส. ๒ 

พร้อมค าอธิบายประกอบแบบรายงาน 
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๒๖๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ค าอธิบายประกอบแบบรายงาน บช.ศส. 
 

 ๑) แบบรายงาน บช.ศส. ๑  ชุด ประกอบดว้ย 
  ๑.๑ แบบรายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย  เงินศาสนสมบัติกลาง  (บช.ศส.๑) 
     แสดงรายการรับ – จ่ายเงินศาสนสมบัติกลางที่เกิดขึ้นในรอบปีปัจจุบัน (ถือตาม 
   ปีงบประมาณ  ๑  ตุลาคม – ๓๐  กันยายน)  และยอดคงเหลือในวันสิ้นเดือน...... 
  ๑.๒ แบบรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย เงินศาสนสมบัติวัด (บช.ศส.๒) แสดง 
   รายการรับ – จ่ายเงินผลประโยชน์วัดท่ีเกิดขึ้นในรอบปีปัจจุบัน (ถือตามปีปฏิทิน 
   ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม) และยอดคงเหลือในวันสิ้นเดือน........................ 
 ๒)  ในแบบรายงาน  บช.ศส.๑  และ บช.ศส. ๒  นั้น  ทั้งประเภทรายรับและรายจ่ายจะ 
   จ าแนกช่องต่าง ๆ เปน็  ๑๐  ช่องด้วยกัน  แต่ในแบบ บช.ศส.๒   จะเพิม่แหล่งเงินอีก 
     ๓  ช่อง  คือ  ช่องที่  ๑๑ – ๑๓ และมีรายการให้หน่วยงานลงชื่อก ากบัในรายงานดว้ย 
   มีค าอธิบาย ดังนี ้

 ประเภทรายรับ 
 ช่องที่  ๑ แสดงรายการในหมวดรายรับต่าง ๆ ว่า มีทั้งหมดกี่รายการ ตามประเภท
รายรับที่เกิดขึ้น 
 ช่องที่  ๒ เป็นชื่อประเภทรายรับต่าง ๆ 
 ช่องที่  ๓ รับจากต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อน ให้แสดงรายรับจริงสะสมที่รับตั้งแต่วันท าการเริม่ต้น
ของเดือนแรกถึงสิ้นเดือนก่อน  โดยไม่รวมยอดยกมาจากปีก่อน (ถือตามปีงบประมาณ บช.ศส.๑/ปี
ปฏิทิน บช.คส.๒)  ดังนั้น ในการรายงานเดือนแรกของปีงบประมาณ/ปีปฏิทิน จะไม่มีการแสดง
ยอดในช่องที่  ๓ 
 ช่องที่  ๔ รับในเดือนนี้ หมายถึง รายรับที่จัดเก็บได้ตั้งแต่ต้นเดือน- ปลายเดือนที่รายงาน 
 ช่องที่  ๕ รวมรับจากต้นปีถึงสิ้นเดือนที่รายงาน คือ การน าเอารายรับในช่องที่  ๓  บวก
รับในช่องที่ ๔  จะได้ช่องที่  ๕  และยอดคงเหลือในวันสิ้นเดือนได้รับจากการน าเอายอดรวมรับ 
ช่อง  ๕  บวกด้วยยอดคงเหลือยกมาจากปีก่อน (ช่อง ๓)  เป็นยอดรวมทั้งสิ้น หักด้วย รายจ่าย
ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนที่รายงาน (ช่องที่  ๑๐)  (ดูจากประเภทรายจ่าย) 

 ประเภทรายจ่าย 
 ช่องที่  ๖ แสดงรายการในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ว่า มทีั้งหมดกีร่ายการตามประเภทรายจ่าย
ที่เกิดขึ้น 
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 ช่องที่  ๗ เป็นชื่อประเภทรายจ่ายต่าง ๆ 
 ช่องที่  ๘ จ่ายจากต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อน ให้แสดงรายจ่ายจริงสะสมที่จ่ายตั้งแต่วันเริ่มท า
การของเดือนแรกถึงสิ้นเดือนก่อน  ดังนั้นในการรายงานประจ าเดือนแรกของปีงบประมาณ/ ปี
ปฏิทิน จะไม่มีการแสดงยอดในช่องที่  ๘ 
 ช่องที่  ๙ จ่ายในเดือนนี ้หมายถึง  รายจ่ายที่จ่ายตั้งแต่ต้นเดือน – ปลายเดือนที่รายงาน 
 ช่องที่ ๑๐  รวมจ่ายจากต้นปีถึงสิ้นเดือนที่รายงาน คือ การน าเอารายจ่ายในช่องที่  ๘  
บวกรายจ่ายในช่องที่  ๙ 

๓)  ส่วนสรุปยอดคงเหลือเงินศาสนสมบัติกลางและเงินศาสนสมบัติวัด จะแสดงไว้ใน 
 ตอนท้ายของแบบรายงาน บช.ศส. ๒  (ช่อง  ๑๑, ๑๒, ๑๓)  ในส่วนสรุปนี้จะแสดง 
 ให้ทราบถึงแหล่งเงินฝากต่าง ๆ ว่า มีเงินศาสนสมบัติคงเหลือ ฝากไว้ที่ใดบ้าง โดย  
 จ าแนกตามประเภทของเงิน ด้วยว่าเป็นเงินศาสนสมบัติกลางเท่าใด และเป็น 
 เงินศาสนสมบัติวัดเท่าใด (ในกรณีที่จังหวัดมิได้มีการจัดผลประโยชน์แทนวัดมีพระสงฆ์ 
 จะไม่มีการรายงานการรับ – จ่ายเงินศาสนสมบัติวัด  ตามแบบ บช.ศส.๒  จังหวัด 
 คงรายงานเฉพาะแหล่งเงินฝากของเงินศาสนสมบัติกลาง เพียงอย่างเดียวในส่วนสรุปนี้) 
๔)  การแสดงรายการเกี่ยวกับการรับเงินผลประโยชน์วัดในแบบรายงาน บช.ศส. ๒  ข้อ  ๑.๑, 
 ๑.๒, ๑.๓ และ ๑.๔ นั้น ให้แสดงรายรับจริงที่เกิดข้ึนทั้งจ านวน แล้วคิดหักส่วนลด  ๕% 
 จาก (ข้อ ๑.๑, ๑.๒ , ๑.๓)  น ามาลงทางด้านรายจ่าย ในแบบรายงาน บช.ศส.๑  ช่อง ๗  ด้วย 

(ยอดเงินส่วนลด  ๕%  จึงต้องลงยอดเงิน  ในช่อง ๗ ของแบบ บช.ศส.๑)   
และในช่อง ๙  ของแบบ บช.ศส.๒  ด้วย 

๕)   เมื่อเจ้าหน้าที่จัดท าแบบรายงาน บช.ศส. ๑ และ ๒  ในแต่ละเดือนเสร็จแล้ว ผู้เกี่ยวข้องคือ 
 ผู้จัดท ารายงาน  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  พร้อมผู้อ านวยการส านักงาน 
 พระพุทธศาสนาจังหวัด  ต้องลงนามรับรองในเอกสาร บช.คส.๒  ท้ายช่องที่  ๑๑ – ๑๓ 
 ด้วยทุกเดือน  แล้วให้จัดส่งรายงานชุดดังกล่าว (แบบ บช.คส.๑ และ บช.คส.๒) 
 พร้อมแนบส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสีฟ้า ไปให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 

  ภายในวันที่  ๑๐ ของทุกเดือนด้วย 
................................ 

หมายเหตุ :  รายการเงินเหลือจ่ายส่งคืน หมวดที่  ๑๑  ทางด้านประเภทรายรับในแบบ บช.ศส.๑  มีการลงรายการ ดังนี ้
 ๑)  เมื่อได้รับเงินโอนจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในหมวดที่  ๑๐ ตามรายการ ๑๐.๑,  ๑๐.๒ 
  ๑.๑  ในกรณีมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายให้น าเงินที่เหลือจ่ายส่งคืน โดยลงรายการในช่องที่  ๔  ประเภทรายรับใน
เดือนที่มีการส่งคืน 
  ๑.๒  น าเงินเหลือจา่ยส่งคืน จ านวนดงักล่าว โอนคนืส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในหมวดที ่ ๙  ประเภทรายจา่ย 
 ๒)  เมื่อมีการยืมเงินศาสนสมบัติกลาง (ยืมเงินจากรายได้ ศบก.)  กรณีมีเงินเหลือจากการยืมให้น าเงินส่งคืน และลง
รายการในช่องที่  ๔  ประเภทรายรับในเดือนท่ีส่งคืน เพื่อส่งคืนแหล่งเงินยืม ศบก. (ไม่ต้องโอนส่งคืนส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
เพราะเป็นเงินยืมจากรายได้ ศบก. 
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การจัดท างบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ าปี ส่วนภูมิภาค 
 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕   มาตรา  ๔๑  ระบุว่า  ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดท า

งบประมาณศาสนสมบัติกลาง ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เมื่อได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้งบประมาณนั้นได ้
 การจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลาง คือ การจัดให้เช่าที่ดิน – อาคาร ของศาสนสมบัติกลาง
และวัดร้าง จึงก่อให้เกิดรายได้ และเกิดค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดประโยชน์  ดังนั้น ทุกปี
จะต้องมีการจัดท าแผนงบประมาณ เพื่อประมาณการรายได้และรายจ่าย เรียกว่า งบประมาณ  
ศาสนสมบัติกลางประจ าปี เป็นงบประมาณแบบสมดุล มีรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑  
ตุลาคมของปี ถึง วันที่  ๓๐ กันยายน  ของปีถัดไป 

 การจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลาง ประกอบด้วย  ๒  ส่วน คือ 
 ๑.  การจัดประโยชนส์่วนกลาง  (กรงุเทพมหานครและปริมณฑล) 
 ๒. การจัดประโยชน์ส่วนภูมิภาค 

 ปัจจุบัน การจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลาง ในส่วนภูมิภาคยังด าเนินการไม่ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด 
ซึ่งบางจังหวัดมีพื้นที่ให้จัดประโยชน์แต่ยังไม่ด าเนินการ และคณะสงฆ์มีนโยบายให้เร่งรัดการจัด
ประโยชน์ให้มากขึ้น ปัจจุบันมีหลายจังหวัดได้เร่งด าเนินการ  ในการนี้ จังหวัดที่มีการจัดประโยชน ์
ศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในแต่ละปีจะต้องจัดท างบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ าปี  
โดยประมาณการว่าในรอบหนึ่งปีจะมีรายรับจากค่าเช่าที่ดิน – อาคาร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เท่าใด 
และจังหวัดที่มีพนักงานศาสนการสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทเงินเดือน  งบด าเนินงาน 
และค่าครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการท างานจัดประโยชน์ 

งบประมาณศาสนสมบัติกลาง ประกอบด้วย ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย 
 ประมาณการรายรับ คือ  รายได้ที่เกิดจากการจัดให้เช่าที่ดิน – อาคารของศาสนสมบัติกลาง
และวัดร้าง ประกอบด้วย ค่าเช่า ค่าภาษี ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าผาติกรรม  รายได้
เบ็ดเตล็ด (ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากศาสนสมบัติกลาง  บัญชีเงินประกันการเช่า)  ค่าปรับ ค่าออก
หนังสือรับรอง ค่าขาดประโยชน์ ค่าส่วนลดที่ได้จากการจัดประโยชน์แทนวัด  ค่าต่อสัญญาเช่า 
เต็มจ านวน เป็นต้น  ส าหรับค่าภาษี โดยสถานะไม่ใช่รายได้แต่เป็นค่าภาษีที่ดินและค่าภาษีโรงเรือน
ประจ าปีที่เรียกเก็บจากผู้เช่าและช าระให้กับเทศบาล และหากเรียกเก็บจากผู้เช่าไม่ได้ก็จะต้อง
ส ารองจ่ายให้ก่อนในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน จึงเกิดเป็นภาษีค้าง ซึ่งจะต้องน ามาบันทึกไว้ 
ในงบประมาณว่า เป็นภาษีประจ าปีเท่าใดและภาษีค้างของแต่ละปีมีจ านวนเท่าใด 
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 ประมาณการรายจ่าย  เป็นรายจ่ายส าหรับจังหวัดที่มีพนักงานศาสนการ ประกอบด้วย 
หมวดเงินเดือน งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) และ 
ค่าครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายให้ใช้ระเบียบเดียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 

 งบประมาณศาสนสมบัติกลาง แบ่งออกเป็น  ๔  งาน คือ 
๑. งานจดัประโยชน์ส่วนกลาง 

 ๒. งานส่งเสริมกจิการคณะสงฆ์ 
 ๓. งานจัดประโยชน์ส่วนภูมิภาค 
 ๔. งานโรงพิมพส์ านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

ขั้นตอนการจดัท างบประมาณศาสนสมบตัิกลาง ส่วนภมูิภาค 
 ๑. กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน ส านักงานเลขานุการกรม แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ จัดท า

งบประมาณ พร้อมก าหนดวันส่งคืน  กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน  
 ๒. กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ ส านักงานศาสนสมบัติ แจ้งจังหวัด จัดท าข้อมูลประมาณการ 

รายรับ และประมาณการรายจ่าย  ตามฟอร์มที่ก าหนด พร้อมก าหนดวันส่งคืน 
กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ 

 ๓. กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลค าของบประมาณที่จังหวัดแจ้งมาเพื่อ
จัดท า 

  ๓.๑   ประมาณการรายรับ ของปีที่ขอตัง้ และสรุปรับจรงิของปีที่ผ่านมา 
  ๓.๒   ประมาณการรายจ่าย ของปีที่ขอตั้ง และสรุปจ่ายจริงของปีที่ผ่านมา 
 ๔.  น าข้อมูลจากข้อ ๓.๑   และ  ๓.๒  จดัท าเป็นค าของบประมาณประจ าปีและ 
  ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน ส านักงานเลขานุการกรมภายในเวลาที่ก าหนด 
 ๕. กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน ศึกษาวิเคราะห์ ประมาณการจ่ายของงานจัดประโยชน์

ส่วนกลาง งานส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ และงบประมาณจากข้อ ๔  จัดท าเป็นร่าง
งบประมาณประจ าปี โดยสรุปเป็นประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย  
รวม  ๔  งาน 

 ๖. กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน น าร่างงบประมาณจากข้อ ๕   เสนอผู้บริหาร เพื่อน า
ถวายมหาเถรสมาคมพิจารณารับหลักการร่างงบประมาณประจ าปี 

 ๗. มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบร่างงบประมาณ  กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน แจ้งฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า  เพื่อน าร่าง
งบประมาณดังกล่าวเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า 
(พศป.) พิจารณา 
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 ๘. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) พิจารณารายละเอียด
แต่ละรายการพร้อมทั้งปรับเพิ่ม – ปรับลดงบประมาณตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

 ๙. ฝ่ายเลขาฯ จัดท ารายงานการประชุมตามมติที่ประชุมและแจ้งกลุ่มยุทธศาสตร์ และ
แผนงาน สรุปเป็นรูปเล่มเสนอผู้บริหาร เพื่อน าถวายมหาเถรสมาคมรับทราบ 

 ๑๐. มหาเถรสมาคมรับทราบ กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน น างบประมาณดังกล่าวเสนอ
ผู้บริหาร เพื่อเสนอรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีลงนามและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 ๑๑. กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ แจ้งจังหวัด เพื่อบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามที่ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  โดยห้ามถัวจ่ายและบริหารให้เสร็จสิ้นภายในเวลาของงบประมาณ
คือ วันที่  ๓๐  กันยายนของปี 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดัท าประมาณการรายรับ คอื 
 ๑. รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินศาสนสมบตัิกลาง (แบบ บช.ศส.๑) ของปีที่ผ่านมา 
 ๒. ส าเนาใบเสรจ็รับเงินฉบับสีฟา้ ของปีที่ผ่านมา 
 ๓. สัญญาเช่า 
 ๔. ทะเบียนรายตัวผู้เช่าที่ดิน – อาคาร ศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง 

 แบบการจัดท างบประมาณ   ประกอบด้วย  ๒  ส่วน คือ  ส่วนที่ ๑ แบบประมาณ 
การรายรับ และส่วนที่  ๒   แบบประมาณการรายจ่าย ดังนี้ 
 ส่วนที่  ๑   แบ่งเป็น  ๓  ตอน 
 ตอนที่  ๑   การจัดประโยชน์ที่ดินศาสนสมบัติกลาง – วัดร้าง 
 ตอนที่  ๒   รายละเอียดประกอบงบประมาณศาสนสมบัติกลาง ประจ าปี.............. 
 ตอนที่  ๓ รายละเอียดคา่เช้าค้างรับ ประจ าปี....................... 

 ส่วนที่  ๒   ค าของบประมาณรายจ่ายศาสนสมบัติกลาง ประจ าปี........ 
ค าอธิบาย การจัดท าค าของบประมาณศาสนสมบตัิกลาง ประมาณการรายรับ – ประมาณการ
รายจ่าย 
 ๑.  ส่วนที่  ๑  แบบประมาณการรายรับ ศาสนสมบัติกลาง (ศบก.) ประกอบด้วย ๓ ตอน คือ 
        ส่วนที่  ๑  ตอนที่  ๑  เป็นการแสดงข้อมูลของพื้นที่ทั้งหมด และแสดงพื้นที่การเช่า
แบ่งเป็นที่ดิน/ อาคารและค่าเช่าที่ตั้งรับของปีที่ท างบประมาณ  วิธีการท ารายการที่  ๑ – ๕  ดังนี้ 

  -  ให้น าข้อมูลวัดร้างที่ผ่านการสังเคราะห์มาใส่ในช่องวัดร้างที่ขึ้นทะเบียน  พร้อมใส่ข้อมูล 
   จ านวนวัดที่มี นส. ๓   นส. ๓ ก  สค. ๑  และจงัหวัดใดท่ีมีที่ดิน ศบก. ให้น าข้อมูลใส่ 
   ในช่อง ศบก. ทั้งหมดนี้จะต้องบอกจ านวนวัด จ านวนเนือ้ที่........ไร่........งาน..........วา 
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  - รายการที่ ๗ ด าเนินการจัดประโยชน์ คือ การน าข้อมูลที่มีการจัดประโยชน์แล้ว  
ซึ่งจ านวนเนื้อที่จัดประโยชน์ต้องตรงกับความเป็นจริง โดยดูจากสัญญาเช่าและเนื้อที่ที่มีการ 
จัดประโยชน์แล้วจะต้องตรงกับประมาณการรายได้ 
   ส าหรับตารางประมาณการรายได้ค่าเช่าที่ดิน – อาคาร  ค่าต่อสัญญา  เป็นการน าข้อมูล
ของตอนที่  ๒   มาจ าแนกประเภทเป็นที่ดิน หรืออาคาร  ระบุวัตถุประสงค์การเช่า  จ านวนผู้เช่า  
เนื้อที่การเช่า  ค่าเช่าต่อปี 
  ส่วนที่  ๑  ตอนที่  ๒  เป็นการน าข้อมูลจากทะเบียนผู้เช่า  มาจ าแนกรายละเอียดว่า ที่ดนิ 
ศบก./วัดร้าง  มีผู้เช่าเป็นใคร  วัตถุประสงค์การเช่า  เนื้อที่เช่า  ค่าเช่าปีละเท่าใด  อายุสัญญาเช่า 
  ส่วนที่  ๑  ตอนที่  ๓ เป็นการน าข้อมูลจากทะเบียนผู้เช่าที่ค้างช าระค่าเช่า จ านวนกี่ปี  
จ านวนเงินเท่าไร 
หมายเหตุ   ข้อมูลของทั้ง  ๓  ตอน จะต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน และการให้ข้อมูลพื้นที่

ของตอนที่  ๑ จะต้องเป็นข้อมูลเดียวกับที่ให้ไว้กับกลุ่มทะเบียนและสัญญา 

ส านักงานศาสนสมบัต ิ
  ๒.  ส่วนที ่๒ ค าของบประมาณรายจ่ายศาสนสมบัติกลาง (ศบก.) ใช้ส าหรับจังหวัด 
ที่มีพนักงานศาสนการประกอบด้วยหมวดต่าง ๆ 
    เงินเดือนและค่าจ้างประจ า เป็นเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จา่ยควบคู่กบัเงินเดือนของ
พนักงานศาสนการ ตั้งตามอัตราที่มีอยู ่
    ตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุให้ใช้จ่ายตามรายการและงบประมาณที่ได้รบั ห้ามถัวจ่าย 
    -  ค่าตอบแทน  เช่น  ค่าล่วงเวลา  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการที่มหาเถร- 
สมาคมแต่งตั้ง   ค่ารางวัล  ค่าภาษีโรงเรือน และค่าภาษีที่ดิน เป็นต้น 
    -  ค่าใช้สอย เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ทีพ่ักและพาหนะ  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์/ ยานพาหนะ  
ค่าเช่า/ ค่าจ้างต่าง ๆ เป็นต้น 
    -  ค่าวัสดุ  เช่น  วัสดุส านักงาน  วัสดุเครือ่งเขียนแบบพมิพ์  เป็นต้น 
  ค่าสาธารณูปโภค   เช่น  ค่าน้ า  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพทส์ านักงาน  ค่าไปรษณียากร 
  ค่าครุภัณฑ์  ให้ชีแ้จงคุณลักษณะเฉพาะ ราคาต่อหน่วย  ความต้องการทั้งสิ้นเท่าใด ปัจจุบัน 
มีใช้หรือไม่ ถ้ามใีช้การได้/ใช้การไม่ได้มีเท่าใด  ตอ้งซื้อทดแทนเท่าใด 
  ข้อส าคัญของการตั้งประมาณการรายจ่าย คือ ต้องชี้แจงเหตุผล  ความจ าเป็น พร้อมกับ
รายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  โดยเฉพาะค่าครุภัณฑ์ ให้ชี้แจงความต้องการทั้งสิ้น ปัจจุบัน
ใช้ได้มีจ านวนเท่าใด และขอตั้งจ านวนเท่าใด  ให้มีข้อมูลครุภัณฑ์ย้อนหลัง ๓ – ๕  ปี  ประกอบด้วย  
จังหวัดจะใช้งบประมาณเหล่านี้ได้ต่อเมื่อส่วนกลางได้แจ้งให้จังหวัดทราบ และการใช้งบประมาณ
จะต้องใช้ให้ตรงกับงบประมาณที่ได้รับเท่านั้น 



๒๗๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ค าของบประมาณการรายรับศาสนสมบัติกลาง  ประจ าปี.........(ตุลาคม ของปี – กันยายน ของปีถัดไป) 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด..................... 

ส่วนที่  ๑  (ตอนที่  ๑) 
การจัดประโยชน์ในที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง 

๑.  ที่ ศบก...................................แห่ง...............แปลง  รวมเนื้อที่.............ไร่..............งาน............วา 
๒.  มีวัดร้างขึ้นทะเบียน...................วัด............แปลง  รวมเนื้อที่.............ไร่..............งาน............วา 
๓.  โฉนดที่ดิน.................................วัด............แปลง  รวมเนื้อที่.............ไร่..............งาน............วา 
๔.  นส. ๓, นส.ก.............................วัด............แปลง  รวมเนื้อที่.............ไร่..............งาน............วา 
๕.  สค. ๑........................................วัด.............แปลง  รวมเนื้อที่.............ไร่..............งาน............วา 
๖.  ที่ดินที่ยังไม่ได้ขอเอกสารสิทธิ์..........วัด............แปลง รวมเนื้อที่.............ไร่..............งาน............วา
๗.  จัดประโยชน์.............................วัด............ แปลง  รวมเนื้อที่.............ไร่..............งาน............วา 
(ถ้ามีการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวดัมีพระสงฆ์ ในรอบ  ๓  ปีที่ผ่านมา  โปรดระบุรายละเอียดแนบมาด้วย) 

ประมาณการรายได้  ค่าเช่าทีด่ิน – ค่าต่อสญัญา  ประจ าปี...................... 

วัตถุประสงค ์ จ านวน 
ผู้เช่า 

รวมเนื้อที่ รวม 
ค่าเช่าต่อ

ปี 

ค่าต่อสัญญา
ฉบับละ 

รวมเงิน 
ไร่ งาน วา 

ส่วนราชการเช่า 
เอกชนเชา่ปลูกบ้านอาศัย 
เอกชนเชา่ปลูกบ้านอาศัย + ท าสวน 
ท าสวน 
ท านา 
ท าไร ่
ประกอบการค้า ฯลฯ (ให้ระบุ) 
................................................ 
 

       

ประมาณการรายได้   ค่าเช่าอาคาร – ค่าตอ่สัญญา ประจ าปี..................................... 
 
ชื่อวัด..............................ร้าง 

 อาคาร  
ตึก/ไม ้

ช้ัน คูหา คูหาละ 
ต่อเดอืน 

รวม 
ค่าเช่าต่อป ี ค่าต่อสัญญา

ฉบับละ 

 
รวมเงิน 

 
 
 
 

       
 
 

 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๗๑ 
 

  



๒๗๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๗๓ 
 



๒๗๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
 ๑.  การจัดเก็บรายได้ศาสนสมบัติกลาง เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและสัญญาเช่า 
 ที่มีอยู่หรือไม่ 
 ๒.  การจดัเก็บรายได้ตามขอ้ ๑  เป็นไปตามงบประมาณศาสนสมบตัิกลางที่ตัง้ไว้หรือไม ่
 ๓.   การใช้จ่ายเงินศาสนสมบัติกลางเปน็ไปตามที่ส่วนกลางจัดสรรใหห้รือไม่ 
 ๔.   การจดัท าบัญชีเงินศาสนสมบัติถูกต้องและเปน็ปัจจุบันหรือไม่ 
 ๕.   เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติด าเนินการถูกต้อง 
 หรือไม่ 

 

เอกสารหลักฐานที่ด าเนินการตรวจสอบ 
 ๑. หนังสือ/เอกสารรับมอบงานจากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
 ๒.   ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าเช่า 
 ๓.   สมุดบญัชีเงินศาสนสมบัต ิ
     -   สมุดบัญชีเงินสด 
 -   สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 -   สมุดบัญชีแยกประเภท 
 -   สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย 
 -   สมุดบัญชีรายรับ – รายจ่ายเงินศาสนสมบัติวัด (ศบว.) กรณีมีจัดประโยชน์วัดมีพระสงฆ์ 
 ๔.   สมุดคูฝ่ากคลัง/ เอกสารเกี่ยวกับเงินฝากคลัง 
 ๕.   สมุดคูฝ่ากธนาคาร  (passbook)  ประเภทออมทรัพย ์
 -   บญัชีเงินฝากธนาคาร  (เงินรายได้ ศบก.) 
 -   บญัชีเงินประกันการเช่า  (เงนิ ศบก.) 
 -   บญัชีเงินฝากธนาคาร  ของวัดมีพระสงฆ์ (ศบว.)  กรณีมีจัดประโยชน์วัดมีพระสงฆ ์
 ๖.    บัญชีกระแสรายวันของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
 ๗.    ทะเบียนคุมเช็ค/ เช็ค 
 ๘.    ใบส าคัญรับเงิน 

 ๙.    ส าเนาแบบรายงานแสดงรายรับ –  รายจ่ายเงินศาสนสมบตัิ  (แบบ บช. ศส. ๑, ๒) 
๑๐.    รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
๑๑.   ทะเบียนรายตัวผู้เช่า/ สัญญาเช่า 
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๗๕ 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 




ตารางการปรับปรุงอัตราค่าเช่า
ที่ดิน อาคาร ศบก./ วัดร้าง


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

เอกสารหมายเลข  ๑ 
ค าจ ากัดความ 

 
(๑) “การเกษตร”  หมายถึง  การท าไร่  ท านา  ปลูกพืชสวน  พืชผัก  เลี้ยงสัตว์ และ 

การเกษตรอื่นให้เป็นไปตามความหมายของเอกสารแนบท้าย  หมายเลข ๒ 
(๒) “ตึกแถว” หมายถึง อาคารที่ปลูกสร้างด้วยวัสดุถาวรทนไฟเป็นส่วนใหญ่ และติดต่อกัน 

เป็นแถวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป 
(๓) “ห้องแถว”  หมายถึง  อาคารที่ปลูกสร้างด้วยไม้หรือวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่และ

ติดต่อกันเป็นแถวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป 
(๔)  “อาคารพาณิชย์”  หมายถึง  อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม และบริการ 

ธุรกิจ 
(๕)  “อาคารที่พักอาศัย”  หมายถึง  อาคารที่ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัยโดยเฉพาะ 
(๖)  “อาคารแถวอยู่อาศัย”  หมายถึง  อาคารที่พักอาศัยโดยเฉพาะ ซึ่งปลูกสร้างด้วย 

วัสดุถาวรทนไฟเป็นส่วนใหญ่ และติดต่อกันเป็นแถว 
(๗)  “โรงงานอุตสาหกรรม”  หมายถึง  อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตสิ่งของ

เพื่อให้เป็นสินค้า  โดยใช้เครื่องจักรเป็นปัจจัยหรือไม่ก็ตาม และรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานด้วย 

อาคารเอกเทศ หมายถึง อาคารอื่นใดที่ปลูกเป็นเอกเทศ และรวมถึงอาคารตาม (๘) – (๑๐)  
ด้วย ดังนี้ 

(๘)  “อาคารสูง”  หมายถึง  อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  โดยมีความสูง
ของอาคาร ตั้งแต่ ๒๓  เมตร ขึ้นไป 

(๙)  “อาคารขนาดใหญ่”  หมายถึง  อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลัง
เดียวกันเกิน ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่  ๑๕  เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกัน     
ทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๑๐)  “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”  หมายถึง  อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท  โดยมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นหรือชั้น   

(๑๑)  “อาคารที่พักแรม”  หมายถึง  อาคารที่ปลูกสร้างด้วยไม้หรือวัสดุอื่นลักษณ์ถาวรทนไฟ 
และใช้เพื่อประกอบธุรกิจในการให้บริการที่พักแรมแก่บุคคลทั่วไป 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๗๗ 
 

(๑๒)  “คลังสินค้า”  หมายถึง  อาคารทีป่ลูกสร้างด้วยวัสดุถาวรทนไฟเป็นส่วนใหญ่ เพื่อใช้
เป็นสถานที่เกบ็วัสดุ สินค้า หรือพืชผลทางการเกษตร 

(๑๓)  “เนื้อที่ใช้สอยภายในอาคาร”  หมายถึง  พื้นที่ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่บุคคล
เข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยประโยชน์ได้ภายในขอบเขตของศูนย์กลางโครงสร้างหรือผนังอาคาร  ซึ่งเป็น
พื้นที่ส าหรับน าไปค านวณอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

(๑๔)  “ชั้นลอย”  หมายถึง  พื้นระหว่างชั้นของห้องในอาคารซึ่งระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงพื้น
อีกชั้นหนึ่ง ตั้งแต่   ๕.๐๐  เมตรขึ้นไป  โดยพื้นชั้นลอยต้องมีเนื้อที่ไม่เกินร้อยละสี่สิบของเนื้อที่ห้อง 
ระยะดิ่งระหว่างพื้นชั้นลอยถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร และระยะดิ่งระหว่าง 
พื้นห้องถึงพื้นชั้นลอยต้องไม่น้อยกว่า  ๒.๔๐  เมตรด้วย 

(๑๕)  “ราคาทีด่ิน” หมายถงึ ราคาที่ดินตามบัญชีก าหนดราคาประเมินทนุทรพัย์ เพื่อเรยีกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

(๑๖)  การเช่าช่วง  หมายถึง  การที่ผู้เช่าน าทรัพย์สินที่ตนเช่ามา ไปให้บุคคลอื่นเช่าต่อ 
อีกทอดหนึ่ง อาจจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้ 

(๑๗)  การแบ่งให้เช่า หมายถึง  การที่มีผู้เช่าน าทรัพย์สินที่ตนเช่ามา ไปแบ่งบางส่วนให้
บุคคลอื่นเช่าต่ออีกทอดหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มาของข้อมูล :  กรมธนารกัษ ์



๒๗๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าเช่าที่ดินและอาคารศาสนสมบตัิกลาง/วัดร้าง 

 

๑.  อัตราค่าเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลาง/วัดร้าง 
 -  ให้คิดค่าเช่าจากราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดินตามท าเลที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ท้ายเอกสาร
และตามอตัราค่าเช่าในแต่ละบัญช ีดังนี ้
 ๑.๑  อยู่อาศยั 
  -  ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ให้คิดค่าเช่าตามบัญชเีลขที่  ๑ 
 ๑.๒  ประกอบการเกษตร 
  -  ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ให้คิดค่าเช่าดังนี้ 
   (๑)  เพื่อท านา ให้คิดค่าเช่าตามที่คณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมท้องที่
นั้นก าหนด  หากมิได้ก าหนดไว้ให้คิดไม่ต่ ากว่าไร่ละ  ๓๐๐  บาทต่อปี 
   (๒)  เพื่อท าไร่/พืชผัก  ท าสวน เลี้ยงสัตว์ และเพื่อเกษตรอื่น ให้คิดค่าเช่าตามบัญชี
หมายเลข  ๒ 
 ๑.๓  ประกอบกิจการโรงเรยีน/โรงพยาบาล  (เอกชน) 
   -  ในกรุงเทพมหานคร ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข ๑๑ ก.  ส่วนที่ดิน
นอกจากที่ตั้งอาคารให้คิดเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยตามบัญชีหมายเลข  ๑ 
   -  ในจังหวัดอื่น  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๑๑ ข. ส่วนที่ดินนอกจาก
ที่ตั้งตัวอาคารให้คิดค่าเช่าที่ดิน เพื่ออยู่อาศัย ตามบัญชีหมายเลข  ๑ 
 ๑.๔  ส่วนราชการ  ให้คิดค่าเช่าตามมตมิหาเถรสมาคม หมายเลข  ๑ 
 ๑.๕  รัฐวิสาหกิจ  ให้คิดค่าเช่าตามมติมหาเถรมาคม ทีแ่นบ 
 ๑.๖  อยู่อาศัยและประกอบการค้า เช่น  เสริมสวย  ตัดผมชาย  ของช า  อาหารตามสั่ง  
ข้าวแกง  ก๋วยเตี๋ยว  อื่น ๆ 
   -  ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ให้คิดค่าเช่าตามบัญชีหมายเลข  ๑  และ
บวกเพิ่มอีกร้อยละ  ๕๐ 
 ๑.๗  อยู่อาศยัและจัดให้เชา่ 
   -  ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ให้คิดค่าเช่าตามบัญชีหมายเลข  ๑  และ
บวกเพิ่มอีกร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๑.๘  อยู่อาศัยกึ่งประกอบธุรกิจ  (เช่น  ส านักงาน  สวนอาหาร  อู่ซ่อมรถ  สถานบริการ 
อื่น ๆ) 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๗๙ 
 

   -  ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น  ใหค้ิดค่าเช่าตามบัญชีหมายเลข  ๑  และบวก
เพิ่มอีกร้อยละ  ๑๕๐   
 ๑.๙  อยู่อาศยัและใช้เป็นทีต่ั้งโรงงานหรือโกดัง 
   -  ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ให้คิดค่าเช่าตามบัญชีหมายเลข  ๑  และ
บวกเพิ่มอีกร้อยละ  ๒๐๐ 
 ๑.๑๐  กิจการอย่างอื่นนอกจาก ๑.๑ – ๑.๙ ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ก าหนดค่าเช่าตามความเหมาะสม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ- 
ศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) 
 
๒.  อัตราคา่เช่าอาคารศาสนสมบัติกลาง/ วัดร้าง 
 -  ให้คิดค่าเช่าจากราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดินตามท าเลที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ท้าย
เอกสารและตามอัตราค่าเช่าในแต่ละบัญชี ดังนี้ 
 ๒.๑  ตกึแถวหรืออาคารพาณิชยเ์พื่ออยู่อาศัยและประกอบการค้า 
   -  ในกรุงเทพมหานคร  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๔ ก  ส่วนของที่ดิน
นอกจากที่ตั้งตัวอาคาร  ให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดินตามบัญชีหมายเลข  ๑ 
   -  ในจังหวัดอื่น  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๔ ข  ส่วนของที่ดินนอกจาก 
ที่ตั้งตัวอาคาร ให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดินตามบัญชีหมายเลข  ๑ 
 ๒.๒  ตึกแถว  ห้องแถว  อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย  อาคารแถวอยู่อาศัย  

เพื่อน าไปใช้เช่าช่วง 
   -  ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๑๘  
ส่วนของที่ดินนอกจากที่ตั้งตัวอาคาร ให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดินตามบัญชีหมายเลข  ๑ 
 ๒.๓   ตึกแถว  ห้องแถว  อาคารพาณชิย์  อาคารท่ีพักอาศัย  อาคารแถวอยู่อาศยั  

เพื่อแบ่งเช่าหรือท าหอพัก หรืออพาทเมนต ์
   -  ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๑๙  
ส่วนของที่ดินนอกจากที่ตั้งตัวอาคาร ให้คิดค่าเช่าตามอัตราที่ดินตามบัญชีหมายเลข  ๕ 
 ๒.๔  ห้องแถว 
   -  ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ใหค้ิดค่าเช่าตามบญัชีหมายเลข  ๕ 
 ๒.๕  อาคารแถวอยู่อาศัย 
   -  ในกรุงเทพมหานคร ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๖ ก 
   -  ในจงัหวัดอืน่ ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบญัชีหมายเลข ๖ ข 
 



๒๘๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 ๒.๖  อาคารที่พักอาศัย 
   - ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น  ให้คิดค่าเช่าตามบัญชีหมายเลข ๗  ที่ดิน นอกจาก 
ที่ตั้งตัวอาคารให้คิดตามอัตราค่าเช่าที่ดิน เพื่อผู้เช่าใช้อยู่อาศัยตามบัญชีหมายเลข ๑ 
 ๒.๗  โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างถาวรอื่นที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับ 

โรงงานอุตสาหกรรม 
   -  ในกรุงเทพมหานคร  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๘ ก  ที่ดินนอกจาก
ที่ตั้งโรงงานและอาคารสิ่งปลูกสร้างถาวรอื่นที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับโรงงานอุตสาหกรรม  ให้คิด
ตามอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมท่ีมิใช่ที่ตั้งโรงงาน  ตามบัญชีหมายเลข  ๓ ก 
   -  ในจังหวัดอื่น ให้คิดค่าเช่าตามบัญชีหมายเลข  ๘ ข  ที่ดินนอกจากที่ตั้งโรงงานและ
อาคารสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับโรงงานอุตสาหกรรมให้คิดตามอัตราค่าเช่าที่ดิน  
เพื่อการอุตสาหกรรมที่มิใช่ท่ีตั้งโรงงาน ตามบัญชีหมายเลข ๓ ข 
 ๒.๘  โรงมหรสพ 
   -  ในกรุงเทพมหานคร  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข ๙ ก  ที่ดินนอกจาก
ที่ตั้งตัวอาคารให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรมที่มิใช่ที่ตั้งโรงงาน ตามบัญชี
หมายเลข ๓ ก 
   -  ในจังหวัดอื่น  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๙ ข  ที่ดินนอกจากที่ตั้งตัว
อาคารให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรมที่มิใช่ที่ตั้งโรงงาน ตามบัญชี
หมายเลข ๓ ข 
 ๒.๙  โรงแรมหรืออาคารท่ีพักแรม 
   -  ในกรุงเทพมหานคร  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข ๑๐ ก  ที่ดินนอกจาก
ที่ตั้งตัวอาคารให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดิน  เพื่อการอุตสาหกรรมที่มิใช่ที่ตั้งโรงงาน ตามบัญชี
หมายเลข ๓ ก 
   -  ในจังหวัดอื่น  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๑๐ ข  ที่ดินนอกจากที่ตั้ง
ตัวอาคารให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรมที่มิใช่ที่ตั้งโรงงาน  ตามบัญชี
หมายเลข ๓ ข 
 ๒.๑๐  ท่าเรือ 

   -  ในกรุงเทพมหานคร  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๑๒ ก  ท่ีดินนอกจาก
ที่ตั้งตัวอาคารให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรมที่มิใช่ที่ตั้งโรงงาน ตามบัญชี
หมายเลข ๓ ก 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๘๑ 
 

     -  ในจังหวัดอื่น  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๑๒ ข  ที่ดินนอกจาก
ที่ตั้งตัวอาคารให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดิน  เพื่อการอุตสาหกรรมที่มิใช่ท่ีตั้งโรงงาน  ตามบัญชี
หมายเลข ๓ ข 
 ๒.๑๑   คลังสินค้า/ โกดัง 
     -  ในกรุงเทพมหานคร  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๑๓ ก  ที่ดิน
นอกจากที่ตั้งตัวอาคารให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรมที่มิใช่ที่ตั้งโรงงาน 
ตามบัญชีหมายเลข   ๓ ก 
     -  ในจังหวัดอื่น  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๑๓ ข  ที่ดินนอกจากที่ตั้ง
ตัวอาคารให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรมที่มิใช่ที่ตั้งโรงงาน ตามบัญชี
หมายเลข ๓ ข 
 ๒.๑๒  โรงรบัจ าน า  ธนาคาร สถาบันการเงิน อาคารส านักงาน หรอืบริษัทประกันภัย 
     -  ในกรุงเทพมหานคร ให้คิดค่าเช่าตามบญัชีหมายเลข  ๑๔ ก 
     -  ในจงัหวัดอืน่  ให้คิดค่าเชา่ตามบัญชีหมายเลข  ๑๔ ข 
 ๒.๑๓  ตลาด 
     -  ในกรุงเทพมหานคร  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๑๕ ก  ที่ดิน
นอกจากที่ตั้งตัวอาคารให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรมที่มิใช่ที่ตั้งโรงงาน 
ตามบัญชีหมายเลข   ๓ ก 
     -  ในจังหวัดอื่น  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๑๕ข  ที่ดินนอกจากที่ตั้ง
ตัวอาคารให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดิน  เพื่อการอุตสาหกรรมที่มิใช่ที่ตั้งโรงงาน  ตามบัญชี
หมายเลข ๓ ข 
 ๒.๑๔  สถานบีริการน้ ามัน เชื้อเพลิง หรอืแก๊ส 
     -  ในกรุงเทพมหานคร  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๑๖ ก  ที่ดิน
นอกจากที่ตั้งตัวอาคารให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรมที่มิใช่ที่ตั้งโรงงาน 
ตามบัญชีหมายเลข   ๓ ก 
    -  ในจังหวัดอื่น  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๑๖ ข  ที่ดินนอกจากที่ตั้ง
ตัวอาคารให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดิน  เพื่อการอุตสาหกรรมที่มิใช่ที่ตั้งโรงงาน  ตามบัญชี
หมายเลข ๓ ข 
 ๒.๑๕  อาคารสถานีขนส่งหรืออาคารจอดรถ 
    -  ในกรุงเทพมหานคร  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๑๗ ก  หากเป็นลาน
ดินหรือลานคอนกรีตที่ใช้เป็นที่จอดรถให้ใช้อัตราค่าเช่าตามบัญชีหมายเลข ๓ ก 



๒๘๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

     -  ในจังหวัดอื่น  ให้คิดค่าเช่าอาคารตามบัญชีหมายเลข  ๑๗ ข  หากเป็นลานดิน
หรือลานคอนกรีตที่ใช้เป็นที่จอดรถให้ใช้อัตราตามบัญชีหมายเลข ๓ ข 
 ๒.๑๖  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นนอกจาก ๒.๑  ถึง  ๒.๑๕  ให้ผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ก าหนดค่าเช่าตามความเหมาะสม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) 

หมายเหต ุ การคิดเนื้อที่ของอาคารเพื่อน าไปคิดค่าเชา่ ให้คิคตามจ านวนเนื้อที่ใชส้อยของอาคาร 
เศษของ  ๑  ตารางเมตร ให้ปัดเป็น  ๑  ตารางเมตร 

๓.  อัตราค่าเช่ากรณีอื่นนอกเหนือจาก ข้อ ๑  และ ๒ 
 ๓.๑  การเช่าที่ดิน เพื่อใช้จัดงานต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว 
ให้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี ้

(๑)  อัตราค่าเช่า 
       -  เนื้อที่ไม่เกิน  ๕  ไร่ ให้เรยีกเก็บค่าเช่าในอัตราไม่ต่ ากว่าวันละ  ๑,๓๐๐.- บาท  

(หนึ่งพันสามรอ้ยบาทถ้วน) 
       -  เนื้อที่เกินกว่า ๕ ไร่ แต่ไม่เกิน ๕๐ ไร่ ให้เรียกเก็บค่าเช่าในอัตราวันละ ๓๐๐.-บาท  

(สามร้อยบาทถ้วน)  ต่อไร่  หากเศษของเนื้อที่เกินกว่า ๕๐ ตารางวา  ให้คิดค่าเช่าเท่ากับ ๑ งาน  
แต่ถ้าต่ ากว่า  ๕๐  ตารางวา ให้ปัดลงโดยไม่คิดค่าเช่า 

      -  เนื้อที่เกินกว่า  ๕๐  ไร่  แจ้งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณา
ก าหนดอัตราค่าเช่าเป็นราย ๆ ไป  ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าทั้งหมดในวันจัดท าสัญญาเช่า
ตามจ านวนวันที่ขอเช่า 

    (๒)  ให้ก าหนดเงื่อนไขว่า เมือ่สิ้นระยะเวลาเช่า  ผู้เช่าจะต้องเก็บกวาดท าความสะอาด
รื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และท าให้ท่ีดินกลับคืนสู่สภาพเดิมให้เรียบร้อยด้วยทุนทรัพย์ของผู้เช่าเอง 

    (๓)   การจัดให้เช่าที่ศาสนสมบัติกลาง/ วัดร้าง ดังกล่าวมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน  
๓๐ วัน 
 ๓.๒  การก าหนดค่าเช่าที่ดิน เพื่อเป็นที่ตั้งส านักงาน โรงเก็บเครื่องมอื 
เครื่องจักรอุปกรณ์  วัสดุกอ่สร้าง และอืน่ ๆ เป็นการชั่วคราว 
  ให้คิดค่าเช่าในอัตราเหมาจ่าย  โดยในกรณีเนื้อที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางวา  ให้เหมาจ่าย
เดือนละ  ๒,๕๐๐.-บาท  และในกรณีเนื้อที่มากกว่า  ๑๐๐  ตารางวา ให้จัดเก็บค่าเช่า ส าหรับที่ดิน  
ศบก./วัดร้าง  ในส่วนที่เกินจาก  ๑๐๐  ตารางวา  ในอัตราตารางวาละ  ๒๕ บาทต่อเดือน  เศษของ
ตารางวาให้นับเป็นหนึ่งตารางวา  เศษของเดือนไม่เกิน ๑๕ วัน  ให้นับเป็นครึ่งเดือน หากเกิน ๑๕ วัน 
ให้นับเป็น  ๑  เดือน 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๘๓ 
 

 ๓.๓  หลกัเกณฑ์การก าหนดค่าเช่าเพื่อเป็นที่ต้ังสาขาหรือสาขาย่อยของ 
ธนาคารและติดตั้งเครื่องฝาก – ถอนเงนิอัตโนมัติ (A.T.M)  แบ่งเปน็ 
  (๑)  การเช่าพื้นที่ภายในอาคาร เพื่อเป็นที่ตั้งสาขาหรือสาขาย่อยของธนาคารเป็นการ
ชั่วคราว 
   -  ในกรุงเทพมหานคร ไม่เกิน  ๑๒  ตารางเมตร  คิดค่าเช่าเหมาในอัตราเดือนละ  
๕,๐๐๐.- บาท  หากเนื้อที่เกินกว่า  ๑๒  ตารางเมตร  ให้คิดค่าเช่าเพิ่มขึ้นในอัตราตารางเมตรละ  
๑๐๐.-บาท ต่อเดือน  เศษของตารางเมตรให้นับเป็นหนึ่งตารางเมตร 
     -  ในจังหวัดอื่น ไม่เกิน ๑๒ ตารางเมตร  คิดค่าเช่าเหมาในอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐.-บาท  
หากเนื้อที่เกินกว่า  ๑๒  ตารางเมตร ให้คิดค่าเช่าเพิ่มขึ้นในอัตราตารางเมตรละ  ๖๐.-บาทต่อเดือน  
เศษของตารางเมตรให้นับเป็นหนึ่งตารางเมตร 
   กรณีทีด่ิน นอกจากพื้นที่ภายในอาคาร 
     -  ในกรุงเทพมหานคร คิดค่าเช่าในอัตราตารางวาละ ๓๔๐ บาทต่อเดือน เศษของ
ตารางวาให้นับเป็นหนึ่งตารางวา 
     -  ในจังหวัดอื่น คิดค่าเช่าในอัตราตารางวาละ  ๒๑๐.-บาทต่อเดือน  เศษของ
ตารางวาให้นับเป็นหนึ่งตารางวา 
  (๒)  การเช่าชว่งอาคาร เพื่อติดตั้งเครื่องฝาก – ถอนเงินอัตโนมัต ิ(A.T.M) 
     -  ในกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ไม่เกิน ๑๒ ตารางเมตร  คิดค่าเช่าเหมาจ่ายในอัตรา
เดือนละ  ๔,๐๐๐.-บาท  หากเนื้อที่เกินกว่า  ๑๒  ตารางเมตร  ให้คิดค่าเช่าเพิ่มขึ้นในอัตราตาราง
เมตรละ  ๓๔๐.-บาทต่อเดือน  เศษของตารางเมตรให้นับเป็นหนึ่งตารางเมตร 
     -  ในจังหวัดอื่น เนื้อที่ไม่เกิน  ๑๒  ตารางเมตร  คิดค่าเช่าเหมาจ่ายในอัตราเดือน
ละ  ๒,๔๐๐.- บาท  หากเนื้อที่เกินกว่า  ๑๒  ตารางเมตร  ให้คิดค่าเช่าเพิ่มขึ้นในอัตราตารางเมตร
ละ  ๒๑๐.-บาท ต่อเดือน เศษของตารางเมตรให้นับเป็นหนึ่งตารางเมตร 
  (๓)  การเช่าทีด่ิน เพื่อติดตั้งเครื่องฝาก – ถอนเงินอัตโนมัติ (A.T.M.) 
     -  ในกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ไม่เกิน ๖ ตารางวา คิดค่าเช่าเหมาจ่ายเดือนละ ๔,๐๐๐.-บาท  
หากเนื้อที่เกินกว่า  ๖  ตารางวา  ให้คิดค่าเช่าเพิ่มขึ้นในอัตราตารางวาละ  ๖๗๐.-บาท ต่อเดือน  
เศษของตารางวาให้นับเป็นหนึ่งตารางวา 
     -  ในจังหวัดอื่น เนื้อที่ไม่เกิน  ๖  ตารางวา  คิดค่าเช่าเหมาจ่ายในอัตราเดือนละ   
๒,๔๐๐.-บาท  หากเนื้อที่เกินกว่า  ๖  ตารางวา ให้คิดค่าเช่าเพิ่มขึ้นในอัตราตารางวาละ  ๕๑๐.-บาท 
ต่อเดือน เศษของตารางวาให้นับเป็นหนึ่งตารางวา 
  (๔)  การเช่าทีด่ินเพื่อเป็นที่ตัง้ส านักงานเต็มรูปแบบ หรือสาขาย่อย 
     -  ในกรุงเทพมหานคร  ให้คิดค่าเช่าตามบัญชีหมายเลข  ๑๔ ก 
     -  ในจงัหวัดอืน่ ให้คิดค่าเช่าตามบัญชีหมายเลข  ๑๔ ข 



๒๘๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 ๓.๔  การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์กรณีเอกชนติดตั้งตู้บริการหยอดเหรียญ

ในสถานที่ราชการ  ให้เรียกเก็บในราคาเหมาจ่ายอัตราเครื่องละ  ๕๐๐.-บาทต่อเดือน 

๔.  สภาพและที่ตั้งของที่ดินศาสนสมบัติกลาง /วัดร้าง  ใหแ้บ่งเป็นท าเลต่าง ๆ ดังนี้  

 ๔.๑  ท าเลชั้น ๑  หมายถึง ที่ดินศาสนสมบัติกลาง/วัดร้าง ที่อยู่ติดกับถนนซึ่งมีความกว้าง 
ตั้งแต่  ๘  เมตรขึ้นไป และหรือตั้งอยู่ในแหล่งที่ใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ดีที่สุดในท้องที่ 
 ๔.๒  ท าเลชั้น ๒  หมายถึง  ที่ดินศาสนสมบัติกลาง/ วัดร้าง  ที่อยู่ติดกับแม่น้ าหรือถนน
ซึ่งมีความกว้างตั้งแต่ ๖ เมตร ถึง ๘ เมตร และหรือตั้งอยู่ในแหล่งที่ใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
ได้ดีเป็นล าดับรองจากท าเล ชั้น ๑ หรือที่อยู่ติดกับถนนซึ่งมีความกว้างตั้งแต่ ๘ เมตรขึ้นไป และ
ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งที่ใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ดีที่สุดในท้องถิ่นไม่เกิน ๘๐  เมตร 
 ๔.๓  ท าเลชั้น ๓  หมายถึง  ที่ดินศาสนสมบัติกลาง/วัดร้าง  ที่อยู่ติดกับแม่น้ าหรือถนนซึ่ง
มีความกว้างตั้งแต่ ๔ เมตร ถึง ๖ เมตร และหรือตั้งอยู่ในแหล่งที่ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ดีเป็น
ล าดับรองจากท าเลชั้น ๒ หรือที่อยู่ติดกับแม่น้ าหรือถนน  ซึ่งมีความกวา้งตั้งแต่ ๖ เมตร  ถึง ๘ เมตร  
และตั้งอยู่ห่างจากแหล่งที่ใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ดีเป็นล าดับรองจากท าเลชั้น ๒  ไม่เกิน  ๘๐   
 ๔.๔  ท าเลชั้น ๔  หมายถึง  ที่ดินศาสนสมบัติกลาง/ วัดร้าง ท่ีอยู่ติดกับแม่น้ า คลอง หรือ
ถนนซึ่งมีความกว้างต่ ากว่า  ๔  เมตร และหรือตั้งอยู่ในแหล่งที่ใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ดี 
เป็นล าดับรองจากท าเลชั้น ๓ หรือที่อยู่ติดกับแม่น้ าหรือถนน ซึ่งมีความกว้างตั้งแต่ ๔ เมตร  
ถึง ๖ เมตร และตั้งอยู่ห่างจากแหล่งที่ใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ดีเป็นล าดับรองจาก 
ท าเลชั้น ๓ ไม่เกิน ๘๐ เมตร 
 ๔.๕  ท าเลชั้น ๕  หมายถึง ที่ดินศาสนสมบัติกลาง/ วัดร้าง ที่อยู่นอกเหนือจากท าเลชั้น ๑  
ถึงท าเลชั้น  ๔  หรือที่รถยนต์นั่งเข้าไม่ถึง 

 
........................................... 

 
 
 
 
 
 

ที่มาของข้อมูล :  กรมธนารกัษ์ และปรับปรุงให้เหมาะสมกับการจัดประโยชน์ศาสนสมบัต ิ



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๘๕ 
 

เอกสารหมายเลข  ๓ 
ความหมายของการท าไร่  ท านา  ปลูกพืชสวน  เลี้ยงสัตว์  การเกษตรอื่น ๆ  

และการก าหนดเวลาให้ผลผลิตของพืชสวน 
 

๑.  ความหมายของการท าไร่ ท านา ปลูกพืชสวน พชืผกั เลี้ยงสัตว์  การเกษตรอื่น ๆ 
 ๑.๑  ท าไร่  หมายถึง การเพาะปลูกพืชซึ่งต้องการน้ าน้อย และมีอายุสั้น หรือสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตครั้งแรกได้ภายใน ๑๒ เดือน  รวมถึงพืชล้มลุกบางประเภทด้วย เช่น  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ข้าวสาลี  ข้าวฟ่าง  ข้าวบาร์เลย์  ถั่วเขียวผิวด า (อู่ทอง ๒)  ถั่วเขียวผิวมัน (อู่ทอง ๑)  ถั่วเหลือง  
ถั่วลิสง  ฝ้าย  ปอแก้ว  ปอกระเจา  ละหุ่ง  งา  ยาสูบ  เดือย  มันส าปะหลัง  มันฝรั่ง  สับปะรด  
อ้อย  ทานตะวัน  ถั่วนิ้วนางแดง  กล้วยหอม  กล้วมน้ าว้า  กล้วยไข่  มะละกอ  หม่อน  เป็นต้น 
 ๑.๒  ท านา  หมายถึง  การเพาะปลูกข้าว  รวมถึงการท านาเกลือ (เกลือสมุทร) 
 ๑.๓  พืชสวน  หมายถึง  พืชประเภทไม้ยืนต้นทุกชนดิ 
 ๑.๔  พืชผัก  หมายถึง  พืชที่มีอายุสั้นมาก และมีความต้องการน้ า  เช่น  พริกใหญ่  พริก
เล็ก  ขิง  กระเทียม  หอมแดง  หอมหัวใหญ่  หอมแบ่ง  มะเขือเทศ  เผือก  ผักกาดหัว  ข้าวโพด
ฝักผ่อน  ถั่วลันเตา  ถั่วฝักยาว  แตงกวา  แตงร้าน  บวบ  มะระ  ฟักเขียว  ฟักทอง  กะหล่ าปลี  
ผักกาดเขียวปลี  ผักกาดขาวปลี  ผักกวางตุ้ง  ผักคะน้า  ผักกาดหัวจีน  ผักบุ้งจีน  ผักบุ้งไทย  
กะหล่ าดอก  หน่อไม้ฝรั่ง  หน่อไม้ไผ่ตง  ผักกะเฉด  แตงโม  กระเจี๊ยบเขียว  มะเขือยาว  แตง
แคนตาลูป  โหระพา  ผักกาดหอมใบ  ผักกาดหอมห่อ  เป็นต้น 
 ๑.๕  เลี้ยงสัตว์  หมายถึง  การเลี้ยงสตัว์ทุกชนิด 
 ๑.๖  การเกษตรอื่น  หมายถึง  การประกอบการเกษตรอื่น ๆ นอกจาก ๑.๑ – ๑.๕ 

๒.  ก าหนดอายุการให้ผลผลิตของการเกษตรประเภทพืชสวนแตล่ะชนิด ให้ถือตามรายการดังนี้ 

 รายชื่อพืชสวน      อายุการให้ผลผลิต 
 (๑)  พุทรา       ๖  เดือน (ตดิตา) , ๑ ปี 
 (๒)  องุ่น       ๑  ป ี
 (๓)  ฝรัง่       ๑  ป ี
 (๔)  ทับทิม       ๑  ปี (ทาบกิง่) 
 (๕)  นุ่น        ๒  ป ี
 (๖)  พริกไทย       ๒  ป ี
 (๗)  โกโก ้       ๒  ป ี



๒๘๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 (๘)  ชมพู ่       ๒ ปี (กิ่งตอน) 
 (๙)  ระก า       ๓  ป ี
 (๑๐)  ล าไย       ๓  ป ี
 รายชื่อพืชสวน      อายุการให้ผลผลิต 
 (๑๑)  ลิ้นจี ่       ๓  ป ี
 (๑๒)  ส้มเขียวหวาน      ๓  ป ี
 (๑๓)  ส้มเกลีย้ง       ๓  ป ี
 (๑๔)  ส้มตรา       ๓  ป ี
 (๑๕)  ส้มจุก       ๓  ป ี
 (๑๖)  ปาล์มน้ ามัน       ๓  ป ี
 (๑๗)  กาแฟ       ๓  ป ี
 (๑๘)  มะนาว       ๓  ป ี
 (๑๙)  มะม่วง       ๓  ป ี
 (๒๐)  มะม่วงหิมพานต ์      ๓  ป ี
 (๒๑)  ละมุด       ๓  ป ี
 (๒๒)  ชา        ๓  ป ี  
 (๒๓)  ขนุน      ๓ ปี (ทาบกิง่), ๔ ปี (เมล็ด) 
 (๒๔)  ทุเรียน       ๔  ป ี
 (๒๕)  เงาะ       ๔   ป ี
 (๒๖)  น้อยหนา่       ๔  ป ี
 (๒๗)  จ าปาดะ       ๔  ป ี
 (๒๘)  กระท้อน       ๔  ป ี
 (๒๙)  ส้มโอ       ๔  ป ี
 (๓๐)  กานพล ู       ๔  ป ี
 (๓๑)  สะตอ       ๔  ป ี
 (๓๒)  ลองกอง      ๔  ปี (ทาบกิง่) , ๖ ปี (เมลด็) 
 (๓๓)  ลางสาด      ๔  ปี (ทาบกิง่) , ๗ ปี (เมลด็)
 (๓๔)  หมาก       ๕  ป ี
 (๓๕)  มะพร้าว       ๕  ป ี
 (๓๖)  มะขาม       ๖  ป ี
 (๓๗)  มังคดุ       ๖  ป ี
 (๓๘)  จันทน์เทศ       ๖  ป ี
 (๓๙)  ยางพารา       ๗  ป ี



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๘๗ 
 

ตารางบัญช ีหมายเลข  ๑ 
อัตราค่าเช่าทีด่ินศาสนสมบตัิกลางและวดัร้างเพื่อผู้เชา่ใชอ้ยู่อาศัย 

กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น 
 

 
ล าดับที่ ราคาที่ดิน 

ตารางวา/ บาท 

อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 
เนื้อที่ใช้สอย ตารางวา/บาท/เดือน 

ท าเลชั้น ๕ ท าเลชั้น 

๔ 
ท าเลชั้น 

๓ 
ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น 

๑ 
๑ ไม่เกิน  ๕๐๐ .๒๕ .๕๐ .๖๕ .๗๕ ๑ 
๒ ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ .๕๐ .๖๕ .๗๕ ๑ ๑.๒๕ 
๓ ๑๐๐๑ – ๒,๐๐๐ .๖๕ .๗๕ ๑ ๑.๒๕ ๑.๕๐ 
๔ ๒,๐๐๑ – ๓,๐๐๐ .๗๕ ๑ ๑.๒๕ ๑.๕๐ ๑.๗๕ 
๕ ๓,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ ๑ ๑.๒๕ ๑.๕๐ ๑.๗๕ ๒ 
๖ ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ๑.๒๕ ๑.๕๐ ๑.๗๕ ๒ ๓ 
๗ ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ ๑.๕๐ ๑.๗๕ ๒ ๓ ๔ 
๘ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๑.๗๕ ๒ ๓ ๔ ๕.๕๐ 
๙ ๓๐,๐๐๑ – ๔๐,๐๐๐ ๒ ๓ ๔ ๕.๕๐ ๗ 
๑๐ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๓ ๔ ๕.๕๐ ๗ ๘ 
๑๑ ๕๐,๐๐๑ – ๖๐,๐๐๐ ๔ ๕.๕๐ ๗ ๘ ๙ 
๑๒ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๕.๕๐ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
๑๓ ๗๐,๐๐๑ – ๘๐,๐๐๐ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๒ 
๑๔ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๘ ๙ ๑๐ ๑๒ ๑๔ 
๑๕ ๙๐,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ ๙ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๕ 
๑๖ มากกวา่ ๑๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ที่จะก าหนดอัตราค่าเช่าตามความเหมาะสม   
 
   
 
 
 



๒๘๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 
ตารางบัญชหีมายเลข  ๒ 

อัตราค่าเช่าทีด่ินศาสนสมบตัิกลางและวดัร้างเพื่อผู้เชา่ใช้ประกอบการเกษตร 
กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น 

 

ล าดับที ่ ราคาท่ีดินไร่ละ/ บาท 

อัตราค่าเช่าทีป่รับปรุง 
อัตราค่าเช่าทีด่ินไร่ละ/ บาท/ ป ี

เพื่อท าไร่ – นา  
ไร่ละ/ บาท/ป ี

เพื่อเกษตรอื่น  
ไร่ละ/บาท/ ป ี

๑ ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  
 
 

ตามที่คณะกรรมการ
เช่าที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมทอ้งที่นั้น
ก าหนด 

๒๑๐ 
๒ ๒,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ๒๒๕ 
๓ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ ๒๕๕ 
๔ ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ ๓๐๐ 
๕ ๒๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ ๓๖๐ 
๖ ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ ๕๑๐ 
๗ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ ๗๐๕ 
๘ ๒๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๕ 
๙ ๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐ 
๑๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ – ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๑๐ 
๑๑ มากกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติท่ีจะก าหนดอัตราค่าเช่า 
ตามความเหมาะสม 

 
     

 
 
 
 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๘๙ 
 

 
ตารางบัญชหีมายเลข  ๓ 

อัตราค่าเช่าทีด่ินศาสนสมบตัิกลางและวดัร้างเพื่อการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม 
ที่มิใช่ที่ตั้งโรงงาน 

 
     ก.  กรุงเทพมหานคร 

 
  อัตราค่าเช่าทีป่รับปรุง 

ล าดับที่ ราคาที่ดิน 
ตารางวา/บาท 

เนื้อที่ใช้สอย  ตารางวา /บาท/ เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ๐.๔๕ ๐.๗๕ ๑.๒๕ ๑.๕๐ 
๒ ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ ๐.๗๕ ๑.๒๕ ๑.๕๐ ๒ 
๓ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ๑.๒๕ ๑.๕๐ ๒ ๒.๒๕ 
๔ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ๑.๕๐ ๒ ๒.๒๕ ๓ 
๕ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๒ ๒.๒๕ ๓ ๔.๕๐ 
๖ ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ ๒.๒๕ ๓ ๔.๕๐ ๖ 
๗ ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ ๓ ๔.๕๐ ๖ ๘.๒๕ 
๘ ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ ๔.๕๐ ๖ ๘.๒๕ ๑๐.๕๐ 
๙ ๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ ๖ ๘.๒๕ ๑๐.๕๐ ๑๒ 
๑๐ ๕๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ ๘.๒๕ ๑๐.๕๐ ๑๒ ๑๔.๒๕ 
๑๑ ๖๐,๐๐๐ – ๗๐,๐๐๐ ๑๐.๕๐ ๑๒ ๑๔.๒๕ ๑๖.๕๐ 
๑๒ ๗๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ ๑๒ ๑๔.๒๕ ๑๖.๕๐ ๑๘ 
๑๓ ๘๐,๐๐๐ – ๙๐,๐๐๐ ๑๔.๒๕ ๑๖.๕๐ ๑๘ ๒๐.๒๕ 
๑๔ ๙๐,๐๐๐  – ๑๐๐,๐๐๐ ๑๖.๕๐ ๑๘ ๒๐.๒๕ ๒๒.๕๐ 
๑๕ มากกว่า  ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราค่าเช่าตาม 
ความเหมาะสม 

 



๒๙๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

     
ตารางบัญชหีมายเลข  ๔ 

อัตราค่าเช่าตกึแถวหรืออาคารพาณิชย์อยู่อาศัยและประกอบการค้า 
 

ก. กรุงเทพมหานคร 
 

 
 อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 

ล าดับที ่ ราคาที่ดิน 
ตารางวา/บาท 

เนื้อที่ใช้สอย  ตารางเมตร /บาท /เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ๑.๕๐ ๒ ๒.๒๕ ๒.๗๕ 
๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๒ ๒.๒๕ ๒.๗๕ ๓ 
๓ ๑๐,๐๐๑ –  ๑๕,๐๐๐ ๒.๒๕ ๒.๗๕ ๓ ๓.๕๐ 
๔ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ๒.๗๕ ๓ ๓.๕๐ ๓.๗๕ 
๕ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๓ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ 
๖ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ 
๗ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ 
๘ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ 
๙ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ ๖ 
๑๐ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๕ ๕.๕๐ ๖ ๖.๕๐ 
๑๑ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๕.๕๐ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ 
๑๒ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราค่าเช่าตาม
ความเหมาะสม 

 
 
 
 
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๙๑ 
 

ตารางบัญชหีมายเลข  ๕ 

อัตราค่าเช่าหอ้งแถว 
กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น 

 
 

 อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 

ล าดับที ่ ราคาที่ดิน 
ตารางวา/บาท 

เนื้อที่ใช้สอยตารางวา/บาท/เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ๑.๒๕ ๑.๕๐ ๒ ๒.๒๕ 
๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๑.๕๐ ๒ ๒.๒๕ ๒.๗๕ 
๓ ๑๐,๐๐๑ –  ๑๕,๐๐๐ ๒ ๔.๕๐ ๒.๕๐ ๓ 
๔ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ๒.๒๕ ๒.๕๐ ๓ ๓.๕๐ 
๕ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๒.๕๐ ๓ ๓.๕๐ ๓.๗๕ 
๖ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๓ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ 
๗ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ 
๘ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ 
๙ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ 
๑๐ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ 
๑๑ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ 
๑๒ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราค่าเช่าตาม
ความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ตารางบัญชหีมายเลข  ๖ 

อัตราค่าเช่าอาคารแถวอยู่อาศัย 

ก. กรุงเทพมหานคร 
 

  อัตราค่าเช่าทีป่รับปรุง 

ล าดับที ่ ราคาท่ีดิน 
ตารางวา/บาท 

เนื้อที่ใช้สอย   ตารางเมตร/บาท/เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ๐.๗๕ ๑.๒๕ ๑.๕๐ ๒ 
๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๑.๒๕ ๑.๕๐ ๒ ๒.๒๕ 
๓ ๑๐,๐๐๑ –  ๑๕,๐๐๐ ๑.๕๐ ๒ ๒.๒๕ ๒.๗๕ 
๔ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ๒ ๒.๒๕ ๒.๗๕ ๓ 
๕ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๒.๒๕ ๒.๗๕ ๓ ๓.๕๐ 
๖ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๒.๗๕ ๓ ๓.๕๐ ๓.๗๕ 
๗ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๓ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๕๐ 
๘ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๕๐ ๕ 
๙ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๓.๗๕ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ 
๑๐ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ ๖ 
๑๑ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๕ ๕.๒๕ ๖ ๖.๕๐ 
๑๒ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๕.๒๕ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราคา่เช่า
ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๙๓ 
 

ตารางบัญชหีมายเลข  ๗ 

อัตราค่าเช่าอาคารท่ีพักอาศัย 
กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น 

 
 (๑)  อาคาร 

 
 

 
อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 

ล าดับที ่ ราคาที่ดิน 
ตารางวา/บาท 

เนื้อที่ใช้สอย  ตารางเมตร/ บาท/ เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ๑ ๑.๒๕ ๒ ๒.๒๕ 
๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๑.๒๕ ๒ ๒.๒๕ ๒.๗๕ 
๓ ๑๐,๐๐๑ –  ๑๕,๐๐๐ ๒ ๒.๒๕ ๒.๗๕ ๓ 
๔ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ๒.๒๕ ๒.๗๕ ๓ ๓.๕๐ 
๕ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๒.๗๕ ๓ ๓.๕๐ ๓.๗๕ 
๖ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๓ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ 
๗ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ 
๘ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ 
๙ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ 
๑๐ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ 
๑๑ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ 
๑๒ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราคา่เช่า
ตามความเหมาะสม 

 
 
 
(๒)  ที่ดิน กรุงเทพมหานครและจังหวดัอื่น ที่ดินนอกที่ตั้งตัวอาคารทีพ่ักอาศยั ให้คิดตามอัตราค่าเช่าทีด่ินเพื่อผู้ใชอ้ยู่อาศัย   
     ตามบัญชหีมายเลข ๑ 



๒๙๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ตารางบัญชหีมายเลข  ๘ 

อัตราค่าเช่าโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างถาวรอื่นที่ใช้ประโยชน์ต่อเนือ่งกบั

โรงงานอุตสาหกรรม 
 
 ก.  กรุงเทพมหานคร 
 (๑)  อาคาร 

 
 

อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 

ล าดับที ่ ราคาที่ดิน 
ตารางวา/บาท 

เนื้อที่ใช้สอย   ตารางเมตร / บาท/ เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ 
๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ 
๓ ๑๐,๐๐๑ –  ๑๕,๐๐๐ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ 
๔ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ 
๕ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ 
๖ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ 
๗ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ 
๘ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ ๗.๕๐ 
๙ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ ๗.๕๐ ๘ 
๑๐ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๗.๒๕ ๗.๕๐ ๘ ๘.๒๕ 
๑๑ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๗.๕๐ ๘ ๘.๒๕ ๙ 
๑๒ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๘ ๘.๒๕ ๙ ๙.๗๕ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราคา่เช่า
ตามความเหมาะสม 

 
 

(๒) ที่ดิน ที่ดินนอกจากที่ตั้งโรงงานและอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกันกับโรงงานอุตสาหกรรม 
ให้ติดตามอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมที่มิใช่ที่ตั้งโรงงาน  ตามบัญชีหมายเลข ๓ ก 

 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๙๕ 
 

ตารางบัญชหีมายเลข  ๙ 

อัตราค่าเช่าโรงมหรสพ 
 
 ก.  กรุงเทพมหานคร 
 (๑)  อาคาร 
 

  อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 

ล าดับที ่ ราคาที่ดิน 
ตารางวา/บาท 

เนื้อที่ใช้สอย   ตารางเมตร/ บาท/ เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ 
๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ 
๓ ๑๐,๐๐๑ –  ๑๕,๐๐๐ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ 
๔ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ 
๕ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ 
๖ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ 
๗ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ 
๘ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ ๗.๕๐ 
๙ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ ๗.๕๐ ๘ 
๑๐ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๗.๒๕ ๗.๕๐ ๘ ๘.๒๕ 
๑๑ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๗.๕๐ ๘ ๘.๒๕ ๙ 
๑๒ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๘ ๘.๒๕ ๙ ๙.๗๕ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราค่าเช่าตาม
ความเหมาะสม 

 
 

 
 
(๒)   ที่ดิน  ที่ดินนอกจากที่ต้ังตัวอาคาร ให้คิดตามอัตราค่าเช่าที่ดิน 
       เพื่อการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมที่มิใช่ท่ีตั้งโรงงาน  ตามบัญชีหมายเลข ๓ ก 



๒๙๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ตารางบัญชหีมายเลข  ๑๐ 

อัตราค่าเช่าโรงแรม 
 
 ก.  กรุงเทพมหานคร 
 (๑)  อาคาร 
 

  อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 

ล าดับที ่ ราคาที่ดิน 
ตารางวา/บาท 

เนื้อที่ใช้สอย   ตารางเมตร /บาท /เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ 
๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ 
๓ ๑๐,๐๐๑ –  ๑๕,๐๐๐ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ 
๔ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ 
๕ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ 
๖ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ 
๗ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ 
๘ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ ๗.๕๐ 
๙ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ ๗.๕๐ ๘ 
๑๐ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๗.๒๕ ๗.๕๐ ๘ ๘.๒๕ 
๑๑ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๗.๕๐ ๘ ๘.๒๕ ๙ 
๑๒ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๘ ๘.๒๕ ๙ ๙.๗๕ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราค่าเช่าตาม
ความเหมาะสม 

 
 
     
(๒)   ที่ดิน  ที่ดินนอกจากที่ต้ังตัวอาคาร ให้คิดตามอัตราค่าเช่าที่ดิน 
       เพื่อการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมที่มิใช่ท่ีตั้งโรงงาน  ตามบัญชีหมายเลข ๓ ก 

 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๙๗ 
 

ตารางบัญชหีมายเลข  ๑๑ 

อัตราค่าเช่าโรงเรียน/ โรงพยาบาล  (เอกชน) 
 
 ก.  กรุงเทพมหานคร 
 (๑)  อาคาร 
 

  อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 

ล าดับที ่ ราคาที่ดิน 
ตารางวา/บาท 

เนื้อที่ใช้สอย  ตารางเมตร /บาท /เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐ ๐.๕๐ ๐.๗๕ ๑ ๑.๒๕ 
๒ ๑๐,๐๐๐ -  ๒๐,๐๐๐ ๐.๗๕ ๑ ๑.๒๕ ๑.๕๐ 
๓ ๒๐,๐๐๑ –  ๓๐,๐๐๐ ๑ ๑.๒๕ ๑.๕๐ ๒ 
๔ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๑.๒๕ ๑.๕๐ ๒ ๒.๒๕ 
๕ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๑.๕๐ ๒ ๒.๒๕ ๒.๗๕ 
๖ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๒ ๒.๒๕ ๒.๗๕ ๓ 
๗ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๒.๒๕ ๒.๗๕ ๓ ๓.๕๐ 
๘ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๒.๗๕ ๓ ๓.๕๐ ๓.๗๕ 
๙ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๓ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ 
๑๐ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราค่าเช่าตาม
ความเหมาะสม 

 
 
     

  
 
(๒)   ที่ดิน  ที่ดินนอกจากที่ต้ังตัวอาคาร ให้คิดตามอัตราค่าเช่าเพื่อผู้เช่าใช้อยู่อาศัย  ตามบัญชีหมายเลข ๑ 
 



๒๙๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ตารางบัญชหีมายเลข  ๑๒ 

อัตราค่าเช่าทา่เรือหรือส าหรับส่งผู้โดยสาร 
 
 ก.  กรุงเทพมหานคร 
 (๑)  อาคาร 
 
 

  อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 

ล าดับ

ที ่

ราคาที่ดิน 
ตารางวา/บาท 

เนื้อที่ใช้สอย  ตารางเมตร /บาท /เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ 
๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ 
๓ ๑๐,๐๐๑ –  ๑๕,๐๐๐ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ 
๔ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ 
๕ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ 
๖ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ 
๗ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ 
๘ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ ๗.๕๐ 
๙ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ ๗.๕๐ ๘ 
๑๐ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๗.๒๕ ๗.๕๐ ๘ ๘.๒๕ 
๑๑ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๗.๕๐ ๘ ๘.๒๕ ๙ 
๑๒ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๘ ๘.๒๕ ๙ ๙.๗๕ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราค่าเช่าตาม
ความเหมาะสม 

 
 
     

 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๒๙๙ 
 

ตารางบัญชหีมายเลข  ๑๓ 

อัตราค่าเช่าคลังสินค้า 
 
 ก.  กรุงเทพมหานคร 
 (๑)  อาคาร 
 

  อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 

ล าดับที ่ ราคาที่ดิน 
ตารางวา/บาท 

เนื้อที่ใช้สอย   ตารางเมตร/บาท/เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ 
๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ 
๓ ๑๐,๐๐๑ –  ๑๕,๐๐๐ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ 
๔ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ 
๕ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ 
๖ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ 
๗ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ 
๘ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ ๗.๕๐ 
๙ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ ๗.๕๐ ๘ 
๑๐ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๗.๒๕ ๗.๕๐ ๘ ๘.๒๕ 
๑๑ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๗.๕๐ ๘ ๘.๒๕ ๙ 
๑๒ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๘ ๘.๒๕ ๙ ๙.๗๕ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราค่าเช่าตาม
ความเหมาะสม 

 
 
 
 
(๒)   ที่ดิน  ที่ดินนอกจากที่ต้ังตัวอาคาร ให้คิดตามอัตราค่าเช่าที่ดิน 
          เพื่อการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมที่มิใช่โรงงาน  ตามบัญชีหมายเลข  ๓ ก 



๓๐๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ตารางบัญชหีมายเลข  ๑๔ 
อัตราค่าเช่าโรงรับจ าน า  ธนาคาร  สถาบันการเงิน  อาคารส านักงาน หรือบริษัทประกันภัย 

 
 ก.  กรุงเทพมหานคร 
 (๑)  อาคารท่ีมีลักษณะที่เปน็ตึกแถวหรืออาคารพาณชิย ์
 
 

  อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 

ล าดับที ่ ราคาที่ดิน 
ตารางวา/บาท 

เนื้อที่ใช้สอย  ตารางเมตร /บาท /เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ๖ ๗.๒๕ ๘.๒๕ ๙ 
๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๗.๒๕ ๘.๒๕ ๙ ๑๐.๒๕ 
๓ ๑๐,๐๐๑ –  ๑๕,๐๐๐ ๘.๒๕ ๙ ๑๐.๒๕ ๑๑.๒๕ 
๔ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ๙ ๑๐.๒๕ ๑๑.๒๕ ๑๒ 
๕ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๑๐.๒๕ ๑๑.๒๕ ๑๒ ๑๓.๕๐ 
๖ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๑๑.๒๕ ๑๒ ๑๓.๕๐ ๑๕.๗๕ 
๗ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๑๓.๕๐ ๑๕.๗๕ ๑๘ 
๘ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๑๓.๕๐ ๑๕.๗๕ ๑๘ ๒๐.๒๕ 
๙ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๑๕.๗๕ ๑๘ ๒๐.๒๕ ๒๒.๕๐ 
๑๐ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๑๘ ๒๐.๒๕ ๒๒.๕๐ ๒๔ 
๑๑ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๒๐.๒๕ ๒๒.๕๐ ๒๔ ๒๖.๒๕ 
๑๒ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๒๒.๕๐ ๒๔ ๒๖.๒๕ ๒๘.๕๐ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราค่าเช่าตาม
ความเหมาะสม 

 
 
     
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๐๑ 
 

ตารางบัญชหีมายเลข  ๑๔ 
อัตราค่าเช่าโรงรับจ าน า  ธนาคาร  สถาบันการเงิน  อาคารส านักงาน หรือบริษัทประกันภัย 

 
 (๒)   อาคารปลูกสร้างเป็นเอกเทศ 
   (๒.๑)  อาคาร 
 
 

  อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 

ล าดับที ่ ราคาที่ดิน 
ตารางวา/บาท 

เนื้อที่ใช้สอย  ตารางเมตร /บาท /เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ๘.๒๕ ๙ ๑๐.๒๕ ๑๑.๒๕ 
๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๙ ๑๐.๒๕ ๑๑.๒๕ ๑๒ 
๓ ๑๐,๐๐๑ –  ๑๕,๐๐๐ ๑๐.๒๕ ๑๑.๒๕ ๑๒ ๑๓.๕๐ 
๔ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ๑๑.๒๕ ๑๒ ๑๓.๕๐ ๑๕.๗๕ 
๕ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๑๒ ๑๓.๕๐ ๑๕.๗๕ ๑๘ 
๖ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๑๓.๕๐ ๑๕.๗๕ ๑๘ ๒๐.๒๕ 
๗ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๑๕.๗๕ ๑๘ ๒๐.๒๕ ๒๒.๕๐ 
๘ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๑๘ ๒๐.๒๕ ๒๒.๕๐ ๒๔ 
๙ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๒๐.๒๕ ๒๒.๕๐ ๒๔ ๒๖.๒๕ 
๑๐ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๒๒.๕๐ ๒๔ ๒๖.๒๕ ๓๐ 
๑๑ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๒๔ ๒๖.๒๕ ๓๐ ๓๓ 
๑๒ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๒๖.๒๕ ๓๐ ๓๓ ๓๖ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราค่าเช่าตาม
ความเหมาะสม 

 
 
 
 



๓๐๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ตารางบัญชหีมายเลข  ๑๔ 
อัตราค่าเช่าโรงรับจ าน า  ธนาคาร  สถาบันการเงิน  อาคารส านักงาน หรือบริษัทประกันภัย 

 
  (๒.๒)   ที่ดิน 
 

  อัตราค่าเช่าทีป่รับปรุง 

ล าดับที ่ ราคาท่ีดิน 
ตารางวา/บาท 

เนื้อที่ใช้สอย  ตารางเมตร /บาท /เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ๑.๒๕ ๒ ๒.๒๕ ๓ 
๒ ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ ๒ ๒.๒๕ ๓ ๓.๗๕ 
๓ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ๒.๒๕ ๓ ๓.๗๕ ๔.๕๐ 
๔ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ๓ ๓.๗๕ ๔.๕๐ ๖ 
๕ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๓.๗๕ ๔.๕๐ ๖ ๘.๒๕ 
๖ ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ ๔.๕๐ ๖ ๘.๒๕ ๑๑.๒๕ 
๗ ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ ๖ ๘.๒๕ ๑๑.๒๕ ๑๔.๒๕ 
๘ ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ ๘.๒๕ ๑๑.๒๕ ๑๔.๒๕ ๑๗.๒๕ 
๙ ๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ ๑๑.๒๕ ๑๔.๒๕ ๑๗.๒๕ ๒๐.๒๕ 
๑๐ ๕๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ ๑๔.๒๕ ๑๗.๒๕ ๒๐.๒๕ ๒๓.๒๕ 
๑๑ ๖๐,๐๐๐ – ๗๐,๐๐๐ ๑๗.๒๕ ๒๐.๒๕ ๒๓.๒๕ ๒๖.๒๕ 
๑๒ ๗๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ ๒๐.๒๕ ๒๓.๒๕ ๒๖.๒๕ ๒๙.๒๕ 
๑๓ ๘๐,๐๐๐ – ๙๐,๐๐๐ ๒๓.๒๕ ๒๖.๒๕ ๒๙.๒๕ ๓๒.๒๕ 
๑๔ ๘๐,๐๐๐ – ๙๐,๐๐๐ ๒๖.๒๕ ๒๙.๒๕ ๓๒.๒๕ ๓๕.๒๕ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราค่าเช่าตาม
ความเหมาะสม 

 
 
 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๐๓ 
 

ตารางบัญชหีมายเลข  ๑๕ 
อัตราค่าเช่าตลาด 

 
ก.  กรุงเทพมหานคร 

 (๑)    ตลาด 

 
 ราคาที่ดิน อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 

ล าดับที ่ ตารางวา/บาท เนื้อที่ใช้สอย  ตารางเมตร /บาท /เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ๓ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ 
๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ 
๓ ๑๐,๐๐๑ –  ๑๕,๐๐๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ 
๔ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ 
๕ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ 
๖ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ 
๗ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ 
๘ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ 
๙ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ 
๑๐ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ ๗.๕๐ 
๑๑ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ ๗.๕๐ ๘ 
๑๒ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๗.๒๕ ๗.๕๐ ๘ ๘.๒๕ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราค่าเช่า 
ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 

(๒)   ที่ดิน ที่ดินนอกจากที่ตั้งตัวอาคาร  ให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดิน 
เพื่อการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมที่มิใช่ท่ีตั้งโรงงาน  ตามบัญชีหมายเลข  ๓ ก 



๓๐๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ตารางบัญชหีมายเลข  ๑๖ 
อัตราค่าเช่าสถานีบริการน้ ามันหรือแก๊ส 

 
ก. กรุงเทพมหานคร 
(๑)  อาคารสถานีบริการน้ ามันหรือแก๊ส 

 
 ราคาที่ดิน อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 

ล าดับที ่ ตารางวา/บาท เนื้อที่ใช้สอย  ตารางเมตร/ บาท /เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ 
๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ 
๓ ๑๐,๐๐๑ –  ๑๕,๐๐๐ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ 
๔ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ 
๕ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ 
๖ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ 
๗ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ 
๘ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ ๗.๕๐ 
๙ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ ๗.๕๐ ๘ 
๑๐ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๗.๒๕ ๗.๕๐ ๘ ๘.๒๕ 
๑๑ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๗.๕๐ ๘ ๘.๒๕ ๙ 
๑๒ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๘ ๘.๒๕ ๙ ๙.๗๕ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราคา่เช่า
ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
(๒)   ที่ดิน ที่ดินนอกจากที่ตั้งตัวอาคาร  ให้คิดค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ดิน 
 เพื่อการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมที่มิใช่ท่ีตั้งโรงงาน  ตามบัญชีหมายเลข  ๓ ก 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๐๕ 
 

ตารางบัญชหีมายเลข  ๑๗ 
อัตราค่าเช่าอาคารจอดรถหรือสถานที่จอดรถ 

 
ข. กรุงเทพมหานคร 

 
 

 ราคาที่ดิน อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 

ล าดับที ่ ตารางวา/บาท เนื้อที่ใช้สอย  ตารางเมตร /บาท /เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ๒ ๒.๒๕ ๒.๗๕ ๓ 
๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๒.๒๕ ๒.๗๕ ๓ ๓.๕๐ 
๓ ๑๐,๐๐๑ –  ๑๕,๐๐๐ ๒.๗๕ ๓ ๓.๕๐ ๓.๗๕ 
๔ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ๓ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ 
๕ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ 
๖ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๓.๗๕ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ 
๗ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ 
๘ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๔.๕๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ 
๙ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๕ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ 
๑๐ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๕.๒๕ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ 
๑๑ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๕.๗๕ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ 
๑๒ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๖ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๒๕ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราคา่เช่า
ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
หมายเหตุ อัตราค่าเช่าตามบัญชีใช้เฉพาะกับอาคารจอดรถเท่าน้ัน 
  ถ้าเป็นลานดินหรือลานคอนกรีตที่ใช้เป็นที่จอดรถให้ใช้อัตราค่าเช่าตามบัญชี ๓ ก 



๓๐๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ตารางบัญชีหมายเลข  ๑๘ 
อัตราค่าเช่าตกึแถว ห้องแถว อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย  อาคารแถวอยู่อาศัย 

เพื่อน าไปให้เช่าช่วง 
 
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น 
(๑)  อาคาร 

 
  อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 

ล าดับที ่ ราคาที่ดิน 
ตารางวา/บาท 

เนื้อที่ใช้สอย  ตารางเมตร/บาท/เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ๕.๒๕ ๖.๒๕ ๖.๗๕ ๗.๕๐ 
๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๖.๒๕ ๖.๗๕ ๗.๕๐ ๘.๒๕ 
๓ ๑๐,๐๐๑ –  ๑๕,๐๐๐ ๖.๗๕ ๗.๕๐ ๘.๒๕ ๙.๒๕ 
๔ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ๗.๕๐ ๘.๒๕ ๙.๒๕ ๙.๗๕ 
๕ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๘.๒๕ ๙.๒๕ ๙.๗๕ ๑๐.๗๕ 
๖ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๙.๒๕ ๙.๗๕ ๑๐.๗๕ ๑๑.๒๕ 
๗ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๙.๗๕ ๑๐.๗๕ ๑๑.๒๕ ๑๒.๒๕ 
๘ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๑๐.๗๕ ๑๑.๒๕ ๑๒.๒๕ ๑๓ 
๙ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๑๑.๒๕ ๑๒.๒๕ ๑๓ ๑๔ 
๑๐ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๑๒.๒๕ ๑๓ ๑๔ ๑๔.๗๕ 
๑๑ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๔ ๑๔.๗๕ ๑๕.๗๕ 
๑๒ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๑๔ ๑๔.๗๕ ๑๕.๗๕ ๑๗ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราค่า
เช่าตามความเหมาะสม 

 
 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๐๗ 
 

ตารางบัญชหีมายเลข  ๑๙ 
อัตราค่าเช่าตกึแถว ห้องแถว อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย  อาคารแถวอยู่อาศัย 

เพื่อแบ่งให้เชา่  หรือหอพัก หรืออพาทเมนท ์
 
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น 
(๑)  อาคาร 

 
  อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุง 

ล าดับที ่ ราคาที่ดิน 
ตารางวา/บาท 

เนื้อที่ใช้สอย   ตารางเมตร/บาท/เดือน 

  ท าเลชั้น ๔ ท าเลชั้น ๓ ท าเลชั้น ๒ ท าเลชั้น ๑ 

๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ๒.๕๐ ๓.๒๕ ๔.๒๕ ๔.๗๕ 
๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๓.๒๕ ๔.๒๕ ๔.๗๕ ๕.๗๕ 
๓ ๑๐,๐๐๑ –  ๑๕,๐๐๐ ๔.๒๕ ๔.๗๕ ๕.๗๕ ๖.๕๐ 
๔ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ๔.๗๕ ๕.๗๕ ๖.๕๐ ๗.๒๕ 
๕ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ๕.๗๕ ๖.๕๐ ๗.๒๕ ๘ 
๖ ๓๐,๐๐๑– ๔๐,๐๐๐ ๖.๕๐ ๗.๒๕ ๘ ๘.๗๕ 
๗ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ ๗.๒๕ ๘ ๘.๗๕ ๙.๕๐ 
๘ ๕๐,๐๐๑– ๖๐,๐๐๐ ๘ ๘.๗๕ ๙.๕๐ ๑๐.๕๐ 
๙ ๖๐,๐๐๑ – ๗๐,๐๐๐ ๘.๗๕ ๙.๕๐ ๑๐.๕๐ ๑๑.๒๕ 
๑๐ ๗๐,๐๐๑– ๘๐,๐๐๐ ๙.๕๐ ๑๐.๕๐ ๑๑.๒๕ ๑๒.๒๕ 
๑๑ ๘๐,๐๐๑ – ๙๐,๐๐๐ ๑๐.๕๐ ๑๑.๒๕ ๑๒.๒๕ ๑๒.๗๕ 
๑๒ ๙๐,๐๐๑  – ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑.๒๕ ๑๒.๒๕ ๑๒.๗๕ ๑๓.๗๕ 
๑๓ ๑๐๐,๐๐๐  ขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะก าหนดอัตราคา่เช่า
ตามความเหมาะสม 

 
(๒)   ดิน ที่ดินนอกที่ต้ังตัวตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์  ให้คิดตามอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อผู้เช่าใช้อยู่อาศัย 
         ตามบัญชีหมายเลข ๑ 
 หมายเหตุ  บัญชีนี้ใช้กรณีใช้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า 
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๐๙ 
 

 

 

 

 

 

 
ตัวอย่างการเช่าที่ดิน 

 

  



๓๑๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

การเช่าที่ดินของวัดมีพระสงฆ์ (ที่ธรณีสงฆ์,ที่ดินที่ตั้งวัด) กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ   
เอกสารหลักฐานประกอบการขอเช่า 
 ๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอเช่าที่ธรณีสงฆ์/ที่ดินทีต่ั้งวัด (ผู้ขอเชา่ต้องมีสภาพ 
เป็นนติิบุคคล) โดยระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์การเช่า เนือ้ที่ขอเช่า ระยะเวลาการเช่า 
อัตราค่าเช่า คา่บ ารุง และยกกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างให้วัดทันทีที่ลงมือปลูกสร้าง  (กรณีเอกชน) 
 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือบริคณห์สนธิ           
(กรณีบริษัทขอเช่า) ของผู้ขอเช่า โดยรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบับ 
 ๓. กรณีเป็นที่ธรณีสงฆ์/ที่ดินที่ตั้งวัด ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้เช่าที่ดินของวัด 
โดยผ่ านความเห็ นชอบของเจ้ าคณะต าบล เจ้ าคณะอ าเภอ เจ้ าคณะจั งหวัด นายอ าเภอ  
และผู้ว่าราชการจังหวัดตามล าดับ 
 ๔. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ขอเช่า โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๕. แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน พร้อมระบุอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญอะไรบ้าง  
 ๖. แบบแปลนแผนผังแสดงบริเวณที่ดินวัดทั้งแปลง และแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอเช่า  
โดยระบุรูปแบบรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ขนาดกว้าง-ยาว จ านวนชั้น ที่อยู่ในพื้นที่ขอเช่า  
และมีมาตราส่วนให้ชัดเจน 
 ๗. ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่ที่ขอเช่า เพื่อปลูกสร้าง ทั้ง ๔ ด้าน และบริเวณที่ดินข้างเคียง
พร้อมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ (ถ้ามี) ให้ชัดเจน  
 ๘. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของส านักงานที่ดินปีปัจจุบัน 
หลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 ๑. อัตราค่าเช่า (คิดตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จริง) โดยใช้ตารางเปรียบเทียบปรับปรุง  
อัตราค่าเช่าที่ดิน อาคาร ศาสนสมบัติกลาง และวัดร้าง บัญชีหมายเลข ๑ – ๑๙  มาประกอบ 
ในการคิดค านวณ  
 ๒. หากเป็นส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจะคิดตามมติมหาเถรสมาคม                    
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙  เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินวัดร้าง 
และศาสนสมบัติกลาง ส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเช่า 
 ๓. เงินบ ารุงศาสนสมบัติและค่าธรรมเนียมต่างๆ คิดตามระเบียบส านักงาน-
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ 
เมษายน ๒๕๕๖ 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๑๑ 
 

 ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการเช่าคิดเท่ากับค่าเช่าปีปัจจุบัน ๑ ปี ๖ เดือน 
 ๓.๒ ค่าประกันการผิดสัญญาเช่าคิดเท่ากับค่าเช่าปีปัจจุบัน ๑ ปี 
 ๓.๓. ค่าท าสัญญาเช่า ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ กรณีส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเช่า อัตราค่าเช่า ค่าบ ารุงอยู่ในดุลยพินิจ
ความเหมาะสมของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) 
 
 
       
 
 
 
  



๓๑๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ผังแสดงขั้นตอนการเช่าท่ีดินของวัด 
(ระยะเวลาการเช่าเกิน ๓ ป)ี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้ขอเช่าเสนอเรื่อง
กับวัด 

วัดพิจารณาให้ความยินยอมโดยผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะผู้ปกครองสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองตามล าดับชั้น 

วัดเสนอเรื่องกับจังหวัด 

จังหวัดเสนอเรื่องส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น าเสนอ
คณะกรรมการ พศป. เพ่ือพิจารณา 

มหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อนุมัติตามมติ
คณะกรรมการ พศป.และมหาเถรสมาคม  

และแจ้งจังหวัดเพื่อแจ้งวัด 

วัดจัดท าสัญญาเช่า 

และน าไปจดทะเบียนการเช่าที่ส านักงานที่ดิน 

วัดรายงานการจัดท าสัญญาเช่าให้ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรายงานให้
คณะกรรมการ พศป. ทราบต่อไป 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๑๓ 
 

ตัวอย่างการค านวณส่วนราชการขอเช่าโดยแสวงหาประโยชน์ 

หลักเกณฑ์การคิดค่าเช่า คา่บ ารุง  
วัดบ่อบัวแก้ว หมู่ ๙ ต าบลรัตภูม ิอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

รายองค์การบริหารส่วนต าบลรัตภูม ิ

............................................................. 
 ขอเช่าที่ดินวัด โฉนดเลขที่ ๒๙๙๕ เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๐๒ ตารางวา 
(๖,๒๐๒ ตารางวา) ราคาประเมินที่ดินทั้งแปลง ๒,๖๓๙,๖๕๐.๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๔๒๕.๖๑ บาท 
ขอเช่า ๑ ไร่ ๑.๑๐ ตารางวา 
-ค่าเช่าที่ดิน 
๑ เพื่อเป็นท่ีตัง้โรงผลิตน้ าประปา ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ ๔๒๕.๖๑ บาท 
 ๑. โรงสูบน้ า ขนาด ๕.๐๐ เมตร x ๕.๕๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๒๗.๕๐ ตารางเมตร 
 ๒. อาคารหอถังจ่ายน้ า ขนาด ๔.๐๐ เมตร x ๔.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑๖ ตารางเมตร 
 ๓. อาคารระบบกรองน้ าผิวดิน ขนาด ๑๐.๐๐ เมตร x ๑๒.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร 
 ๔. ถังน้ าใส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗.๙๐ เมตร x ๙.๙๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๖๒.๔๑ ตาราง
เมตรรวมพื้นที่ใช้สอย (๒๗.๕๐ ตารางเมตร+๑๖ ตารางเมตร+๑๒๐ ตารางเมตร+๖๒.๔๑ ตารางเมตร) 
= ๒๒๕.๙๑ ตารางเมตร หรอื ๕๖.๔๗ ตารางวา 
-ค่าเช่าที่ดิน  ส่วนที่เป็นอาคารคิดตามบัญชีหมายเลข ๘ ส่วนที่เหลือคดิตามบัญชีหมายเลข ๓ 
พื้นที่ใช้สอยเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ประมาณ ๗๐๐ ตารางเมตร 
พื้นที่ใช้สอย     = ๒๒๕.๙๑ ตารางเมตร หรือ ๕๖.๔๗ ตารางวา 
ค่าเช่าคิดตามบัญชีหมายเลข ๘ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ ๔๒๕.๖๑- บาท คิดค่าเช่าตามพื้นที่
ใช้สอย  ตารางเมตรละ ๕.- บาทต่อเดือน 
ค่าเช่าปีละ     =  ๒๒๕.๙๑ ตารางเมตร x ๕ บาท x ๑๒ เดือน 
     = ๑๓,๕๕๕.๐๐ บาท 
๒.พื้นที่ส่วนที่เหลือ   
ขอเช่าก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก พื้นที่ส่วนทีเ่ป็นอาคาร ๕๖.๔๘ ตารางวา  
พื้นที่ส่วนที่เหลอื    = ๔๐๑.๑๐ ตารางวา – ๕๖.๔๘ ตารางวา 
     = ๓๔๗.๖๕ ตารางวา 
ค่าเช่าคิดตามบัญชหีมายเลข ๓ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ ๔๒๕.๖๑ บาท คิดค่าเชา่ตารางวาละ          
๑.๕๐ บาทต่อเดือน 
ค่าเช่าปีละ     =  ๓๔๔.๖๒ ตารางวา x ๑.๕๐ บาท x ๑๒ เดือน 
     = ๖,๒๐๔.๐๐ บาท 



๓๑๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ค่าเช่าเพื่อตั้งโรงผลิตน้ าประปาปีละ = บาท ๑๓,๕๕๕.๐๐ + ๖,๒๐๔.๐๐ บาท 
     = ๑๙,๗๕๙.๐๐ บาท  
 ระยะ  ๕ ปแีรก    ค่าเช่าปีละ ๑๙,๗๕๙.๐๐ บาท  (หนึง่หมื่นเก้าพันเจ็ดรอ้ยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
 ระยะ  ๕ ปีทีส่อง  ค่าเช่าปีละ  ๒๖,๖๗๕.๐๐ บาท   (สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
 ระยะ  ๕ ปีทีส่าม  ค่าเช่าปลีะ ๓๖,๐๑๒.๐๐ บาท  (สามหมื่นหกพนัสิบสองบาทถ้วน) 
 ระยะ  ๕ ปสีุดท้าย ค่าเช่าปลีะ ๔๘,๖๑๗.๐๐ บาท  (สี่หมื่นแปดพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

- ค่าบ ารุงศาสนสมบัติ  เก็บตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียม  และเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ อัตราค่าบ ารุงศาสนสมบัติ  การเช่าที่ดินหรือ
อาคารศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง  และศาสนสมบัติวัด ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ ดังนี้ ๘.๑ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิหสหกิจ เช่าที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคารเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงศาสนสมบัติ ร้อยละ ๒๕ ของราคาประเมินที่ดิน 
พื้นที่ขอเช่าตั้งโรงผลิตน้ าประปาประมาณ ๔๐๑.๑๐ ตารางวา ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 
๔๒๕.๖๑ บาท  คิดเป็นเงินบ ารุงศาสนสมบัติกลาง 
     =  ๔๐๑.๑๐ ตารางวา x ๔๒๕.๖๑ บาท  
     =   ๑๗๐,๗๑๒.๑๗ บาท x  ๒๕ % 
     =  ๔๒,๖๗๙.๐๐ บาท 
                                                         ******* 
 

 

ตัวอย่างการค านวณส่วนราชการขอเช่าโดยไม่แสวงหาประโยชน์ 
หลักเกณฑ์การคิดค่าเช่า และค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ...... 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก จังหวัดพทัลุง 

ที่ดินวัดภัทราราม ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง น.ส.๓ ก. เลขที่ ๘๔๙ เนื้อที่ ๒๘ ไร่           
๕๐ ตารางวา  หรือ ๑๑,๒๕๐ ตารางวา ราคาประเมินที่ดินทั้งแปลง ๒,๑๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท ตารางวาละ 
๑๘๘.๑๖ บาท  ส่วนที่ขอเช่าเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๐ งาน ๓๒.๑๔ ตารางวา หรือ ๔๓๒.๑๔ ตารางวา             
ราคาประเมินที่ดิน  ส่วนที่ขอเช่า  ๑๘๘.๑๖ บาท  X ๔๓๒.๑๔ ตารางวา = ๘๑,๓๑๑.๔๗ บาท                  
ปรับ = ๘๑,๓๑๒ บาท 
 
 
 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๑๕ 
 

         อนุโลมให้คิดค่าเช่าร้อยละ ๒%ของราคาประเมินที่ดินต่อปี ตามมติมหาเถรสมาคม  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ มติที่ ๔๐/๒๕๔๙ 
อัตราค่าเช่า เนื้อที่ ๑ไร่ ๓๒.๑๔ ตารางวา หรือ ๔๓๒.๑๔ ตารางวา  =     ๘๑,๓๑๒  บาท 
                          คิดค่าเช่า  =    ๒ % ของราคาประเมินที่ดิน 
                          ค่าเช่า =    ๘๑,๓๑๒.๐๐  บาท  X ๒ % 
              =     ๑๖๒๖.๒๔ บาทต่อปี ปรับ ๑.๖๒๗.๐๐ บาท 
 -ระยะ ๕ ปีแรก     ค่าเช่าปีละ  ๑,๖๒๗.๐๐ บาท  (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) 
 -ระยะ ๕ ปีที่สอง  ค่าเช่าปีละ ๒,๑๙๗.๐๐ บาท  (สองพันหนึ่งเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
 -ระยะ ๕  ปีที่สาม    ค่าเช่าปีละ   ๒,๙๖๖.๐๐ บาท  (สองพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
 -ระยะ ๕ ปีที่สี่       ค่าเช่าปีละ   ๔,๐๐๕.๐๐ บาท  (สี่พันห้าบาทถ้วน) 
 -ระยะ ๕ ปีที่ห้า       ค่าเช่าปีละ   ๕,๔๐๗.๐๐ บาท  (ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้วน) 
 -ระยะ ๕ ปีสุดท้าย   ค่าเช่าปีละ    ๗,๓๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสามบาทถ้วน) 
๒. ค่าธรรมเนียมการเช่า (คิดเท่ากับค่าเช่าที่ดนิ ๑ ปี ๖ เดือน ตามระเบยีบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
ว่าด้วยอัตราคา่ธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.๒๕๕๖) 
                                                       = ๑,๖๒๗.๐๐ บาท÷๑๒ เดือน x๑๘ เดือน 
                                                       = ๒,๔๔๑.๐๐ บาท 
๓. ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า (คิดเท่ากับค่าเชา่ที่ดิน ๑ ป ีตามระเบียบส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ว่าด้วยอัตราคา่ธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.๒๕๕๖) 
                                                      = ๑,๖๒๗.๐๐ บาท 
๔. ค่าจัดท าสัญญาเช่า(ตามระเบียบส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและ 
เงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.๒๕๕๖)              = ๖๐.๐๐ บาท 

๑. การเช่าที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 
เอกสารหลักฐานประกอบการขอเช่า 
 ๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอเช่าที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง (หากเป็นส่วน
ราชการเช่าต้องมีสภาพเป็นนิติบุคคล)  โดยระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์การเช่า เนื้อที่ขอเช่า 
ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า และเงินบ ารุงศาสนสมบัติกลาง 
 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือบริคณห์สนธิ  (กรณีบริษัท
ขอเช่า) ของผู้ขอเช่า โดยรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๓. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๔. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของส านักงานที่ดินปีปัจจุบัน 
 ๕ . แบบแปลนแผนผังแสดงรายการสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน โดยระบุจ านวนอาคารขนาด          
ความกว้าง – ยาว จ านวนชั้น โดยก าหนดมาตราส่วนให้ชัดเจนและมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๖. แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน พร้อมระบุอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญอะไรบ้าง   



๓๑๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 ๗. ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่ที่ขอเช่าทั้ง ๔ ด้าน และบริเวณที่ดินข้างเคียง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง            
ในพื้นท่ี (ถ้ามี) ให้ชัดเจน  
หลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 ๑. อัตราค่าเช่า (คิดตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จริง) โดยใช้ตารางเปรียบเทียบปรับปรุง                
อัตราค่าเช่าที่ดิน อาคาร ศาสนสมบัติกลาง และวัดร้าง บัญชีหมายเลข ๑ – ๑๙ มาประกอบในการคิด
ค านวณ  
 ๒. หากเป็นส่วนราชการ ให้คิดอัตราค่าเช่าร้อยละ ๒ ของราคาประเมินที่ดินปีปัจจุบัน             
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้คิดอัตราค่าเช่าร้อยละ ๓ ของราคาประเมินที่ดินปีปัจจุบัน ตามมติ 
มหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙  เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินวัดร้าง
และศาสนสมบัติกลาง ส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเช่า 
 ๓. เงินบ ารุงศาสนสมบัติและค่าธรรมเนียมต่างๆ คิดตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนา-
แห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
 - เงินบ ารุงศาสนสมบัติกลาง คิดเท่ากับ ๘ เท่าของอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี หากเป็น            
ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเช่าเพื่อใช้แสวงหาผลประโยชน์ ให้เรียกเก็บเงินบ ารุงร้อยละ ๒๕ 
ของราคาประเมินที่ดินปีปัจจุบัน 
 - ค่าธรรมเนียมการเช่า คิดเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี ๖ เดือน 
 - ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า คิดเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี 
 - ค่าจัดท าสัญญาเช่า สัญญาเช่าที่ดินไม่เกิน ๓ ปี เพื่ออยู่อาศัย ให้เรียกเก็บสัญญาละ ๓๐.๐๐ บาท 
นอกเหนือจากนี้สัญญาละ ๖๐.๐๐ บาท หากสัญญาเช่าที่ดินมีระยะเวลาการเช่าเกิน ๓ ปี เพื่ออยู่อาศัย 
สัญญาละ ๑๕๐.๐๐ บาท นอกเหนือจากนี้สัญญาละ ๓๐๐.๐๐ บาท 

  ทั้งนี้ กรณีส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเช่า อัตราค่าเช่า ค่าบ ารุงอยู่ใน 

ดุลยพินิจความเหมาะสมของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.)  
  



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๑๗ 
 

ผังแสดงขั้นตอนการเช่าท่ีดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง(ประชาชนทั่วไป) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูข้อเช่าเสนอ
เรื่องกับจังหวดั 

จังหวัดพิจารณาเสนอเรื่องให้ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติโดยแนบเอกสารต่างๆ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณา 
และแจ้งจังหวัด 
จัดท าสัญญาเช่า 

จังหวัดแจ้งผู้เช่าจัดท าสัญญาเช่า และน าไปจดทะเบียน
การเช่าที่ส านักงานที่ดิน (กรณีเช่าเกิน ๓ ปี) 

จังหวัดรายงานการจัดท าสัญญาเช่าให ้
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 

 

ส านักงานศาสนสมบัติตรวจสอบความถูกต้อง และ
รายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติทราบต่อไป 

 



๓๑๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 
ผังแสดงขั้นตอนการเช่าท่ีดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 

(กรณีส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูข้อเช่าเสนอเรื่อง 
กับจังหวัด 

จังหวัดเสนอเรื่องให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น าเสนอ
คณะกรรมการ พศป. เพ่ือพิจารณา 

มหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อนุมัติตามมติ
คณะกรรมการ พศป.และมหาเถรสมาคม  

และแจ้งจังหวัด 

จังหวัดแจ้งผู้เช่าจัดท าสัญญาเช่า 

และน าไปจดทะเบียนการเช่าที่ส านักงานที่ดิน 

(กรณีเช่าเกิน ๓ ปี) 

จังหวัดรายงานการจัดท าสัญญาเช่าให้ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 

ส านักงานศาสนสมบัติตรวจสอบความถูกต้อง  
และรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ทราบต่อไป 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๑๙ 
 

ตัวอย่างการค านวณส่วนราชการขอเช่าตัง้ส านักงาน 

หลักเกณฑ์การคิดค่าเช่า 
                                                วัดท่าช้าง (ร้าง)  
ต าบลคลัง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๗๖ 
(บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ ๙๒ ตารางวา (๓,๒๙๒ ตารางวา) ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 
๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท  
๑. ค่าเช่า 
  =   ๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท x ๓,๒๙๒ ตารางวา 
                                            =   ๓๐๗,๘๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท x ๒% 
                                               =   ๖,๑๕๖,๐๔๐.๐๐ บาทต่อป ี
๒. ค่าธรรมเนยีมการเช่า 
(คิดเท่ากับค่าเช่าที่ดิน ๑ ปี ๖ เดือน ตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.๒๕๕๖) 
                                                       =   ๖,๑๕๖,๐๔๐.๐๐ บาท÷๑๒ เดือน x๑๘ เดือน 
                                                       =   ๙,๒๓๔,๐๖๐.๐๐ บาท 
๓. ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า 
(คิดเท่ากับค่าเช่าที่ดิน ๑ ปี ตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
                                                      =    ๖,๑๕๖,๐๔๐.๐๐ บาท 
๔. ค่าจัดท าสัญญาเช่า 
(ตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสน-
สมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
                                                       =    ๖๐.๐๐ บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๒๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

๒. กรณีการขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

 ๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนสิทธิการเช่าของผู้ขอโอนและผู้รับโอนสิทธิการเช่า 
 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอโอนและผู้รับโอน      
โดยรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๓. ส าเนาใบส าคัญการสมรส/ใบหย่า ของผู้ขอโอนและผู้รับโอน โดยรับรองส าเนาถูกต้อง 
ทุกฉบับ 
 ๔. หนังสือยินยอมของคู่สมรส ของผู้ขอโอนและผู้รับโอน 
 ๕. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (แปลงที่ขอโอน) โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๖. ส าเนาสัญญาเช่าฉบับเดิม 
 ๗. ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินค่าเช่าปีปัจจุบัน 

 ๘. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัดปีปัจจุบัน 
 ๙. แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน โดยก าหนดมาตราส่วนให้ชัดเจน พร้อมระบุอยู่ใกล้
สถานที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 ๑๐. ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่ที่ขอโอนสิทธิการเช่า               
หลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 ๑. อัตราค่าเช่า (คิดตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จริง) โดยใช้ตารางเปรียบเทียบ  
ปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดิน อาคาร ศาสนสมบัติกลาง และวัดร้าง บัญชีหมายเลข  ๑ – ๑๙  
มาประกอบในการ   คิดค านวณ  
 ๒. เงินบ ารุงศาสนสมบัติและค่าธรรมเนียมต่างๆ คิดตามระเบียบส านักงาน
พระพุทธศาสนา-แห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 - เงินบ ารุงศาสนสมบัติกลาง 
  กรณีเพื่ออยู่อาศัย คิดเท่ากับ ๘ เท่า ของอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี 
  กรณีเพื่อท าการเกษตร คิดร้อยละ ๓ ของราคาประเมินที่ดินปีปัจจุบัน 
  กรณีเป็นการโอนให้ระหว่างสามี ภรรยา บิดา มารดา และบุตร ให้เรียกเก็บ
ร้อยละ ๕๐ ของ ๘ เท่า ของอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๒๑ 
 

 - ค่าธรรมเนียมการโอน คิดเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี ๖ เดือนแต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เป็นคนต่างด้าว ให้เรียกเก็บเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๓ ป ี
 - ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า คิดเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี 
 - ค่าจัดท าสัญญาเช่า สัญญาเช่าที่ดินไม่เกิน ๓ ปี เพื่ออยู่อาศัย ให้เรียกเก็บสัญญาละ 
๓๐.๐๐ บาท นอกเหนือจากนี้สัญญาละ ๖๐.๐๐ บาท หากสัญญาเช่าที่ดินมีระยะเวลาการเช่าเกิน ๓ ปี       
เพื่ออยู่อาศัย สัญญาละ ๑๕๐.๐๐ บาท นอกเหนือจากนี้สัญญาละ ๓๐๐.๐๐ บาท 
 
 
  



๓๒๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

    ผังแสดงขั้นตอนการขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอเช่าเสนอเรื่องกับ
จังหวัด 

จังหวัดพิจารณาเสนอเรื่องให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยแนบเอกสารต่างๆ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณา 
และแจ้งจังหวัดจัดท าสัญญาเช่า 

จังหวัดแจ้งผู้เช่าจัดท าสัญญาเช่า และน าไปจดทะเบียน
การเช่าที่ส านักงานที่ดิน (กรณีเช่าเกิน ๓ ปี) 

จังหวัดรายงานการจัดท าสัญญาเช่าให ้
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 

 

ส านักงานศาสนสมบัติตรวจสอบความถูกต้อง และ
รายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติทราบต่อไป 

 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๒๓ 
 

      
ตัวอย่างการค านวณการขอโอนสิทธิการเชา่ที่ดิน 

วิธีการค านวณค่าเช่า ค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
 วัดโลกาใน (ร้าง) โฉนดเลขที่ ๑๒๑๑๓ (บางส่วน) ต าบลบางจาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี  พร้อมยกกรรมสิทธิ์เรือนเลขที่ ๑๘/๒ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
กรณีโอนสิทธิการเช่าเนื้อที่เช่าประมาณ ๑ งาน ๕๘ ตารางวา 
รายนางอนงค์ กิจพันธ์ ที่ประมาณ ๑๕๘ ตารางวา เพื่ออยู่อาศัย (คิดตามตารางบัญชีหมายเลข ๑ 
ท าเลชั้น ๑ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ตารางวาละ ๑.๒๕ บาทต่อเดือน) 
๑. ค่าเช่า 

                                                       =   (๑๕๘ ตารางวา x ๑.๒๕ บาท) 
                                                       =   ๑๙๗.๕๐ บาท ต่อเดือน      

                   หรือปีละ  =   ๒,๓๗๐.๐๐ บาท 
๒. ค่าบ ารงุศาสนสมบัติกลาง 

คิดตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุง 
ศาสนสมัติ  พ.ศ.๒๕๕๖ คิดเท่ากับ ๘ เท่าของค่าเช่า ๑ ป ีตามอัตราค่าเช่าปัจจุบัน 

     =   (๒,๓๗๐.๐๐ บาท )  x ๘ เท่า 
=   ๑๘,๙๖๐.๐๐ บาท 

๓. ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า (ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้เรียกเก็บเท่ากับค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี ๖ เดือน) 

=   (๑๙๗.๕๐บาท x ๑๘ เดือน)  
=   ๓,๕๕๕.๐๐ บาท 

๔. ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า (ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้เรียกเก็บเท่ากับค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี) 
- ค่าประกันการผิดสัญญาเช่าเท่ากับค่าเชา่ ๑๒ เดือน 
                                  =   ๒,๓๗๐.๐๐ บาท 
๕. ค่าธรรมเนียมออกหนงัสืออนุญาตโอนกรรมสิทธิ์เรือน       =   ๕๐๐.๐๐ บาท 
๖. ค่าท าสัญญาเช่า 
- ค่าท าสญัญาเช่า                                     =   ๓๐ บาท 
 

********** 
 



๓๒๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

๓. กรณีการขอโอนแบ่งแยกสิทธิการเช่าที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 
เอกสารประกอบ 

 ๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนแบ่งแยกสิทธิการเช่าของผู้ขอโอนและผู้รับโอนสิทธิ
การเช่า 
 ๒.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอโอนแบ่งแยก และ
ผู้รับโอนโดยรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๓. ส าเนาใบส าคัญการสมรส/ใบหย่า ของผู้ขอโอนแบ่งแยกและผู้รับโอน โดยรับรอง
ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๔. หนังสือยินยอมของคู่สมรส ของผู้ขอโอนแบ่งแยกและผู้รับโอน 
 ๕. ส าเนาสัญญาเช่าฉบับเดิม 
 ๖. ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินค่าเช่าปีปัจจุบัน 
 ๗. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (แปลงที่ขอโอน) โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๘. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัดปีปัจจุบัน 
 ๙. แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน โดยก าหนดมาตราส่วนให้ชัดเจน พร้อมระบุอยู่ใกล้
สถานที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 ๑๐. ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่ที่ขอโอนแบ่งแยก 
หลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 ๑. อัตราค่าเช่า (คิดตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จริง) โดยใช้ตารางเปรียบเทียบ         
ปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดิน อาคาร ศาสนสมบัติกลาง และวัดร้าง บัญชีหมายเลข ๑ – ๑๙  
มาประกอบในการคิดค านวณ  
 ๒. เงินบ ารุงศาสนสมบัติและค่าธรรมเนียมต่างๆ คิดตามระเบียบส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 - เงินบ ารุงศาสนสมบัติกลาง คิดเท่ากับ ๘ เท่า ของอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี 
 - ค่าธรรมเนียมการโอนแบ่งแยกคิดเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี ๖ เดือนแต่หาก 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างด้าว ให้เรียกเก็บเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๓ ปี 
 - ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า คิดเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี 
 - ค่าธรรมเรียมการรวมแปลงหรือแบ่งแยกที่ดินให้เรียกเก็บแปลงละ ๕๐๐.๐๐ บาท 
 - ค่าจัดท าสัญญาเช่า สัญญาเช่าที่ดินไม่เกิน ๓ ปี เพื่ออยู่อาศัย ให้เรียกเก็บสัญญาละ 
๓๐.๐๐ บาท นอกเหนือจากนี้สัญญาละ ๖๐.๐๐ บาท หากสัญญาเช่าที่ดินมีระยะเวลาการเช่าเกิน ๓ ปี       
เพื่ออยู่อาศัย สัญญาละ ๑๕๐.๐๐ บาท นอกเหนือจากนี้สัญญาละ ๓๐๐.๐๐ บาท 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๒๕ 
 

  
ผังแสดงขั้นตอนการขอโอนแบ่งแยกสิทธิการเช่าที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอเช่าเสนอเรื่อง 
กับจังหวัด 

จังหวัดพิจารณาเสนอเรื่องให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยแนบเอกสารต่างๆ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณา 
และแจ้งจังหวัดจัดท าสัญญาเช่า 

จังหวัดแจ้งผู้เช่าจัดท าสัญญาเช่า  

จังหวัดรายงานการจัดท าสัญญาเช่าให ้
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 

 

ส านักงานศาสนสมบัติตรวจสอบความถูกต้อง  
และรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ทราบต่อไป 
 



๓๒๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

 

ตัวอย่างการค านวณการขอโอนแบ่งแยกสทิธิการเช่าที่ดนิวัดร้าง 
วัดจุฬามณ ี(ร้าง)  ต าบลไผ่ลิง  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ราคาประเมินทีด่ินตารางวาละ ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท 
กรณีโอนแบ่งแยกสิทธิการเช่าเนื้อที่เช่าประมาณ ๑,๕๐๙ ตารางวา 

ราย  ๑. นายธนาวัฒน์ มาสถิตย์ทรัพย์ เนื้อที่ประมาณ ๑,๓๓๑ ตารางวา  
       ๒. นายธนาวัฒน์ มาสถิตย์ทรัพย์ นางสาวสุจิตรา มาสถิตย์ทรัพย์ และนางสาวศุภจิตต์ มาสถิตย์ทรัพย์ 
เนื้อที่ประมาณ ๑๗๘ ตารางวา เพื่ออยู่อาศัย  
ราย นายธนาวัฒน์ มาสถิตทรัพย์ เนื้อที่ประมาณ ๑,๓๓๑ ตารางวา เพื่ออยู่อาศัย (คิดตามตาราง                
บัญชีหมายเลข ๑ ท าเลชั้น ๑ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท ตารางวาละ ๔ บาทต่อเดือน) 
๑. ค่าเช่า 

                                                       =   (๑,๓๓๑ ตารางวา x ๔ บาท) 
                                                       =   ๕,๓๒๔.๐๐ บาท ตอ่เดือน      

             หรือปีละ        =    ๖๓,๘๘๘.๐๐ บาท 
๒. ค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง 
    คิดตามระเบียบส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมตัิ  
    พ.ศ.๒๕๕๖ คิดเท่ากับ ๘ เท่าของค่าเช่า ๑ ปี ตามอัตราค่าเช่าปัจจุบัน 
 = (๕,๓๒๔.๐๐ บาท x ๑๒ เดือน)  x ๘ 
 =  ๕๑๑,๑๐๔.๐๐  บาท 
๓. ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า (ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้เรียกเก็บเท่ากับค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี ๖ เดือน) 

=  (๖๓,๘๘๘.๐๐บาท x ๑๘ เดือน)  
=  ๙๕,๘๓๒.๐๐  บาท 

๔. ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า(ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
และเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้เรียกเก็บเท่ากับค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี) 
- ค่าประกันการผิดสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า ๑๒ เดือน 
 = ๖๓,๘๘๘.๐๐ บาท 
๔. ค่ารังวัดแบง่แยก                       =     ๕๐๐.๐๐ บาท 
๕. ค่าท าสัญญาเช่า 
- ค่าท าสัญญาเช่า = ๓๐  บาท     
                                           *********                                  
 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๒๗ 
 

 
รายนายธนาวัฒน์ มาสถิตย์ทรัพย์ นางสาวสุจิตรา มาสถิตย์ทรัพย์ และนางสาวศุภจิตต์ มาสถิตย์ทรัพย์  
เนื้อที่ประมาณ ๑๗๘ ตารางวา เพื่ออยู่อาศัย  
๑. ค่าเช่า 

     =  (๑๗๘ ตารางวา x ๔ บาท) 
                                      =    ๗๑๒.๐๐ บาท ต่อเดือน      

    หรือปีละ        =    ๘,๕๔๔.๐๐ บาท 
๒. ค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง 
    คิดตามระเบียบส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมตัิ  
    พ.ศ.๒๕๕๖ คิดเท่ากับ ๘ เท่าของค่าเช่า ๑ ปี ตามอัตราค่าเช่าปัจจุบัน 
 =    (๗๑๒.๐๐ บาท x ๑๒ เดือน)  x ๘ 
 

=     ๖๘,๓๕๒.๐๐  บาท 
๓. ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า (ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้เรียกเก็บเท่ากับค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี ๖ เดือน) 

=     (๘,๕๔๔.๐๐ บาท x ๑๘ เดือน)  
=     ๑๒,๘๑๖.๐๐ บาท 

๔. ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า(ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
และเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้เรียกเก็บเท่ากับค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี) 
- ค่าประกันการผิดสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า ๑๒ เดือน 
 =     ๘,๕๔๔.๐๐ บาท 
๔. ค่ารังวัดแบง่แยก                           =     ๕๐๐.๐๐ บาท 
๕. ค่าท าสัญญาเช่า 
- ค่าท าสัญญาเช่า =   ๓๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

๔. กรณีการขอรับเช่าสืบแทนที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 

เอกสารประกอบ 

 ๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอรับเช่าสืบแทน 
 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับเช่าสืบแทน         
โดยรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๓. ส าเนาใบส าคัญการสมรส/ใบหย่า โดยรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๔. หนังสือยินยอมของคู่สมรส ของผู้รับเช่าสืบแทน 
 ๕. ส าเนาใบมรณะบัตร 
 ๖. หนังสือสละสิทธิการเช่าของทายาทคนอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ๗. ส าเนาสัญญาเช่าฉบับเดิม 
 ๘. ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินค่าเช่าปีปัจจุบัน 
 ๙. ส าเนาประกาศจังหวัดหาผู้คัดค้านการรับเช่าสืบแทน 
 ๑๐. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (แปลงที่ขอโอน) โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๑๑. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัดปีปัจจุบัน 
 ๑๒. แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน โดยก าหนดมาตราส่วนให้ชัดเจน พร้อมระบุอยู่ใกล้
สถานที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 ๑๓. ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่ท่ีขอรับเช่าสืบแทน   

หลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 ๑. อัตราค่าเช่า (คิดตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จริง) โดยใช้ตารางเปรียบเทียบ         
ปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดิน อาคาร ศาสนสมบัติกลาง และวัดร้าง บัญชีหมายเลข ๑ – ๑๙ มาประกอบใน
การ   คิดค านวณ  
 ๒. เงินบ ารุงศาสนสมบัติและค่าธรรมเนียมต่างๆ คิดตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนา-
แห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 - เงินบ ารุงศาสนสมบัติกลาง คิดเท่ากับ ๘ เท่า ของอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปีเว้นแต่เป็น 
การขอรับเช่าสืบแทนที่ดินระหว่างสามี ภรรยา บิดา มารดา และบุตร ถ้ายื่นเรื่องภายใน ๖๐ วัน นับแต่
วันที่ผู้เช่าเดิมถึงแก่กรรม ให้เรียกเก็บเงินบ ารุงร้อยละ ๕๐ ของ ๘ เท่า ของอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี  
หากยื่นเรื่องเกินก าหนดให้เรียกเก็บเท่ากับ ๘ เท่า ของอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี 
 - ค่าธรรมเนียมการรับเช่าสืบแทนคิดเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี ๖ เดือนหากเป็นสามี 
ภรรยา บิดา มารดา และบุตร ถ้ายื่นเรื่องภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าเดิมถึงแก่กรรม งดเก็บ  
 - ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า คิดเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี 
 - ค่าจัดท าสัญญาเช่า สัญญาเช่าที่ดินไม่เกิน ๓ ปี เพื่ออยู่อาศัย ให้เรียกเก็บสัญญาละ ๓๐.๐๐ 
บาท นอกเหนือจากนี้สัญญาละ ๖๐.๐๐ บาท หากสัญญาเช่าที่ดินมีระยะเวลาการเช่าเกิน ๓ ปีเพื่ออยู่อาศัย 
สัญญาละ ๑๕๐.๐๐ บาท นอกเหนือจากนี้สัญญาละ ๓๐๐.๐๐ บาท 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๒๙ 
 

ผังแสดงขั้นตอนการขอรับเช่าสืบแทนที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอเช่าเสนอเรื่อง 
กับจังหวัด 

จังหวัดพิจารณาเสนอเรื่องให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยแนบเอกสารต่างๆ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณา 
และแจ้งจังหวัดจัดท าสัญญาเช่า 

จังหวัดแจ้งผู้เช่าจัดท าสัญญาเช่า  

จังหวัดรายงานการจัดท าสัญญาเช่าให ้
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 

 

ส านักงานศาสนสมบัติตรวจสอบความถูกต้อง  
และรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ทราบต่อไป 
 

จังหวัดปิดประกาศหาผู้คัดค้านภายใน ๓๐ วัน 



๓๓๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ตัวอย่างการค านวณขอรับเช่าสืบแทนท่ีดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 
หลักเกณฑ์การคิดค่าเช่า ค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

วัดกุฎีสงฆ์ (ร้าง) 
ตั้งอยูน่อกเขตเทศบาล  ต าบลหนองโสน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จงัหวัดเพชรบุรี โฉนดเลขที่ ๓๓๓๓ 
(บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ ๑๐๑.๗๐ ตารางวา ได้ถึงแกก่รรมเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐       

นายวินัย อิ่มแย้ม 
๑. อัตราค่าเช่าที่ดิน เป็นเงิน ๖๐๕.๐๐ บาทต่อปี (คิดตามบัญชีปรับปรุงใหม่ ตารางหมายเลข ๑ 
  อัตราค่าเช่า 

ที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างเพื่อผู้เช่าใช้อยู่อาศัย ควรคิดท าเล ๓ เนื่องจากเป็นที่ดิน 
ตั้งอยู่นอกเขต    เทศบาล ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าเช่าตารางวาละ 
๑.๕๐ บาทต่อเดือน) 

  =    (๑๐๑.๗๐ ตารางวา x ๑.๕๐บาท) 
     =    ๑๕๒.๕๕บาท ต่อเดอืน  
  หรือปีละ =    ๑,๘๓๐.๖๐  บาท 

ปรับเศษ =  ๑,๘๓๑.๐๐  บาท 
๒. อัตราค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง เป็นเงิน  ๒,๔๒๐.๐๐ บาท (คิดตามระเบียบส านักงาน  

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมัติ พ.ศ.๒๕๕๖  
การขอรับเช่าที่ดินหรืออาคาร  ระหว่างสามี ภรรยา บิดา มารดา กับบุตร เรียกเก็บค่าบ ารุง  
ศาสนสมบัติเท่ากับ ๘ เท่าของค่าเช่า ๑ ปี    เว้นแต่ยื่นเรื่องภายใน ๖๐ วัน เรียกเก็บ 
ค่าบ ารุงศาสนสมบัติ ร้อยละ ๕๐ ของ ๘ เท่าของค่าเช่า ๑ ปี  

    ตามอัตราค่าเช่าปัจจุบัน 
  =   (๑,๘๓๑.๐๐ บาท x ๘)  
  =   ๑๔,๖๔๘.๐๐ บาท 
๓. ค่าธรรมเนียมการเช่า (คิดตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตรา

ค่าธรรมเนียม และเงินบ ารุงศาสนสมัติ พ.ศ.๒๕๕๖ การขอรับเช่าที่ดินหรืออาคาร เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการเช่าที่ดินหรืออาคารเรียกเก็บ ๑ ปี ๖ เดือน เว้นการขอรับเช่าสืบ
แทนที่ดินหรืออาคารระหว่างสามี ภรรยา บิดา มารดา กับบุตรยื่นเรื่องภายใน ๖๐ วัน งดเรียก
เก็บค่าธรรมเนียม 

 =   (๑๕๒.๕๕ บาท x ๑๘ เดือน )  
  =   ๒,๗๔๖.๐๐ บาท 
๔. ค่าประกันการผิดสัญญาเช่าเท่ากับค่าเชา่ ๑ ปี   =  ๑,๘๓๑.๐๐  บาท 
๕. ค่าท าสัญญาเช่า  =  ๓๐  บาท 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๓๑ 
 

๕. กรณีการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 
    เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าของผู้เช่า 
 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เช่า โดยรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ 
 ๓. ส าเนาสัญญาเช่าฉบับเดิม 
 ๔. ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินค่าเช่าปีปัจจุบัน 
 ๕. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (แปลงที่ขอโอน) โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๖. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัดปีปัจจุบัน 
 ๗. แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน โดยก าหนดมาตราส่วนให้ชัดเจน พร้อมระบุอยู่ใกล้
สถานที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 ๘. ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่เช่าสภาพปัจจุบัน 

หลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 ๑. อัตราค่าเช่า (คิดตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จริง) โดยใช้ตารางเปรียบเทียบปรับปรุง
อัตราค่าเช่าที่ดิน อาคาร ศาสนสมบัติกลาง และวัดร้าง บัญชีหมายเลข ๑ – ๑๙ มาประกอบ 
ในการคิดค านวณ  
 ๒. เงินบ ารุงศาสนสมบัติและค่าธรรมเนียมต่างๆ คิดตามระเบียบส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
 - เงินบ ารุงศาสนสมบัติกลาง คิดเท่ากับ ๘ เท่าของอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี หากเป็น            
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยได้รับอนุญาต ให้เรียกเก็บเงิน
บ ารงุ ร้อยละ ๒๕ ของ ๘ เท่า ของอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี การด าเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้
เรียกเก็บเท่ากับ ๒๐ เท่า ของอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี 
 -  ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า คิดเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๖ เดือน 
 - ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า คิดเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี 
 - ค่าจัดท าสัญญาเช่าที่ดิน (สัญญาเช่าที่ดินไม่เกิน ๓ ปี เพื่ออยู่อาศัย ให้เรียกเก็บ สัญญาละ 
๓๐.๐๐ บาท นอกเหนือจากนี้สัญญาละ ๖๐.๐๐ บาท ส่วนสัญญาเช่าที่ดินเกิน ๓ ปี เพื่ออยู่อาศัย  
ให้เรียกเก็บสัญญาละ ๑๕๐.๐๐ บาท นอกเหนือจากนี้สัญญาละ ๓๐๐.๐๐ บาท)  
 
 
  



๓๓๒   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ผังแสดงขั้นตอนการขอเปลีย่นแปลงวัตถปุระสงค์การเช่าที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้ขอเช่าเสนอเรื่อง 
กับจังหวัด 

จังหวัดพิจารณาเสนอเรื่องให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยแนบเอกสารต่างๆ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณา 
และแจ้งจังหวัดจัดท าสัญญาเช่า 

จังหวัดแจ้งผู้เช่าจัดท าสัญญาเช่า  

จังหวัดรายงานการจัดท าสัญญาเช่าให ้
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 

 

ส านักงานศาสนสมบัติตรวจสอบความถูกต้อง  
และรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ทราบต่อไป 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๓๓ 
 

ตัวอย่าการค านวณการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 
วิธีการค านวณค่าบ ารุง ค่าเช่า และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

วัดจุฬามณ ี(รา้ง)  ต าบลไผล่ิง  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท 

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า 

๑.นายธนาวัฒน์ มาสถิตย์ทรัพย์ เนื้อที่ประมาณ ๑,๓๓๑ ตารางวา  
        ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า จากเดิมเพื่ออยู่อาศัย เป็นเพื่อประกอบการค้า  
         -เนื้อที่ประมาณ ๑๐๕ ตารางวา    เพื่อประกอบการค้า 
 -เนื้อที่ประมาณ ๑,๒๒๖ ตารางวา เพื่ออยู่อาศัย 
รายนายธนาวัฒน์ มาสถิตทรัพย์ เนื้อที่ประมาณ ๑,๓๓๑ ตารางวา เพื่ออยู่อาศัย (คิดตามตาราง                   
บัญชีหมายเลข ๑ ท าเลชั้น ๑ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท ตารางวาละ ๔ บาท
ต่อเดือน) 
๑. ค่าเช่า 

 เพื่ออยู่อาศัย                                        =    (๑,๒๒๖ ตารางวา x ๔ บาท) 
                                                        =    ๔,๙๐๔.๐๐ บาท ต่อเดอืน      

     หรือปีละ =     ๕๘,๘๔๘.๐๐ บาท 
(การคิดค่าเช่าตามบัญชีเอกสารประกอบหมายเลข ๒ กึง่ประกอบธุรกิจ ให้คิดค่าเช่าตามบัญชี
หมายเลข ๑  และบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๑๕๐) บัญชี ๑ ตารางวาละ ๔ บาทต่อเดือน+ร้อยละ ๑๕๐ 
เป็นตารางวาละ ๑๐ บาท 

เพื่อประกอบการค้า                                =    (๑๐๕ ตารางวา x ๑๐ บาท) 
                                                       =    ๑,๐๕๐.๐๐ บาท ต่อเดอืน      

    หรือปีละ =    ๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท 
๒. ค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง 
เปลี่ยนวัตถุประสงค์การเช่าคิดตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมัติ พ.ศ.๒๕๕๖ คิดเท่ากับร้อยละ ๒๕ ของ ๘ เท่าของ 
ค่าเช่า ๑ ปี ตามอัตราค่าเช่าปัจจุบัน เฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลง 
 =   (๑๒,๖๐๐.๐๐บาท)  x ๘ 

 =   ๑๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท x ๒๕ % 
 =    ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

๓. ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า (ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียม  และเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้เรียกเก็บเท่ากับค่าเช่าปัจจุบัน ๖ เดือน) 



๓๓๔   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

=   (๑,๐๕๐.๐๐บาท x ๖ เดือน)  
=   ๖,๓๐๐.๐๐ บาท 

๔. ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า(ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้เรียกเก็บเท่ากับค่าเช่าปัจจุบัน ๑ ปี) 
- ค่าประกันการผิดสัญญาเช่าเท่ากับค่าเชา่ ๑๒ เดือน 
 =   ๕๘,๘๔๘.๐๐ บาท + ๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท 
 =   ๗๑,๔๔๘.๐๐ บาท 
๔. ค่าท าสัญญาเช่า 
- ค่าท าสญัญาเช่า =   ๖๐  บาท 
๖. การขอทางภาระจ ายอมผ่านที่ดินวัด วัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 

    เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอท าสัญญาและจดทะเบียนทางภาระจ ายอมผ่านที่ดิน 
 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือกรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมี
หนังสือบริคณห์สนธิพร้อมหนังสือประทับตราและผู้มีอ านาจลงนามพร้อมหลักฐานแสดงตน   
โดยรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๓. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัดวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง  และส าเนาเอกสารสิทธิ์
ที่ดินของผู้ขอทางภาระจ ายอม โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๔. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของส านักงานที่ดินปีปัจจุบัน 
 ๕. แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน พร้อมระบุอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 ๖. ผังแสดงขนาดของทางภาระจ ายอม โดยก าหนดมาตราส่วนให้ชัดเจน 
 ๗. ภาพถ่ายบริเวณที่ดินที่ขอทางภาระจ ายอมทั้ง ๔ ด้าน และบริเวณที่ดินข้างเคียง 

หลักเกณฑ์ในการคิดค่าตอบแทน 

  ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคิดค่าตอบแทน            
การจดทะเบียนทางภาระจ ายอมผ่านที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ดินศาสนสมบัติกลาง พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี้ 
 - ส่วนทางภาระจ ายอมให้คิดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่าราคาประเมิน
ที่ดินของทางราชการ ตามเนื้อที่ที่ขอทางภาระจ ายอม 
     - ส่วนของที่ดินผู้ขอทางภาระจ ายอม ให้คิดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐             
ของมูลค่าราคาประเมินที่ดินของทางราชการทั้งแปลง ส าหรับที่ดินทุกแปลงที่ขอทางภาระจ ายอม 

   ทั้งนี้  อยู่ ในดุลยพินิจความเหมาะสมของคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสน-สมบัติกลางประจ า (พศป.) 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๓๕ 
 

ผังแสดงขั้นตอนการขอทางภาระจ ายอมผ่านที่ดินวัด วัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผูข้อทางเสนอเรื่อง 
กับจังหวัด 

จังหวัดเสนอเรื่องให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น าเสนอ
คณะกรรมการ พศป. เพ่ือพิจารณา 

มหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อนุมัติตามมติ
คณะกรรมการ พศป.และมหาเถรสมาคม  

และแจ้งจังหวัด 

จังหวัดแจ้งจัดท าสัญญาทางภาระจ ายอม 

และน าไปจดทะเบียนการเช่าที่ส านักงานที่ดิน 

จังหวัดรายงานการจัดท าสัญญาทางภาระจ ายอมให้ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 

ส านักงานศาสนสมบัติและรายงานให้ 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบต่อไป 

 



๓๓๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ตัวอย่างการค านวณการขอทางภาระจ ายอมผ่านที่ดินวัด วัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 
การค านวณการจดทะเบียนภาระจ ายอม 

ที่ธรณีสงฆ์วัดควนขัน ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวดัตรัง 
โฉนดเลขที่ ๒๒๗๐๘ (บางสว่น) เนื้อที่ ๔๙.๗๕ ตารางวา 

นายธวัช ธิติประเสริฐ  
เนื้อที่ของท่ีธรณีสงฆ์วัดควนขัน 
ราคาประเมินตารางวาละ  ๔,๘๕๐ บาท   เนื้อที่ ๖๘.๙๖ ตารางวา เป็นเงิน ๓๓๔,๔๕๖ บาท 
                                                           =    ๓๓๔,๔๕๖ บาท 
ค่าตอบแทน 
(๓๓๔,๔๕๖ บาทx๑๐๐%)                                 =    ๓๓๔,๔๕๖ บาท 
เนื้อที่ของเจ้าของที่ขอจดทะเบียนภาระจ ายอม (นายธวัช ธิติประเสริฐ) 
.โฉนดเลขที่ ๗๒๕๒๐ เนื้อที่ ๑๐๕๔.๙ ตารางวา        เป็นเงิน ๒,๖๓๗,๒๕๐.๐๐ บาท 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ พศป. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มี
ความเห็น             ให้เอกชนข้างเคียงด าเนินการจดทะเบียนทางภาระจ ายอมทุกแปลง เพื่อมิให้เกิด
ความเสียหายต่อไปในภายภาคหน้า โดยให้ใช้ราคาประเมินที่ดินสูงสุดในการคิดค่าตอบแทนและการ
คิดค่าตอบแทนที่ดินของผู้ขอจดภาระจ ายอมต้องไม่ต่ ากว่า ๑๐% ชองราคาประเมินที่ดิน คือตาราง
วาละ ๓,๒๕๐ บาท  
ค่าตอบแทน 
 (เนื้อที่ดิน ๑๐๕๔.๙ ตารางวา x ๓,๒๕๐.๐๐ บาท)     =   (๓,๔๒๘๔๒๕.๐๐ บาท x ๑๐%) 
                                                         =   ๓๔๒,๘๔๒.๕๐ บาท 
ค่าตอบแทน 
ตามเนื้อที่ของวัดเท่ากับ ๑๐๐% + เนื้อที่ของผู้ขอจดทะเบียนภาระจ ายอม 
(๓๓๔,๔๕๖  บาท + ๓๔๒,๘๔๒.๕๐ บาท )              =   ๖๗๗,๒๙๘.๕๐ บาท 
  ดังนัน้เสียค่าตอบแทนท าสญัญาจดทางภาระจ ายอม  =  ๖๗๗,๒๙๙  บาท  
 
 
 
           
 
 
 
 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๓๗ 
 

 
 
 

  
 

 

   
 

 

 

 

 

 
ตัวอย่างการเช่าอาคาร 

  



๓๓๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

การเช่าเพื่อปลูกสร้างอาคารและปฏิบัติการเกี่ยวกับอาคารวัด วัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
 
๑. กรณีการเช่าที่ดินวัดร้างหรือวัดมีพระสงฆ์เพื่อปรับปรุงปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ (แสวงหา

ประโยชน์)  
 มีผู้ใดมีความประสงค์ขอเช่าที่ดินเพื่อปรับปรุงปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก
ของการจะเกดิอาคาร ต้องให้ผู้มีความประสงค์จะขอเชา่ด าเนินการดังนี ้
 เอกสารประกอบการเช่าอาคาร 
 ๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอเช่าที่ดินโดยระบุ รายละเอียดต่าง ๆ เช่นวัตถุประสงค์
การเช่า เนื้อที่ขอเช่า ระยะเวลาการเช่า ระยะเวลาการปลูกสร้าง อัตราค่าเช่า ค่าบ ารุง และ 
ยกกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทันทีที่ลงมือปลูกสร้าง 
 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หนังสือบริคณฑ์สนธิ (กรณีบริษัท 
ขอเช่า) ของผู้เช่า โดยรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

๓. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๔. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของส านักงานที่ดินปีปัจจุบัน 
 ๕. แบบแปลนแผนผังแสดงรูปแบบรายการสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน โดยระบุจ านวนอาคาร 
ขนาดความกว้าง – ยาว จ านวนชั้น โดยก าหนดมาตราส่วนให้ชัดเจนและมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๖. แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน พร้อมระบุอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญอะไรบ้าง   
 ๗. ภาพถ่ายบริเวณที่ดินที่ปลูกสร้างอาคารทั้ง ๔ ด้าน และบริเวณที่ดินข้างเคียง 
หลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
  ๑. อัตราค่าเช่า (คิดตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จริง) โดยใช้ตารางเปรียบเทียบ
ปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดิน อาคาร ศาสนสมบัติกลาง และวัดร้าง บัญชีหมายเลข ๑ – ๑๙  
มาประกอบในการคิดค านวณ  
  ๒.ค่าบ ารุงคิดเท่ากับ ๒๐ % ของราคาประเมินที่ดินปีปัจจุบัน 
  ๓. ค่าธรรมเนียมต่างๆ คิดตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
 ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการเช่าคิดเท่ากับค่าเช่าปีปัจจุบัน ๑ ปี ๖ เดือน 
 ๓.๒ ค่าประกันการผิดสัญญาเช่าคิดเท่ากับค่าเช่าปีปัจจุบัน ๑ ปี 
 ๓.๓. ค่าท าสัญญาเช่า ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
เมื่อปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการตรวจมอบอาคาร และผู้เช่าปรับปรุงสามารถน าไป 
ให้เช่าช่วงได้ เมื่อเปลี่ยนผู้เช่าจากผู้เช่าปรับปรุงปลูกสร้าง ก็ต้องมีการโอนสิทธิการเช่าให้กับ 
ผู้รับโอนสิทธิการเช่า 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๓๙ 
 

ตัวอย่างการค านวณการขอเช่าปรับปรุงเพือ่ปลูกสร้างอาคารพาณิชย ์

      หลักเกณฑ์การคิดค่าเชา่และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในท่ีดินวัดชมภพูล (ร้าง)   
                                         นางสุรีย์  เอือ้วงศ์ประยูร 
ขอเช่าปรับปรงุปลูกสร้างอาคารนานปี 
ที่ดินวัดชมภูพล (ร้าง) ถนนศรีปราชญ์  ต าบลท่าวัง  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช                               
จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคาประเมินทีด่ินต่อจากระยะ ๒๐ เมตรแรก ตารางวาละ ๒๐,๕๐๐ บาท                  
- เนื้อที ่๒๐๐ ตารางวา ต่อจากนั้นเนื้อที่ ๓๗๐.๗๕ ตารางวา ๆ ละ ๑๕,๕๐๐ บาท                                          
- เนื้อที ่๕๗๐.๗๕ ตารางวา เฉลี่ยตารางวาละ ๑๗,๒๕๒.๐๘ บาท  
             (๒๐๐ ตารางวาx๒๐,๕๐๐ บาท         = ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท)  
             (๓๗๐.๗๕ ตารางวาx๑๕,๕๐๐ บาท     = ๕,๗๔๖,๖๒๕) รวมเป็นเงิน ๙,๘๔๖,๖๒๕ บาท 
               เฉลี่ยตารางวาละ ๑๗,๒๕๒.๐๘ บาท) 
ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์พร้อมสาธารโณปโภค  จ านวน ๓๖๔.๘๐ ตารางวา                                                                  
๑. อัตราค่าเช่าอาคารหลังปรับปรุงปลูกสร้างเสร็จ 
ค่าเช่าอาคารคิดตามบัญชีก าหนดอัตราค่าเช่าที่ดิน - อาคารประเภทตา่งๆ  ที่ปรับปรุงใหม่  อตัรา
ค่าเช่าตึกแถวหรืออาคารพาณชิย์อยู่อาศัยและประกอบการค้า ท าเลชั้น ๑ ตารางเมตรละ ๓.๗๕ บาท 
เช่าอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ขนาด ๔ เมตร X ๑๒ เมตร =๔๘ ตารางเมตร X ๓ ชั้น = ๑๔๔ ตารางเมตร 

ค่าเช่าอาคารคูหาละ                             =    ๑๔๔ ตารางเมตร X ๓.๗๕ บาท  
                                                           =    ๕๔๐ บาทต่อเดอืน 

อัตราค่าเช่าอาคารต่อคูหา ปรับเพิ่ม ๓๕% ทุก ๕ ปี  
 ระยะ ๕ ปีแรก ค่าเช่าเดือนละ     ๕๔๐.๐๐  บาทต่อคูหา 
 ระยะ ๕ ปีที่สอง ค่าเช่าเดือนละ     ๗๒๙.๐๐  บาทต่อคูหา 
 ระยะ ๕ ปีที่สาม ค่าเช่าเดือนละ     ๙๘๕.๐๐  บาทต่อคูหา 
 ระยะ ๕ ปีที่สี ่ ค่าเช่าเดือนละ    ๑,๓๓๐.๐๐  บาทต่อคูหา 
 ระยะ ๕ ปีที่หา้      คา่เช่าเดือนละ   ๑,๗๙๖.๐๐  บาทต่อคูหา 
 ระยะ ๕ ปีสุดท้ายค่าเช่าเดือนละ      ๒,๔๒๕.๐๐  บาทต่อคูหา 
๒. ค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง (คิดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ พศป.ครั้งที่ ๖/๒๕๓๙  
เมื่อวันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๓๙ การเช่าที่ดินเพื่อปรับปรุงคิดเงินบ ารุงไม่ต่ ากว่า ๒๐% ของราคา
ประเมินที่ดินปีปัจจุบัน 
 ค่าบ ารุงศาสนสมบัต ิ =  ๕๗๐.๗๕ ตารางวา x ๑๗,๒๕๒.๐๘  บาท  
     =   ๙,๘๔๖,๖๒๕ .๐๐ บาท x  ๒๐ % 

     =  ๑,๙๖๙,๓๒๕.๐๐ บาท 



๓๔๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

๓. ค่าธรรมเนียมการเช่าอาคารเท่ากับค่าเช่า ๒ ปี         (๕๔๐ X ๑๒ X ๒) 
          ค่าธรรมเนียมการเช่าอาคารคูหาละ      = ๑๒,๙๖๐.๐๐ บาท 
๔. ค่าประกันการผิดสัญญาเช่าอาคารเท่ากับค่าเช่า ๑๒ เดือน เป็นเงินคูหาละ ๖,๔๘๐.๐๐ บาท  
๕. ค่าจัดท าสญัญาเช่าฉบับละ  ๓๐๐.๐๐ บาท 
                                                             ******** 
๒.ค่าเช่าที่ดินส่วนที่ขอท าที่จอดรถ จ านวน  ๒๐๕.๙๕ ตารางวา 
ค่าเช่าที่ดินคิดตามบัญชีก าหนดอัตราค่าเชา่ที่ดิน - อาคารประเภทต่างๆ  ในส่วนภูมภิาค พ.ศ.๒๕๓๔               
ที่ปรับปรุงแล้ว บัญชีหมายเลข ๓ ข ท าเลชัน้ ๑ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ ๑๖,๗๕๒ บาท 
คิดอตัราค่าเชา่  ตารางวาละ ๖ บาทต่อเดือน 
   เนื้อที่ดิน             =       ๒๐๕.๙๕ ตารางวา X  ๖ บาท 
             ค่าเช่าที่ดิน               =      ๑,๒๓๕.๗๐ บาทต่อเดอืน x๑๒ =  ๑๔,๘๒๘.๔๐ บาท 
                           ๕ ปีแรก  ค่าเช่าปีละ ๑๔,๘๒๙.๐๐ บาท 

    ๕ ปีที่สอง ค่าเช่าปีละ ๒๐,๐๑๙.๐๐ บาท 
    ๕ ปีที่สาม ค่าเช่าปีละ ๒๗,๐๒๕.๐๐ บาท 
    ๕ ปีที่สี่  ค่าเช่าปีละ ๓๖,๔๘๔.๐๐ บาท 
    ๕ ปีที่ห้า  ค่าเช่าปีละ ๔๙,๒๕๓.๐๐ บาท 
    ๕ ปีสุดท้าย ค่าเช่าปีละ ๖๖,๔๙๒.๐๐ บาท 
๒. ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดนิ (คิดเท่ากับค่าเช่า ๑ ปี ๖ เดือน) เป็นเงิน =   ๒๒,๒๔๔.๐๐ บาท 
๓. ค่าประกันการผิดสัญญาเช่าที่ดินเท่ากับค่าเช่า ๑ ปี  เป็นเงิน ๑๔,๘๒๙.๐๐  บาท 
๔. ค่าจัดท าสัญญาเช่าเป็นเงิน ๓๐๐.๐๐ บาท 
๒. อาคารวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 

- การขอเช่าอาคารระยะเวลาการเช่าไม่เกิน ๓ ปี เมื่ออาคารศาสนสมบัติกลาง                   
และอาคารวัดร้างว่างลงไม่มีผู้เช่าเมื่อมีผู้ขอเช่าอาคารมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบสภาพอาคาร มีความมั่งคงแข็งแรง อยู่ในสภาพที่จะจัดให้เช่าได้หรือ 
ไม่อาคาร  มีลักษณะเช่นใด เช่น กว้าง ยาว สูง จ านวนชั้น อยู่ในท าเลชั้นเท่าใด มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์
จ านวนเท่าใด 

๒. ตรวจสอบที่ดิน ที่ดินที่ใช้ตั้งอาคารจ านวนเท่าใด เนื้อที่ส่วนที่เหลือจากการตั้งอาคาร
เท่าใด ราคาที่ดินที่ส านักงานที่ดินประเมินไว้ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรม 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๔๑ 
 

๓. การพิจารณาการเช่าอาคาร เช่นเดียวกับการเช่าท่ีดิน 
๔. ปิดประกาศหาผู้เช่า 

เอกสารประกอบการเช่าอาคาร 
 ๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอเช่าอาคาร โดยระบุ รายละเอียดต่าง ๆ เช่น
วัตถุประสงค์การเช่า เนื้อที่ขอเช่า ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า ค่าบ ารุง 
 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หนังสือบริคณฑ์สนธิ (กรณี
บริษัทขอเช่า) ของผู้เช่า โดยรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 ๓. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๔. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของส านักงานที่ดินปีปัจจุบัน 
 ๕. แบบแปลนแผนผังแสดงรูปแบบรายการสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน โดยระบุจ านวนอาคาร 
ขนาดความกว้าง – ยาว จ านวนชั้น โดยก าหนดมาตราส่วนให้ชัดเจนและมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๖. แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน พร้อมระบุอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญอะไรบ้าง   
 ๗. ภาพถ่ายบริเวณที่ดินที่ปลูกสร้างอาคารทั้ง ๔ ด้าน และบริเวณที่ดินข้างเคียง 
หลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
  ๑.  อัตราค่าเช่า (คิดตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จริง) ได้ ๒ กรณ ี
  ๑.๑ กรณีสัญญาเช่าเกิน ๓ ปี โดยใช้ตารางเปรียบเทียบปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดิน อาคาร
ศาสน-สมบัติกลาง และวัดร้าง บัญชีหมายเลข ๑ – ๑๙ มาประกอบในการคิดค านวณ  
  ๑.๒ กรณีสัญญาเช่าไม่เกิน ๓ ปี โดยใช้ตารางเปรียบเทียบปรับปรุงอัตราค่าเช่า 
ที่ดินอาคาร ศาสนสมบัติกลางและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คิดตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนา-
แห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติกลาง พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ๒.  การคิดค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ดังนี้ 

- ค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง เรียกเก็บตามค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                
ที่ ๓๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ .ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงินบ ารุง 
ศาสนสมบัติ 

  ๓. ค่าธรรมเนียมต่างๆ เรียกเก็บตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  - ค่าธรรมเนียมการเช่า เท่ากับค่าเช่า ๒ ปี แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนต่างด้าว 
ให้เรียกเก็บเท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๔ ปี 

  - ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า ให้เรียกเก็บค่าเช่าเท่ากับค่าเช่า ๑ ปี ของอัตราค่าเช่าปี
ปัจจุบัน 
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  - ค่าจัดท าสัญญาเช่าอาคารไม่เกิน ๓ ปี เพื่ออยู่อาศัย ให้เรียกเก็บค่าจัดท าสัญญาเช่า               
หรือค่าต่อสัญญาเช่าสัญญาละ ๕๐.๐๐ บาท นอกเหนือจากนี้สัญญาละ ๑๐๐.๐๐ บาท เกิน ๓ ปี 
สัญญาละ ๓๐๐.๐๐บาท นอกเหนือนี้สัญญาละ ๖๐๐.๐๐ บาท   

 ๔. กรณีการขอเช่าอาคารระยะเวลาการเช่าเกิน ๓ ปี ให้เสนอส านักงานพระพุทธ-
ศาสนาแห่งชาติ น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป .) 
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

๓. กรณีการโอนสิทธิการเชา่อาคารวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
 เมื่อผู้เช่าอาคารวัดร้าง (ผู้เช่าเดิม) แสดงความประสงค์ขอโอนสิทธิการเช่าอาคาร  
ให้บุคคลอื่น มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบสภาพอาคาร มีความมั่งคงแข็งแรง อยู่ในสภาพที่จะจัดให้เช่าได้หรือไม่อาคาร           
มีลักษณะเช่นใด เช่น กว้าง ยาว สูง จ านวนชั้น อยู่ในท าเลชั้นเท่าใด มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์จ านวน
เท่าใด 
 ๒. ตรวจสอบที่ดิน ที่ดินที่ใช้ตั้งอาคารจ านวนเท่าใด เนื้อที่ส่วนที่เหลือจากการตั้งอาคาร
เท่าใด ราคาที่ดินที่ส านักงานที่ดินประเมินไว้ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ  
และนิติกรรม 
 ๓. การพิจารณาการเช่าอาคาร เช่นเดียวกับการเช่าท่ีดิน 
เอกสารประกอบการขอโอนสิทธิการเช่าอาคาร 
 ๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนสิทธิการเช่า โดยระบุ รายละเอียดต่าง ๆ เช่น
วัตถุประสงค์การเช่า เนื้อที่ขอเช่า ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า ค่าบ ารุง 
 ๒ . ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หนังสือ บริคณฑ์สนธิ   
(กรณีบริษัทขอเช่า) ของผู้โอนและผู้รับโอน โดยรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๓. ส าเนาใบส าคัญการสมรส/ใบหย่า 
 ๔. หนังสือยินยอมคู่สมรสของผู้โอนและผู้รับโอน 
 ๕. สัญญาเช่าอาคาร 
 ๖. ส าเนาใบเสร็จรับเงินปีปัจจุบัน 
 ๗. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๘. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของส านักงานที่ดินปีปัจจุบัน 
 ๙. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน โดยระบุจ านวนอาคารความกว้าง – ยาว จ านวนชั้น 
โดยก าหนดมาตราส่วนให้ชัดเจนและมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๑๐. แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน พร้อมระบุอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญอะไรบ้าง   
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 ๑๑. ภาพถ่ายบริเวณที่ดินที่ปลูกสร้างอาคารทั้ง ๔ ด้าน และบริเวณที่ดินข้างเคียง 
หลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
  ๑.  อัตราค่าเช่า (คิดตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จริง) ได้ ๒ กรณ ี
  ๑.๑ กรณีสัญญาเช่าเกิน ๓ ปี โดยใช้ตารางเปรียบเทียบปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดิน อาคาร 
ศาสนสมบัติกลาง และวัดร้าง บัญชีหมายเลข ๑ – ๑๙ มาประกอบในการคิดค านวณ  
  ๑.๒ กรณีสัญญาเช่าไม่เกิน ๓ ปี โดยใช้ตารางเปรียบเทียบปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดิน
อาคารศาสนสมบัติกลางและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คิดตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติกลาง พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ๒.  การคิดค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
  - ค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง เรียกเก็บตามค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
ที่ ๓๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงินบ ารุงศาสนสมบัติ 

  ๓. ค่าธรรมเนียมต่างๆ เรียกเก็บตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 - ค่าธรรมเนียมการเช่า เท่ากับค่าเช่า ๒ ปี แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนต่างด้าวให้เรียกเก็บ
เท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๔ ปี 
 - ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า ให้เรียกเก็บค่าเช่าเท่ากับค่าเช่า ๑ ปี ของอัตราค่าเช่าปีปัจจุบัน 
 - ค่าจัดท าสัญญาเช่าอาคารไม่เกิน ๓ ปี เพื่ออยู่อาศัย ให้เรียกเก็บค่าจัดท าสัญญาเช่า               
หรือค่าต่อสัญญาเช่าสัญญาละ ๕๐.๐๐ บาท นอกเหนือจากนี้สัญญาละ ๑๐๐.๐๐ บาท เกิน ๓ ปี 
สัญญาละ ๓๐๐.๐๐บาท นอกเหนือนี้สัญญาละ ๖๐๐.๐๐ บาท   
   ๔ . กรณีการขอเช่าอาคารระยะเวลาการเช่าเก ิน ๓ ปี ให้เสนอส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า 
(พศป.) พิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ตัวอย่างการค านวณการขอโอนสิทธิการเชา่อาคารวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 
การคิดเงินบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
การโอนสิทธิการเช่า อาคารเลขที่ ๒๑/๑๐ 

นางเสาวพรรณ จุฑะวชิรโรจน์ โอนใหน้างขวัญเดือน ชวนประสิทธิ์  
นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ รวม ๕ ปี ๓ เดือน  
อายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินกว่า ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๖ ปี  ให้เรียกเก็บเงินบ ารุง ร้อยละ ๑๑ ของราคา
เซ้งโอน (ค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๓๕๖/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงิน
บ ารุงศาสนสมบัติ) 
๑.ค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง 
ค่าก่อสร้างอาคารให้ถือว่ามีราคาตารางเมตรละ ๕,๔๐๐ บาท (คิดตามหนังสือกองพุทธศาสนสถาน              
ที่ อส อ๒๒ พส ๑๙๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่องราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารตึกแถว) 
ลักษณะของอาคาร   ๓ ชั้น  กว้าง  ๓ เมตร  ยาว  ๑๒ เมตร   จ านวน  ๑  คูหา  ที่ดินราคา 
ประเมินตารางวาละ  ๑๗,๕๐.๐๐  บาท 
            ๑.๑ ค่าบ ารุงการโอนสิทธิการเช่าอาคาร  = (ราคาประเมินที่ดินxพื้นที่ปลูกสร้างอาคาร) ÷ ๒ +                                                             
                (ราคาค่าก่อสร้างอาคารxพื้นที่ใช้สอยอาคาร)xร้อยละของค่าบ ารุงตามอายุสัญญา
เช่าที่เหลือ     

------------------------- 
ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร  
รวมพื้นที่ใช้สอยเป็นตารางเมตร                    =      (๓ เมตร x ๑๒ เมตร) x ๓ ชั้น    
                                                              =       ๑๐๘ ตารางเมตร 
ดังนั้นราคาก่อสร้าง                                =      (๕,๔๐๐,๐๐ บาท  x ๑๐๘ ตารางเมตร) 
                                                             =     ๕๘๓,๒๐๐.๐๐ บาท 
ที่ดินที่ใช้ปลูกสร้าง                                =      ๓ x ๑๒ เมตร  
                                                             =      ๓๖ ตารางเมตร 
หรือ                                                =      ๙ ตารางวา  
ที่ดินราคาประเมินตารางวาละ                     =     ๑๗,๕๐๐.๐๐  บาท 
ดังนั้นราคาประเมินที่ดิน                            =     (๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท x ๙ ตารางวา) ÷ ๒ 
                      =   +(๕,๔๐๐,๐๐ บาท  x ๑๐๘ ตารางเมตร) x ๑๑% 
                                                      =   ๗๘,๗๕๐.๐๐ บาท+๕๘๓,๒๐๐.๐๐ บาท x ๑๑% 
                                                     =   ๖๖๑,๙๕๐.๐๐ บาท x ๑๑% 
ดังนั้นเงินบ ารงุศาสนสมบัตคิูหาละ                    =  ๗๒,๘๑๕.๐๐บาท   
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๒. ค่าเช่า 
 - ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ค่าเช่าเดือนละ ๙๔๒.๐๐ บาท 
(เก้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) หรือปีละ ๑๑,๓๐๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่บาทถ้วน) 
 - ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ค่าเช่าเดือนละ ๑,๓๕๗.๐๐ บาท 
(หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) หรือปีละ ๑๖,๒๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปด- 
สิบสี่บาทถ้วน) 
๓. ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าอาคารเป็นเงินคูหาละ  ๓๒,๕๖๘.๐๐ บาท (คิดเท่ากับค่าเช่า
อาคาร ๒ ปี)  

            คือ ๑๖,๒๘๔.๐๐ บาท x  ๒ ป ี             =    ๓๒,๕๖๘.๐๐   บาท 

๔. ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า เป็นเงินคหูาละ ๑๖,๒๘๔.๐๐ บาท (คิดเท่ากับค่าเช่าอาคาร ๑๒ 
เดือน)    

            คือ ๑,๓๕๗.๐๐ บาท  x  ๑๒  เดือน      =  ๑๖,๒๘๔.๐๐  บาท 

๕. ค่าท าสัญญา                                           =     ๖๐๐  บาท 

๔. กรณีการรับเช่าสืบแทนสิทธิการเช่าอาคารวัดร้างและศาสนสมบตัิกลาง 
 เมื่อผู้เช่าอาคารวัดร้าง และอาคารศาสนสมบัติกลาง ได้ถึงแก่กรรม ทายาทมีความ
ประสงค์ ขอรับเช่าสืบแทนสิทธิการเช่าอาคารต่อจากผู้เช่าเดิม มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบสภาพอาคาร มีความมั่งคงแข็งแรง อยู่ในสภาพที่จะจัดให้เช่าได้หรือไม่อาคาร  
มีลักษณะเช่นใด เช่น กว้าง ยาว สูง จ านวนชั้น อยู่ในท าเลชั้นเท่าใด มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์จ านวน
เท่าใด 
 ๒. ตรวจสอบที่ดิน ที่ดินที่ใช้ตั้งอาคารจ านวนเท่าใด เนื้อที่ส่วนที่เหลือจากการตั้งอาคาร
เท่าใด ราคาที่ดินที่ส านักงานที่ดินประเมินไว้ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรม 
 ๓. การพิจารณาการเช่าอาคาร เช่นเดียวกับการเช่าท่ีดิน 
 ๔. ปิดประกาศหาผู้คัดค้านการรับเช่าสืบแทน 
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เอกสารประกอบการขอโอนสิทธิการเช่าอาคาร 
 ๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอรับเช่าสืบแทน 
 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับเช่าสืบแทน        
และของผู้เช่าเดิม โดยรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๓. ส าเนาใบส าคัญการสมรส/ใบหย่า โดยรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๔. หนังสือยินยอมของคู่สมรส ของผู้รับเช่าสืบแทน 
 ๕. ส าเนาใบมรณะบัตร 
 ๖. หนังสือสละสิทธิการเช่าของทายาทคนอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ๗. ส าเนาสัญญาเช่าฉบับเดิม 
 ๘. ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินค่าเช่าปีปัจจุบัน 
 ๙. ส าเนาประกาศจังหวัดหาผู้คัดค้านการรับเช่าสืบแทน 
 ๑๐. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (แปลงที่ขอโอน) โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๑๑. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัดปีปัจจุบัน 
 ๑๒. แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน โดยก าหนดมาตราส่วนให้ชัดเจน พร้อมระบุอยู่
ใกล้สถานที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 ๑๓. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน โดยระบุจ านวนอาคารความกว้าง – ยาว จ านวนชั้น 
โดยก าหนดมาตราส่วนให้ชัดเจนและมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๑๔. ภาพถ่ายบริเวณที่ดินที่ปลูกสร้างอาคารทั้ง ๔ ด้าน และบริเวณที่ดินข้างเคียง 
หลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
  ๑.  อัตราค่าเช่า (คิดตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จริง) ได้ ๒ กรณ ี
       ๑.๑  กรณีสัญญาเช่าเกิน ๓ ปี โดยใช้ตารางเปรียบเทียบปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดิน 
อาคารศาสนสมบัติกลาง และวัดร้าง บัญชีหมายเลข ๑ – ๑๙ มาประกอบในการคิดค านวณ  
  ๑.๒  กรณีสัญญาเช่าไม่เกิน ๓ ปี โดยใช้ตารางเปรียบเทียบปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดิน
อาคาร ศาสนสมบัติกลางและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คิดตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนา-
แห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติกลาง พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ๒.  การคิดค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
  - ค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง เรียกเก็บตามค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                
ที่ ๓๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงินบ ารุงศาสนสมบัติ 
  ๓. ค่าธรรมเนียมต่างๆ เรียกเก็บตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๔๗ 
 

  - ค่าธรรมเนียมการเช่า เท่ากับค่าเช่า ๒ ปี แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนต่างด้าวให้เรียกเกบ็
เท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๔ ปี 
  - ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า ให้เรียกเก็บค่าเช่าเท่ากับค่าเช่า ๑ ปี ของอัตราค่าเช่าปี
ปัจจุบัน 
 - ค่าจัดท าสัญญาเช่าอาคารไม่เกิน ๓ ปี เพื่ออยู่อาศัย ให้เรียกเก็บค่าจัดท าสัญญาเช่า               
หรือค่าต่อสัญญาเช่าสัญญาละ ๕๐.๐๐ บาท นอกเหนือจากนี้สัญญาละ ๑๐๐.๐๐ บาท เกิน ๓ ปี 
สัญญาละ ๓๐๐.๐๐บาท นอกเหนือนี้สัญญาละ ๖๐๐.๐๐ บาท   
  ๔. กรณีการขอเช่าอาคารระยะเวลาการเช่าเกิน ๓ ปี ให้เสนอส านักงานพระพุทธ-
ศาสนาแห่งชาติ น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป .) 
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ตัวอย่างการค านวณการขอรบัเช่าสืบแทนสิทธิการเช่าอาคารวัดรา้งและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 

                  หลักเกณฑ์การคิดการรับเช่าสบืแทน 
อาคารเลขที่ ๑๐๒๗/๑๐ ของวัดท่าช้าง (ร้าง) ถนนท่าชา้ง ต าบลคลัง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช   
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวินัย ภิญโญ รับเช่าสืบแทนจาก นายวิวรรธน์ ภิญโญ  
                                         **************************** 
๑.การคิดค่าบ ารุงเงินศาสนสมบัติกลางในการขอรับเช่าสืบแทน 
   -(อายุสญัญาเช่านบัตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ ถงึวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)  
ผู้เช่าเดิมถึงแก่กรรมวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นับอายุสัญญาเช่าเหลือ ๑๓ ปี ๗ เดือน ๖ วัน 
-อายุสัญญาเช่าเหลือเกินกว่า ๑๒ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี ให้เรียกเก็บเงินคา่บ ารุงร้อยละ ๑๒.๕  
ของราคาประเมินที่ดิน              
ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ                              =    ๙๓,๕๐๐ บาท 
อาคารเลขที่ ๑๐๒๗/๑๓ จ านวน ๑ คูหา ขนาดกว้าง ๔ เมตร x ๑๒ เมตร มีชัน้ลอย ดาดฟ้า 
                                            =     ๔๘  ตารางเมตร 
                                        
  =     ๑๒ ตารางวา 
                   (๔๘ ตารางเมตร x ๓ ชั้นครึ่ง)                   =    ๑๖๘  ตารางเมตร 
ราคาเซ้งโอน          = ราคาก่อสรา้ง+ร้อยละ ๕๐ของราคาประเมินที่ดิน 
                    = ๕,๔๐๐.๐๐ บาทx ๑๖๘ ตารางเมตร + ๙๓,๕๐๐.๐๐บาท x ๑๒ ตารางวา 
                                                                                   ๒                                                                                                 



๓๔๘   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

เงินบ ารงุ ๑๒.๕ %       =   ๙๐๗,๒๐๐.๐๐ บาท + ๕๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
                =    ๑,๔๖,๒๐๐.๐๐  บาท 
  =   ๑๒.๕ %x ๑,๔๖,๒๐๐.๐๐   บาท               
ดังนั้นเงินบ ารงุคูหาละ    =     ๑๘๓,๕๒๕.๐๐ บาท  
๒. อัตราค่าเช่าอาคาร (ตามสัญญาเช่าเดิม) 
นับตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒   คูหาละ ๙๙๗.๐๐ บาท ต่อเดือน 
นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗   คูหาละ ๑,๓๔๖.๐๐ บาท ต่อเดือน 
นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒   คูหาละ ๑,๘๑๘.๐๐ บาท ต่อเดือน                                                 
นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗   คูหาละ ๒,๔๕๕.๐๐ บาท ต่อเดือน                                                 
๓. ค่าธรรมเนียมขอรับสิทธิการเช่าสืบแทนคิดเท่ากับค่าเช่า ๒ ปี (๑,๘๑๘.๐๐ บาทx๒๔ เดือน)  
   เป็นเงินคูหาละ ๔๓,๖๓๒.๐๐ บาท 
๔. ค่าประกันการผิดสัญญาเช่าอาคารเท่ากับค่าเช่า ๑๒ เดือน (๑,๘๑๘.๐๐ บาทX๑๒ เดือน)  
 เป็นเงินคูหาละ  ๒๑,๘๑๖.๐๐  บาท  
๕. ค่าจัดท าสัญญาเช่าเป็นเงินรายละ ๖๐๐ บาท 
๕. กรณีการขอต่ออายสุัญญาเช่าอาคารวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
 เมื่ออายุสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุดลง ผู้เช่ามีความประสงค์ ขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร           
มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑.  ตรวจสอบสภาพอาคาร มีความมั่งคงแข็งแรง อยู่ในสภาพที่จะจัดให้เช่าได้หรือไม่อาคาร           
มีลักษณะเช่นใด เช่น กว้าง ยาว สูง จ านวนชั้น อยู่ในท าเลชั้นเท่าใด มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์จ านวน
เท่าใด 
 ๒.  ตรวจสอบที่ดิน ท่ีดินที่ใช้ตั้งอาคารจ านวนเท่าใด เนื้อที่ส่วนที่เหลือจากการตั้งอาคาร
เท่าใด ราคาที่ดินที่ส านักงานที่ดินประเมินไว้ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรม 
 ๓.  การพิจารณาการเช่าอาคาร เช่นเดียวกับการเช่าที่ดิน 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอต่อสัญญาเช่า โดยระบุ รายละเอียดต่าง ๆ เช่น
วัตถุประสงค์การเช่า เนื้อที่ขอเช่า ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า ค่าบ ารุง 

๒ . ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หนังสือ บริคณฑ์สนธิ   
(กรณีบริษัทขอเช่า) ของผู้เช่า โดยรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

๓. สัญญาเช่าอาคาร 
 ๔. ส าเนาใบเสร็จรับเงินปีปัจจุบัน 



คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ   ๓๔๙ 
 

 ๕. ใบรับรองของวิศวกร ส าเนาบัตรประจ าตัววิศวกร ใบประกอบวิชาชีพ 
 ๖. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๗. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของส านักงานที่ดินปีปัจจุบัน 
 ๘. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน โดยระบุจ านวนอาคารความกว้าง – ยาว จ านวนชั้น 
โดยก าหนดมาตราส่วนให้ชัดเจนและมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๙. แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน พร้อมระบุอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญอะไรบ้าง   
 ๑๐. ภาพถ่ายบริเวณที่ดินที่ปลูกสร้างอาคารทั้ง ๔ ด้าน และบริเวณที่ดินข้างเคียง 
หลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
  ๑.  อัตราค่าเช่า (คิดตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จริง) ได้ ๒ กรณ ี
  ๑.๑ กรณีสัญญาเช่าเกิน ๓ ปี โดยใช้ตารางเปรียบเทียบปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดิน อาคาร
ศาสน-สมบัติกลาง และวัดร้าง บัญชีหมายเลข ๑ – ๑๙ มาประกอบในการคิดค านวณ  
  ๑.๒ กรณีสัญญาเช่าไม่เกิน ๓ ปี โดยใช้ตารางเปรียบเทียบปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดิน 
อาคาณศาสนสมบัติกลางและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คิดตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนา-
แห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติกลาง พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ๒.  การคิดค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
  - ค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง เรียกเก็บตามค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                
ที่ ๓๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงินบ ารุงศาสนสมบัติ                
เรียกเก็บมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๔๐ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๐  

 ๓. ค่าธรรมเนียมต่างๆ เรียกเก็บตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 - ค่าธรรมเนียมการเช่า เท่ากับค่าเช่า ๒ ปี แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนต่างด้าวให้เรียกเกบ็
เท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๔ ปี 
 - ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า ให้เรียกเก็บค่าเช่าเท่ากับค่าเช่า ๑ ปี ของอัตราค่าเช่าปี
ปัจจุบัน 

 
 

 

 

 

 



๓๕๐   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

ตัวอย่างการค านวณการขอต่อสัญญาเช่าอาคารวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง 
หลักการคิดเงนิบ ารุง และคา่เช่าอาคารวัดท่าช้าง (ร้าง)  อาคารเลขที่ ๑๐๒๗/๑๕-๑๖ 

นายอ าพน พิมลวงศ ์
(อายุสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ รวม ๗ ปี ๕ เดือน ๒๔ วัน)   
หลักการคิดเงินบ ารุง (มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๔๐ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ต่อสัญญาเช่า              
อาคารพาณชิย์ ๔-๑๐ ปี ๑. คิดเงินบ ารงุ ๑๐% ของราคาประเมินที่ดินตารางวาละ ๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท) 
๑. ค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง 

        พื้นทีต่ั้งอาคาร กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑๒ เมตร      =   ๔๘ ตารางเมตร หรือ ๑๒ ตารางวา 
          ราคาประเมินทีด่ินตารางวาละ                       =   ๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท 
          ราคาท่ีดินทั้งแปลง                                   =   ๑๒ ตารางวา x ๙๓,๕๐๐.๐๐  บาท 
                                                                          =  ๑,๑๒๒,๐๐๐.๐๐    บาท 
          คิดเงินบ ารุง ๑๐ % ของราคาประเมินที่ดินเป็นเงิน  =   ๑,๑๒๒,๐๐๐.๐๐ x ๑๐% 
                                                                          =   ๑๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท 
          คิดเปน็เงินบ ารุงคูหาละ                      =    ๑๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท 
๒. ค่าเช่า 
อาคารพาณิชย ์๓ ชั้น  ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร  =  (๔ เมตร x๑๒ เมตร) x ๓ ชั้น 
  =  ๑๔๔   ตารางเมตร 
 มีชั้นลอย(ต้องคิดค่าเช่า)                              =   (๔x๕)   ตารางเมตร  
                                                    =   ๒๐   ตารางเมตร    
                                                     =    ๒๐ ตารางเมตร + ๑๔๔ ตารางเมตร  
อาคารตั้งอยู่ในท าเลชั้น ๑ ราคาประเมินทีด่ินตารางวาละ    =    ๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท 
          ดังนั้น  ค่าเช่าอาคาร คูหาละ                        =   ๑๖๔ ตารางเมตร x ๗.๒๕ บาท 
                                                                          =   ๑,๑๘๙.๐๐   บาท 

นับตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ค่าเช่าเดือนละ ๑,๑๘๙.๐๐ บาท 
นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ค่าเช่าเดือนละ ๑,๖๐๖.๐๐ บาท 

๓. ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเช่าอาคารเท่ากับค่าเช่า ๒ ปี ๑,๑๘๙.๐๐ บาท x ๒๔ เดือน 
                                                                  = ๒๘,๕๓๖.๐๐ บาท 
๔. ค่าประกันการผิดสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า ๑๒ เดือน  ๑,๑๘๙.๐๐ บาทX ๑๒ เดือน = ๑๔,๒๖๘.๐๐ บาท 
๕. ค่าจัดท าสญัญาเช่าเป็นเงิน ๖๐๐.๐๐ บาท  
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๖. กรณีการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าอาคารวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
      เมื่อผู้เช่าอาคารวัดร้าง และอาคารศาสนสมบัติกลาง  มคีวามประสงค ์ขอเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การเช่าอาคาร มีแนวทางการปฏิบัต ิดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบสภาพอาคาร มีความมั่งคงแข็งแรง อยู่ในสภาพที่จะจัดให้เช่าได้หรือไม่อาคาร           
มีลักษณะเช่นใด เช่น กว้าง ยาว สูง จ านวนชั้น อยู่ในท าเลชั้นเท่าใด มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์จ านวน
เท่าใด 
 ๒. ตรวจสอบที่ดิน ที่ดินที่ใช้ตั้งอาคารจ านวนเท่าใด เนื้อที่ส่วนที่เหลือจากการตั้งอาคาร
เท่าใด ราคาที่ดินที่ส านักงานที่ดินประเมินไว้ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรม 
 ๓. การพิจารณาการเช่าอาคาร เช่นเดียวกับการเช่าท่ีดิน 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

 ๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า โดยระบุ รายละเอียด     
ต่าง ๆ เช่นวัตถุประสงค์การเช่า ระยะเวลาการเช่า  
 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หนังสือบริคณฑ์สนธิ (กรณีบริษัท             
ขอเช่า) ของผู้เช่า โดยรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๓. สัญญาเช่าอาคาร 
 ๔. ส าเนาใบเสร็จรับเงินปีปัจจุบัน 
 ๕. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๖. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของส านักงานที่ดินปีปัจจุบัน 
 ๗. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน โดยระบุจ านวนอาคารความกว้าง – ยาว จ านวนชั้น 
โดยก าหนดมาตราส่วนให้ชัดเจนและมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง 
 ๘. แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน พร้อมระบุอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญอะไรบ้าง   
 ๙. ภาพถ่ายบริเวณที่ดินที่ปลูกสร้างอาคารทั้ง ๔ ด้าน และบริเวณที่ดินข้างเคียง 
หลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
  ๑.  อัตราค่าเช่า (คิดตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จริง) ได้ ๒ กรณ ี
  ๑.๑ กรณีสัญญาเช่าเกิน ๓ ปี โดยใช้ตารางเปรียบเทียบปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดิน อาคาร
ศาสน-สมบัติกลาง และวัดร้าง บัญชีหมายเลข ๑ – ๑๙ มาประกอบในการคิดค านวณ  
  ๑.๒ กรณีสัญญาเช่าไม่เกิน ๓ ปี โดยใช้ตารางเปรียบเทียบปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดิน
อาคารศาสนสมบัติกลางและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คิดตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติกลาง พ.ศ.๒๕๕๖ 
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  ๒. การคิดค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
 - ค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง เรียกเก็บตามค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                

ที่ ๓๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงินบ ารุงศาสนสมบัติ                
เรียกเก็บมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๔๐ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๐  

 ๓. ค่าธรรมเนียมต่างๆ เรียกเก็บตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 - ค่าธรรมเนียมการเช่า เท่ากับค่าเช่า ๒ ปี แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนต่างด้าวให้เรียกเกบ็
เท่ากับอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ๔ ปี 

 - ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า ให้เรียกเก็บค่าเช่าเท่ากับค่าเช่า ๑ ปี ของอัตราค่าเช่าปี
ปัจจุบัน 

 
*********** 
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     ตัวอย่างการค านวณการขอต่อสัญญาเช่าอาคารวัดร้างและที่ดินศาสนสมบตัิกลาง 
การคิดเงินบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าอาคารเลขที่ ๒๑/๙ ของวัดจฬุามณี (ร้าง) 
รายนางสาวจันทราภา ชวนประสิทธิ์  

นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถงึวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ รวม ๔ ปี ๓ เดือน  
อายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินกว่า ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๖ ปี  ให้เรียกเก็บเงินบ ารุง ร้อยละ ๑๑ ของราคา
เซ้งโอน (ค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๓๕๖/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค านวณเงิน
บ ารุงศาสนสมบัติ) 
๑. ค่าบ ารุงศาสนสมบัติกลาง 
      ค่าก่อสร้างอาคารให้ถือว่ามีราคาตารางเมตรละ ๕ ,๔๐๐ บาท (คิดตามหนังสือ 
กองพุทธศาสนสถานที่ อส อ๒๒ พส ๑๙๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่องราคาประเมิน 
ค่าก่อสร้างอาคารตึกแถว) ลักษณะของอาคาร ๓ ชั้น กว้าง  ๔ เมตร  ยาว  ๑๒ เมตร จ านวน  
๑ คูหา ที่ดินราคาประเมินตารางวาละ  ๑๗,๕๐๐.๐๐  บาท 
            ๑.๑ ค่าบ ารุงการโอนสิทธิการเช่าอาคาร  = (ราคาประเมินที่ดินxพื้นที่ปลูกสร้างอาคาร) ÷ ๒ +                                                             
              (ราคาค่าก่อสรา้งอาคารxพื้นที่ใช้สอยอาคาร)xร้อยละของค่าบ ารงุตามอายุสัญญาเชา่
ที่เหลือ     
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร  
รวมพื้นที่ใช้สอยเป็นตารางเมตร          =    (๔ เมตร x ๑๒ เมตร) x ๓ ชั้น    
                                                  =    ๑๔๔ ตารางเมตร 
ดังนั้นราคาก่อสร้าง                    =    ๕,๔๐๐,๐๐ บาท  x ๑๔๔ ตารางเมตร 
                                        =     ๗๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท 
ที่ดินที่ใช้ปลูกสร้าง                   =    ๔ x ๑๒ เมตร  
                                            =     ๔๘ ตารางเมตร 
หรือ                                       =     ๑๒ ตารางวา  
ที่ดินราคาประเมินตารางวาละ           =     ๑๗,๕๐๐.๐๐  บาท 
ดังนั้นราคาประเมินที่ดิน                   =    ( ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท x ๑๒ ตารางวา) ÷ ๒ 
 =    +(๕,๔๐๐,๐๐ บาท  x ๑๔๔ ตารางเมตร) x ๑๑% 
                           =   ๑๐๕,๐๐๐.๐๐บาท +๗๗๗,๖๐๐บาท x ๑๑%                                                        
ดังนั้นเงินบ ารงุศาสนสมบัตคิูหาละ          =   ๙๗,๐๘๖.๐๐บาท   
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าอาคารโดยได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บค่าบ ารงุร้อยละ ๒๕ 
ดังนั้นเงินบ ารงุศาสนสมบัต ิคูหาละ        =   ๙๗,๐๘๖.๐๐  บาท  x ๒๕ % 
                                                    =   ๒๔,๒๗๒.๐๐  บาท   
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๒.ค่าเช่า 

 (คิดตามตารางบัญชี ๑๐ อัตราค่าเช่าโรงแรม ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท 
คิดค่าเช่าตารางเมตรละ ๖.๐๐ บาทต่อเดือน) 
อาคารพาณิชย ์๓ ชั้น  ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร   =    (๔ เมตร x ๑๒ เมตร) x ๓ ชั้น    
                                                        =    ๑๔๔ ตารางเมตร 
อาคารตั้งอยู่ในท าเลชั้น ๑ ราคาประเมินทีด่ินตารางวาละ     =    ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท 
          ดังนั้น  ค่าเช่าอาคาร คูหาละ                         =   ๑๔๔ ตารางเมตร x ๖.๐๐ บาท 
                                                                          =   ๘๖๔.๐๐   บาทต่อเดือน  
                                  ปีละ                 =   ๑๐,๓๖๘.๐๐   บาท  
 - ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ค่าเช่าเดือนละ ๘๖๔.๐๐ บาท 
หรือปีละ ๑๐,๓๖๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 
แต่ท้ังนี้ ค่าเช่าตามสัญญาเช่าเดิมราคาสูงกว่าจึงเรียกเก็บเท่าอัตราเดิม 

 -ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ค่าเช่าเดือนละ ๑,๓๕๗.๐๐ บาท 
(หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) หรือปีละ ๑๖,๒๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อย- 
แปดสิบสี่บาทถ้วน) 

๓.ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าอาคาร (คิดตามระเบียบส านักงาน- 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงิน
บ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.๒๕๕๖    
   คิดเท่ากบัค่าเช่า ๖ เดือน 
            ค่าเช่าเดือนละ ๑,๓๕๗.๐๐ บาท x  ๖ เดือน   =     ๘,๑๔๒.๐๐   บาท 

๔. ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า เป็นเงินคหูาละ ๑๖,๒๘๔.๐๐ บาท (คิดเท่ากับค่าเช่าอาคาร 
ปีปัจจุบนั ๑ ป)ี    
            คือ ๑,๓๕๗.๐๐ บาท  x  ๑๒  เดือน            =   ๑๖,๒๘๔.๐๐  บาท 
๕. ค่าท าสัญญา                                                   =     ๖๐๐  บาท 
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๗. กรณีการขอน าสิทธิการเช่าอาคารไปท าสัญญาผูกพนัเงินกู้กับธนาคาร 

 เมื่อผู้เช่าอาคารวัดร้างหรืออาคารศาสนสมบัติกลาง มีความประสงค์จะน าสิทธิการเช่าไป          
ค้ าประกันเงินกู้กับธนาคาร มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบสภาพอาคาร มีความมั่งคงแข็งแรง อยู่ในสภาพที่จะจัดให้เช่าได้หรือไม่อาคาร           
มีลักษณะเช่นใด เช่น กว้าง ยาว สูง จ านวนชั้น อยู่ในท าเลชั้นเท่าใด มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์จ านวนเท่าใด 
 ๒. ตรวจสอบที่ดิน ที่ดินที่ใช้ตั้งอาคารจ านวนเท่าใด เนื้อที่ส่วนที่เหลือจากการตั้งอาคาร
เท่าใด ราคาที่ดินที่ส านักงานที่ดินประเมินไว้ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรม 
 ๓. การพิจารณาการเช่าอาคาร เช่นเดียวกับการเช่าท่ีดิน 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

 ๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอน าสิทธิการเช่าอาคารไปท าสัญญาผูกพันเงินกู้ 
กับธนาคาร   
 ๒. ค าขอน าสิทธิการเช่าอาคารศาสนสมบัติเช่าอาคารวัดร้าง ไปท าสัญญาผูกพันเงินกู้กับ
ธนาคาร 
 ๓. บันทึกของผู้ให้กู ้
 ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หนังสือบริคณฑ์สนธิ (กรณีบริษัท            
ขอเช่า) ของผู้เช่า โดยรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๕. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยรับรอง
ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๖. สัญญาเช่าอาคาร 
 ๗. ส าเนาใบเสร็จรับเงินปีปัจจุบัน 
 ๘. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง   
หลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
 ๑. มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
  ๒. ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการน าสิทธิการเช่าอาคารไปท า
สัญญาผูกพันเงินกู้กับธนาคาร พ.ศ.๒๕๕๑ 
   - ค่าธรรมเนียมในการอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าอาคารไปท าสัญญาผูกพันการกู้เงิน             
กับธนาคารในอัตราร้อยละ ๑ ของจ านวนเงินกู้ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
    - ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสืออนุญาตเป็นเงิน ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)   
 

  



๓๕๖   คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ 
 

คณะจัดท า 
คู่มือการดแูลและจัดการศาสนสมบัต ิ
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