
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
คณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคณะสงฆ  
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๕ ทวิ และมาตรา ๕ ตรี แหง

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
“มาตรา ๕ ทวิ  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะสงฆ” หมายความวา บรรดาพระภิกษุที่ไดรับบรรพชาอุปสมบทจากพระ

อุปชฌายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายที่ใชบังคับกอนพระราชบัญญัตินี้ไมวาจะปฏิบัติ
ศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร 

“คณะสงฆอ่ืน” หมายความวา บรรดาบรรพชิตจีนนิกาย หรือ อนัมนิกาย 
“พระราชาคณะ” หมายความวา พระภิกษุที่ไดรับแตงตั้งและสถาปนาใหมีสมณ

ศักดิ์ตั้งแตช้ันสามัญจนถึงช้ันสมเด็จพระราชาคณะ 
“สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์” หมายความวา สมเด็จ

พระราชาคณะที่ไดรับสถาปนากอนสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ถาไดรับสถาปนาในวันเดียวกันให
ถือรูปที่ไดรับสถาปนาในลําดับ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๖/หนา ๕/๔ มีนาคม ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕ ตรี  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการแตงตั้งสถาปนา
และถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ” 

 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๗  พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองคหนึ่ง 
ในกรณีที่ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลง ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ข้ึนทูลเกลาฯ 
เพ่ือทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช 

ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น
ผูมีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลําดับ และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดข้ึนทูลเกลาฯ เพ่ือทรง
สถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช” 

 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๙  ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชทรงลาออกจากตําแหนงหรือ

พระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดใหออกจากตําแหนง พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งใหเปนที่
ปรึกษาของสมเด็จพระสังฆราชหรือตําแหนงอ่ืนใดตามพระราชอัธยาศัยก็ได 

มาตรา ๑๐  ในเมื่อไมมีสมเด็จพระสังฆราช ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโส
สูงสุดโดยสมณศักดิ์เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

ถาสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการมหาเถรสมาคมที่เหลืออยูเลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งผูมีอาวุโสโดยสมณศักดิ์
รองลงมาตามลําดับ และสามารถปฏิบัติหนาที่ได เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือไมอาจทรงปฏิบัติ
หนาที่ได สมเด็จพระสังฆราชจะไดทรงแตงตั้งใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาที่
แทน 

ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชมิไดทรงแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนตามวรรคสาม 
หรือสมเด็จพระราชาคณะซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชไมอาจปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราชได ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผู
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชตามมาตรานี้ในราชกิจจานุเบกษา” 

 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“มาตรา ๑๒  มหาเถรสมาคมประกอบดวยสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการโดยตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดยตําแหนง 
และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งมีจํานวนไมเกินสิบสองรูปเปนกรรมการ” 

 
มาตรา ๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๕ ทวิ มาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา 

๑๕ จัตวา แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
“มาตรา ๑๕ ทวิ  การแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตามมาตรา ๑๒ และการ

ให กรรมการมหา เถรสมาคมพนจากตํ าแหน งตามมาตรา  ๑๕  ให รั ฐมนตรี ว า ก าร
กระทรวงศึกษาธิการเปนผูลงนามรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 

มาตรา ๑๕ ตรี  มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม 
(๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร 
(๓) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การ

สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ 
(๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
เพ่ือการนี้ ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วาง

ระเบียบ ออกคําส่ัง มีมติหรือออกประกาศ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัย ใช
บังคับได และจะมอบใหพระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ 
เปนผูใชอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่งก็ได 

มาตรา ๑๕ จัตวา  เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพื่อความเรียบรอยดีงาม
ของคณะสงฆมหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพ่ือกําหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการ
ปกครอง สําหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติใหเกิดความเสียหายแกพระศาสนาและการ
ปกครองของคณะสงฆก็ได 

พระภิกษุและสามเณรที่ไดรับโทษตามวรรคหนึ่งถึงข้ันใหสละสมณเพศ ตองสึก
ภายในสามวันนับแตวันทราบคําส่ังลงโทษ” 

 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไมอาจมาประชุมหรือไม

อยูในที่ประชุมมหาเถรสมาคม และมิไดมอบหมายใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติ
หนาที่แทน ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ซึ่งอยูในที่ประชุมเปนผูปฏิบัติ
หนาที่แทน” 

 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แหง

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“มาตรา ๑๘  ในกรณีที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมแทนตําแหนง
ที่วางตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ใหถือวามหาเถรสมาคมมีกรรมการเทาจํานวนที่เหลืออยูใน
ขณะนั้น 

มาตรา  ๑๙   สม เด็ จพระสั งฆ ร า ชทรงแต งตั้ ง คณะกรรมกา ร  ห รือ
คณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ตามมติมหาเถรสมาคม ประกอบดวยพระภิกษุหรือบุคคลอื่นจํานวน
หนึ่ง มีหนาที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอตอมหาเถรสมาคมและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่มหา
เถรสมาคมมอบหมาย โดยขึ้นตรงตอมหาเถรสมาคม 

การจัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ การแตงตั้งกรรมการ
หรืออนุกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการหรืออนุกรรมการ และระเบียบการประชุม ให
เปนไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม 

มาตรา ๒๐  คณะสงฆตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม 
การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎมหาเถร

สมาคม” 
 
มาตรา ๑๐  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
“มาตรา ๒๐ ทวิ  เพ่ือประโยชนแกการปกครองคณะสงฆสวนกลางและสวน

ภูมิภาค ใหมีเจาคณะใหญปฏิบัติหนาที่ในเขตปกครองคณะสงฆ 
การแตงตั้งและการกําหนดอํานาจหนาที่เจาคณะใหญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม” 
 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๗  เมื่อพระภิกษุรูปใดตองดวยกรณีขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) ตองคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ ใหรับนิคหกรรมไมถึงใหสึก แตไมยอมรับ

นิคหกรรมนั้น 
(๒) ประพฤติลวงละเมิดพระธรรมวินัยเปนอาจิณ 
(๓) ไมสังกัดอยูในวัดใดวัดหนึ่ง 
(๔) ไมมีวัดเปนที่อยูเปนหลักแหลง 
ใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎมหา

เถรสมาคม 
พระภิกษุผูตองคําวินิจฉัยใหสละสมณเพศตามวรรคสอง ตองสึกภายในสามวัน

นับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยนั้น” 
 
มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“มาตรา ๓๑ วัดมีสองอยาง 
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) สํานักสงฆ 
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป” 
 
มาตรา ๑๓  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
“มาตรา ๓๒ ทวิ  วัดใดเปนวัดรางที่ไมมีพระภิกษุอยูอาศัย ในระหวางที่ยังไมมี

การยุบเลิกวัด ใหกรมการศาสนามีหนาที่ปกครองดูแลรักษาวัดนั้น รวมทั้งที่วัด ที่ธรณีสงฆและ
ทรัพยสินของวัดนั้นดวย 

การยกวัดรางข้ึนเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๔  การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให

กระทําไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ เวนแตเปนกรณีตามวรรคสอง 
การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ใหแกสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไมขัดของและไดรับคาผาติกรรมจาก
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานนั้นแลว ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

หามมิใหบุคคลใดยกอายุความขึ้นตอสูกับวัดหรือกรมการศาสนา แลวแตกรณี 
ในเรื่องทรัพยสินอันเปนที่วัด ที่ธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง 

มาตรา ๓๕  ที่วัด ที่ธรณีสงฆ และที่ศาสนสมบัติกลาง เปนทรัพยสินซึ่งไมอยูใน
ความรับผิดแหงการบังคับคดี” 

 
มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ แหง

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๒  ผูใดมิไดรับแตงตั้งใหเปนพระอุปชฌาย หรือถูกถอดถอนจากความ

เปนพระอุปชฌายตามมาตรา ๒๓ แลว กระทําการบรรพชาอุปสมบทแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป 

มาตรา ๔๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ จัตวา วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ 
วรรคสาม หรือมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 

มาตรา ๔๔  ผูใดพนจากความเปนพระภิกษุเพราะตองปาราชิกมาแลวไมวาจะมี
คําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือไมก็ตาม แตมารับบรรพชาอุปสมบทใหมโดยกลาวความเท็จหรือ
ปดบังความจริงตอพระอุปชฌาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป” 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๖  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๔ ทวิ และมาตรา ๔๔ ตรี แหง

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
“มาตรา ๔๔ ทวิ  ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดราย

สมเด็จพระสังฆราช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

มาตรา ๔๔ ตรี  ผูใดใสความคณะสงฆหรือคณะสงฆอ่ืนอันอาจกอใหเกิดความ
เส่ือมเสียหรือความแตกแยก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๖  การปกครองคณะสงฆอ่ืนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง” 
 
มาตรา ๑๘  บรรดากฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือ

คําส่ังของมหาเถรสมาคมที่ออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ใหยังคงใชบังคับได
ตอไป เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๙  วัดที่มีฐานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยให

มีฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ . ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๐  ใหพระภิกษุที่ไดรับแตงตั้งและสถาปนาใหมีสมณศักดิ์อยูกอนวันใช

พระราชบัญญัตินี้ยังมีสมณศักดิ์นั้นตอไป 
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญ กรรมการหรือ

อนุกรรมการใดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือตามกฎกระทรวง กฎมหาเถร
สมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังของมหาเถรสมาคมซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ยังคงดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนครบวาระการดํารงตําแหนงหรือ
จนกวามหาเถรสมาคมจะมีมติเปนประการอื่น 

 
มาตรา  ๒๑   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยการสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราช และการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช การแตงตั้งและถอด
ถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุอํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ของมหาเถรสมาคม การปกครอง 
การสละสมณเพศของคณะสงฆและคณะสงฆอ่ืน วัด การดูแลรักษาวัด ทรัพยสินของวัด และศาสน
สมบัติกลางตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัมพิกา/แกไข 
๑/๓/๔๕ 
B+A(C) 

 
วศิน/แกไข 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 


