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พระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
เปนปที่ ๑๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะสงฆใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 
มาตรา ๔  ภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับบรรดา

กฎกระทรวง สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎองคการ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชขอบังคับและ
ระเบียบเกี่ยวกับคณะสงฆที่ใชบังคับอยูในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ใหคง
ใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง กฎมหาเถร
สมาคม พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชขอบังคับหรือระเบียบของมหาเถรสมาคมยกเลิก หรอืมี
ความอยางเดียวกัน หรือขัดหรือแยงกัน หรือกลาวไวเปนอยางอื่น 

 
มาตรา ๕  เพื่อประโยชนแหงมาตรา ๔ บรรดาอํานาจหนาที่ซึ่งกําหนดไวใน

สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎองคการ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ขอบังคับและระเบียบเกี่ยวกับ
คณะสงฆ ใหเปนอํานาจหนาท่ีของพระภิกษุตําแหนงใดหรือคณะกรรมการสงฆใดซึ่งไมมีใน
                                                 

๑ รก.๒๕๐๕/๑๑๕/๒๙พ/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๕ 
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พระราชบัญญัตินี ้ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจกําหนดโดยกฎมหาเถรสมาคมใหเปนอํานาจหนาท่ี
ของพระภิกษุตําแหนงใด รูปใดหรือ หลายรูปรวมกันเปนคณะตามที่เห็นสมควรได 

 
มาตรา ๕ ทวิ๒ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะสงฆ”  หมายความวา บรรดาพระภิกษุที่ไดรับบรรพชาอุปสมบทจากพระ

อุปชฌายตามพระราชบัญญัตินี ้หรือตามกฎหมายที่ใชบังคับกอนพระราชบัญญัตินี้ไมวาจะปฏิบัติ
ศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร 

“คณะสงฆอื่น”  หมายความวา  บรรดาบรรพชิตจีนนิกาย หรอื อนัมนิกาย 
“พระราชาคณะ”  หมายความวา  พระภิกษุที่ไดรับแตงตั้งและสถาปนาใหมี

สมณศักดิ์ตั้งแตชั้นสามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ 
“สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์” หมายความวา สมเด็จ

พระราชาคณะที่ไดรับสถาปนากอนสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ถาไดรับสถาปนาในวนัเดียวกันให
ถือรูปที่ไดรับสถาปนาในลําดับ 

 
มาตรา ๕ ตรี๓  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการแตงตั้งสถาปนา

และถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ 
 
มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรี*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบญัญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
สมเด็จพระสังฆราช 
   

 
มาตรา ๗๔  พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองคหนึ่ง 
ในกรณีที่ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลง ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกลาฯ 
เพื่อทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช 

ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได  ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น

                                                 
๒ มาตรา ๕ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓ มาตรา ๕ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔ มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญติัคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูมีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลําดับ และสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดข้ึนทูลเกลาฯ เพื่อทรง
สถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช 

 
มาตรา ๘  สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหนงสกลมหาสังฆปรณิายกทรง

บัญชาการคณะสงฆ และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 
พระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคม 

 
มาตรา ๙๕  ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชทรงลาออกจากตําแหนงหรือ

พระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดใหออกจากตําแหนง  พระมหากษัตริยจะทรงแตงต้ังใหเปนท่ี
ปรึกษาของสมเด็จพระสังฆราชหรือตําแหนงอื่นใดตามพระราชอัธยาศัยก็ได 

 
มาตรา ๑๐๖  ในเมื่อไมมีสมเด็จพระสังฆราช  ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโส

สูงสุดโดยสมณศักด์ิเปนผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช 
ถาสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดให

กรรมการมหาเถรสมาคมที่เหลืออยูเลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งผูมีอาวุโสโดยสมณศักดิ์
รองลงมาตามลําดับ และสามารถปฏิบัติหนาที่ได เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือไมอาจทรงปฏิบัติ
หนาท่ีได สมเด็จพระสังฆราชจะไดทรงแตงตั้งใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาที่
แทน 

ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชมิไดทรงแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนตามวรรคสาม
หรือสมเด็จพระราชาคณะซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ไมอาจปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราชได ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนายกรัฐมนตรี*ประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จ
พระสังฆราชตามมาตรานี้ในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๑  สมเด็จพระสังฆราชพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) มรณภาพ 
(๒) พนจากความเปนพระภกิษุ 
(๓) ลาออก 
(๕) ทรงพระกรุณาโปรดใหออก 
 
 
 

                                                 
๕ มาตรา ๙ แกไขโดยพระราชบัญญติัคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖ มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
มหาเถรสมาคม 
   

 
มาตรา ๑๒๗  มหาเถรสมาคมประกอบดวยสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงดํารง

ตําแหนงประธานกรรมการโดยตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดยตําแหนง
และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งมีจํานวนไมเกินสิบสอง รูปเปนกรรมการ 

 
มาตรา ๑๓  ใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ*เปนเลขาธิการ

มหาเถรสมาคมโดยตําแหนง และใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ*ทําหนาท่ีสํานักเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม 

 
มาตรา ๑๔  กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งอยูใน

ตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการ

มหาเถรสมาคมซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) มรณภาพ 
(๒) พนจากความเปนพระภกิษุ 
(๓) ลาออก 
(๔) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาใหออก 
ในกรณีท่ีกรรมการมหาเถรสมาคมพนจากตําแหนงกอนวาระ สมเด็จพระสังฆราช

อาจทรงแตงตั้งพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่ง เปนกรรมการแทน 
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอนอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่ง

ตนแทน 
 
มาตรา ๑๕ ทวิ๘  การแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตามมาตรา ๑๒ และการ

ใหกรรมการมหาเถรสมาคมพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๕ ใหนายกรัฐมนตรี*เปนผูลงนามรับ
สนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 

 
มาตรา ๑๕ ตรี๙  มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑)  ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม 

                                                 
๗ มาตรา ๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘ มาตรา ๑๕ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙ มาตรา ๑๕ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร 
(๓)  ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การ

สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ 
(๔)  รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
(๕)  ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
เพื่อการนี ้ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม  ออกขอบังคับ วาง

ระเบียบ ออกคําสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช
บังคับได และจะมอบใหพระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ 
เปนผูใชอํานาจหนาท่ีตามวรรคหนึ่งก็ได 

 
มาตรา ๑๕ จัตวา๑๐  เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพื่อความเรียบรอยดีงาม

ของคณะสงฆมหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพื่อกําหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการ
ปกครอง สําหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติใหเกิดความเสียหายแกพระศาสนาและการ
ปกครองของคณะสงฆก็ได 

พระภิกษุและสามเณรที่ไดรับโทษตามวรรคหนึ่ง ถึงขั้นใหสละสมณเพศตองสึก
ภายในสามวันนับแตวันทราบคําส่ังลงโทษ 

 
มาตรา ๑๖๑๑  ในกรณีที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไมอาจมาประชุม 

หรือไมอยูในท่ีประชุมมหาเถรสมาคม และมิไดมอบหมายใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่ง 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิซ่ึงอยูในท่ีประชุมเปนผู
ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 
มาตรา ๑๗  การประชุมมหาเถรสมาคมตองมีกรรมการโดยตําแหนงและ

กรรมการโดยการแตงตั้งรวมกันมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองค
ประชุม 

ระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคมใหเปนไปตามกฎมหาเถรสมาคม 
 
มาตรา ๑๘๑๒  ในกรณีที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมแทน

ตําแหนงที่วางตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ใหถือวามหาเถรสมาคมมีกรรมการเทาจํานวนที่เหลืออยู
ในขณะนั้น 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๕ จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑ มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒ มาตรา ๑๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙๑๓  สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งคณะกรรมการ หรอื
คณะอนุกรรมการฝายตางๆ ตามมติมหาเถรสมาคม  ประกอบดวยพระภิกษุหรือบุคคลอื่นจํานวน
หน่ึง มีหนาที่พิจารณากลั่นกรอง เรื่องที่จะเสนอตอมหาเถรสมาคมและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหา
เถรสมาคมมอบหมายโดยข้ึนตรงตอมหาเถรสมาคม 

การจัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝายตางๆ การแตงตั้งกรรมการ
หรืออนุกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการหรืออนุกรรมการ และระเบียบการประชุม ให
เปนไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม 

 
หมวด ๓ 

การปกครองคณะสงฆ 
   

 
มาตรา ๒๐๑๔  คณะสงฆตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม 
การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎมหาเถร

สมาคม 
 

มาตรา ๒๐ ทวิ๑๕  เพื่อประโยชนแกการปกครองคณะสงฆสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ใหมีเจาคณะใหญปฏิบัติหนาที่ในเขตปกครองคณะสงฆ 

การแตงตั้งและการกําหนดอํานาจหนาที่เจาคณะใหญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

 
มาตรา ๒๑  การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ใหจัดแบงเขตปกครองดังน้ี 
 (๑) ภาค 
 (๒) จังหวัด 
 (๓) อําเภอ 
 (๔) ตําบล 
จํานวนและเขตปกครองดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
 
มาตรา ๒๒  การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ใหมีพระภิกษุเปนผูปกครอง

ตามชั้นตามลําดับ ดังตอไปน้ี 
(๑) เจาคณะภาค 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๔ มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๕ มาตรา ๒๐ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เจาคณะจังหวัด 
(๓) เจาคณะอําเภอ 
(๔) เจาคณะตําบล 
เม่ือมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดใหมีรองเจาคณะภาค รองเจาคณะจังหวัด

รองเจาคณะอําเภอ และรองเจาคณะตําบล เปนผูชวยเจาคณะนั้นๆ ก็ได 
 
มาตรา ๒๓  การแตงตั้ง ถอดถอนพระอุปชฌาย เจาอาวาส รองเจาอาวาสผูชวย

เจาอาวาส พระภิกษุอันเกี่ยวกับตําแหนงปกครองคณะสงฆตําแหนงอื่นๆ และไวยาวัจกรใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

 
หมวด ๔ 

นิคหกรรมและการสละสมณเพศ 
   

 
มาตรา ๒๔  พระภิกษุจะตองรับนิคหกรรมก็ตอเมื่อกระทําการลวงละเมิดพระ

ธรรมวินัย และนิคหกรรมที่จะลงแกพระภิกษุก็ตองเปนนิคหกรรมตามพระธรรมวินัย 
 
มาตรา ๒๕  ภายใตบังคับมาตรา ๒๔ มหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถร

สมาคมกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ เพื่อใหการลงนิคหกรรมเปนไปโดยถูกตอง สะดวก
รวดเร็วและเปนธรรม และใหถือวาเปนการชอบดวยกฎหมายที่มหาเถรสมาคมจะกําหนดในกฎ
มหาเถรสมาคมใหมหาเถรสมาคมหรือพระภิกษุผูปกครองสงฆตําแหนงใดเปนผูมีอํานาจลง
นิคหกรรมแกพระภิกษุผูลวงละเมิดพระธรรมวินัย กับทั้งการกําหนดใหการวินิจฉัยการลง
นิคหกรรมใหเปนอันยุติในชั้นใดๆ นั้นดวย 

 
มาตรา ๒๖  พระภิกษุรูปใดลวงละเมิดพระธรรมวินัยและไดมีคําวินิจฉัยถึงที่สุด

ใหไดรับนิคหกรรมใหสึก ตองสึกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่ไดทราบคําวินิจฉัยนั้น 
 
มาตรา ๒๗๑๖  เมื่อพระภิกษุรูปใดตองดวยกรณีขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑)  ตองคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ ใหรับนิคหกรรมไมถงึใหสึก แตไมยอมรบั

นิคหกรรมนั้น 
(๒)  ประพฤติลวงละเมิดพระธรรมวินัยเปนอาจิณ 
(๓)  ไมสังกัดอยูในวัดใดวัดหน่ึง 
(๔)  ไมมีวัดเปนที่อยูเปนหลักแหลง 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎมหา
เถรสมาคม 

พระภิกษุผูตองคําวินิจฉัยใหสละสมณเพศตามวรรคสอง  ตองสึกภายในสามวัน
นับแตวันที่ไดรับทราบคําวินจิฉัยนั้น 

 
มาตรา ๒๘  พระภิกษุรูปใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลายตอง

สึกภายในสามวันนับแตวันที่คดีถึงที่สุด 
 
มาตรา ๒๙  พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยตองหาวากระทําความผิดอาญา เม่ือ

พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรใหปลอยชั่วคราวและเจาอาวาสแหงวัดท่ี
พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไมรับมอบตัวไวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไมเห็นสมควรใหเจาอาวาส
รับตัวไปควบคุม หรือพระภิกษุรูปนั้นมิไดสังกัดในวัดใดวัดหนึ่งใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจจัด
ดําเนินการใหพระภิกษุรูปนัน้สละสมณเพศเสียได 

 
มาตรา ๓๐  เมื่อจะตองจําคุก กักขังหรือขังพระภิกษุรูปใดตามคําพิพากษาหรือ

คําส่ังของศาล ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติการใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือ
คําส่ังของศาลมีอํานาจดําเนินการใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได และใหรายงานใหศาล
ทราบถึงการสละสมณเพศนั้น 

 
หมวด ๕ 
วัด 

   
 
มาตรา ๓๑๑๗  วัดมีสองอยาง 
(๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) สํานักสงฆ 
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป 
 
มาตรา ๓๒  การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวัด และการขอรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมา ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพยสินของวัดท่ีถูกยุบเลิกใหตกเปนศาสนสมบัติกลาง 
 

                                                 
๑๗ มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๒ ทวิ๑๘  วัดใดเปนวัดรางที่ไมมีพระภิกษุอยูอาศัย  ในระหวางท่ียังไมมี
การยุบเลิกวัด ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ*มีหนาที่ปกครองดูแลรักษาวัดนั้น รวมท้ังท่ี
วัดท่ีธรณีสงฆและทรัพยสินของวัดน้ันดวย 

การยกวัดรางขึ้นเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๓  ท่ีวัดและท่ีซ่ึงข้ึนตอวัด มีดังนี้ 
(๑) ท่ีวัด คือท่ีซ่ึงต้ังวัดตลอดจนเขตของวัดน้ัน 
(๒) ที่ธรณีสงฆ คือท่ีซ่ึงเปนสมบัติของวัด 
(๓) ที่กัลปนา คือที่ซึ่งมีผูอุทิศแตผลประโยชนใหวัดหรือพระศาสนา 
 
มาตรา ๓๔๑๙  การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ หรือท่ีศาสนสมบัติกลาง ให

กระทําไดก็แตโดยพระราชบัญญัต ิเวนแตเปนกรณีตามวรรคสอง 
การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ท่ีธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ใหแกสวนราชการ

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  เมื่อมหาเถรสมาคมไมขัดของและไดรับคาผาติกรรมจาก
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานนั้นแลว  ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

หามมิใหบุคคลใดยกอายุความขึ้นตอสูกับวัดหรือสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ* แลวแตกรณี ในเรือ่งทรัพยสินอันเปนที่วัด ท่ีธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง 

 
มาตรา ๓๕๒๐  ท่ีวัด   ที่ธรณีสงฆ  และที่ศาสนสมบัติกลาง เปนทรัพยสินซ่ึงไม

อยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
 
มาตรา ๓๖  วัดหนึ่งใหมีเจาอาวาสรูปหนึ่ง และถาเปนการสมควรจะใหมีรองเจา

อาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสดวยก็ได 
 
มาตรา ๓๗  เจาอาวาสมีหนาที่ดังนี้ 
(๑) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี 
(๒) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยูหรือพํานักอาศัยอยู

ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถร
สมาคม 

                                                 
๑๘ มาตรา ๓๒ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๙ มาตรา ๓๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๐ มาตรา ๓๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและ
คฤหัสถ 

(๔) ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 
 
มาตรา ๓๘  เจาอาวาสมีอํานาจดังนี้ 
(๑) หามบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งมิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอยูอาศัยใน

วัด 
(๒) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไปเสียจาก

วัด 
(๓) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีท่ีอยูหรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายในวัด

หรือใหทําทัณฑบนหรือใหขอขมาโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิด คําส่ังเจา
อาวาสซึ่งไดสั่งโดยชอบดวยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับระเบียบหรือคําสั่งของ
มหาเถรสมาคม 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ไมมีเจาอาวาสหรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดให

แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ใหผูรักษาการแทนเจาอาวาสมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับเจา
อาวาส 

การแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

 
หมวด ๖ 
ศาสนสมบัติ 

   
 
มาตรา ๔๐  ศาสนสมบัติแบงออกเปนสองประเภท 
(๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแกทรัพยสินของพระศาสนา ซ่ึงมิใชของวัดใดวัดหน่ึง 
(๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแกทรัพยสินของวัดใดวัดหน่ึง 
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ* เพื่อการนี้ใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ*เปนเจาของศา
สนสมบัติกลางนัน้ดวย 

การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๑  ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ*จัดทํางบประมาณประจําป
ของศาสนสมบัติกลางดวยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แลวใหใชงบประมาณนั้นได 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๒๒๑  ผูใดมิไดรับแตงตั้งใหเปนพระอุปชฌาย  หรือถูกถอดถอนจาก

ความเปนพระอุปชฌายตามมาตรา ๒๓ แลว กระทําการบรรพชาอุปสมบทแกบุคคลอื่น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 

 
มาตรา ๔๓๒๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ จัตวา วรรคสอง มาตรา ๒๖  มาตรา  ๒๗ 

วรรคสาม หรือมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
 
มาตรา ๔๔๒๓  ผูใดพนจากความเปนพระภิกษุเพราะตองปาราชิกมาแลวไมวาจะ

มีคําวนิจิฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือไมก็ตาม  แตมารบับรรพชาอุปสมบทใหมโดยกลาวความเท็จ
หรือปดบังความจริงตอพระอุปชฌาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป 

 
มาตรา ๔๔ ทวิ๒๔  ผูใดหมิ่นประมาท ดูหม่ิน  หรือแสดงความอาฆาตมาดราย

สมเด็จพระสังฆราช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

 
มาตรา ๔๔ ตรี๒๕  ผูใดใสความคณะสงฆหรือคณะสงฆอื่นอันอาจกอใหเกิดความ

เส่ือมเสียหรือความแตกแยก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
 

                                                 
๒๑ มาตรา ๔๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๒ มาตรา ๔๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๓ มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๔ มาตรา ๔๔ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๕ มาตรา ๔๔ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๘ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๔๕  ใหถือวาพระภิกษุซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการปกครอง
คณะสงฆและไวยาวัจกร เปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๔๖๒๖  การปกครองคณะสงฆอื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส. ธนะรัชต 
นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๒๖ มาตรา ๔๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยท่ีการจัดดําเนินกิจการ
คณะสงฆ มิใชเปนกิจการอันพึงแบงแยกอํานาจดําเนินการดวยวัตถุประสงคเพื่อการถวงดุลยแหง
อํานาจเชนที่เปนอยูตามกฎหมายในปจจุบัน และโดยที่ระบบเชนวานั้นเปนผลบั่นทอน
ประสิทธิภาพแหงการดําเนินกิจการ จึงสมควรแกไขปรับปรุงเสียใหมใหสมเด็จพระสังฆราชองค
สกลมหาสังฆปริณายกทรงบัญชาการคณะสงฆทางมหาเถรสมาคม ตามอํานาจกฎหมายและพระ
ธรรมวินัย ท้ังน้ี เพื่อความเจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา 
 

อัมพิกา/แกไข 
๑/๓/๔๕ 

B+A(C) 
 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕๒๗ 
 

มาตรา ๑๘  บรรดากฎกระทรวง  กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรอื
คําสั่งของมหาเถรสมาคมที่ออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ใหยังคงใชบังคับได
ตอไป เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบญัญัตินี ้

 
มาตรา ๑๙  วัดที่มีฐานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยให

มีฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๐  ใหพระภิกษุที่ไดรับแตงตั้งและสถาปนาใหมีสมณศักดิ์อยูกอนวันใช

พระราชบัญญัตินี้ยังมีสมณศักดิ์นั้นตอไป 
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญ กรรมการหรือ

อนุกรรมการใดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ. ๒๕๐๕  หรอืตามกฎกระทรวง กฎมหาเถร
สมาคม ขอบังคับระเบียบ  หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคมซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ยังคงดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนครบวาระการดาํรงตําแหนงหรือ
จนกวามหาเถรสมาคมจะมีมติเปนประการอื่น 

 
มาตรา ๒๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 

                                                 
๒๗ รก.๒๕๓๕/๑๖/๕/๔ มีนาคม ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕  ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยการ
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช การแตงตั้ง
และถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีของมหาเถรสมาคม การ
ปกครอง การสละสมณเพศของคณะสงฆและคณะสงฆอื่น วัด การดูแลรักษาวัด  ทรัพยสินของวัด 
และศาสนสมบัติกลางตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้
 

อัมพิกา/แกไข 
๑/๓/๔๕ 

B+A(C) 
 

พัชรินทร/เนติมา จัดทํา 
๖ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒๘ 
 

มาตรา ๔๒  ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหแกไขคําวา 
“กระทรวงศึกษาธิการ” และ “กรมการศาสนา” เปน “สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ” คํา
วา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ” เปน “นายกรัฐมนตร”ี และคําวา “อธิบดีกรมการ
ศาสนา” เปน “ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม

                                                 
๒๘ รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตร ีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกา นี ้

 
 

 
พัชรินทร/เนติมา  ผูจัดทํา 

๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
 
 


