คู่มือการปฏิบัติงาน
“การกันเขตจัดประโยชน์ ”

ฝ่ ายออกแบบและก่ อสร้ าง
กองพุทธศาสนสถาน สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ

กองพุทธศาสนสถาน
ฝ่ ายออกแบบและก่ อสร้ าง
“การกันเขตจัดประโยชน์ ”
วั ด เป็ นสถานที่ พ านั ก ของพระภิ ก ษุ ส งฆ์ สามเณรและนั ก บวช เป็ นที่ ป ระกอบกิ จ กรรม
ทางพระพุทธศาสนา เป็ นสถานที่ปฏิบตั ิธรรมและเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสื บทอดพระพุทธศาสนา มีสถานะ
เป็ นนิติบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มีเจ้าอาวาสเป็ นผูป้ กครองดูแลตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองคณะสงฆ์
ร.ศ.๑๒๑
วัด มีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น อุโบสถ วิหาร เจดีย ์ ศาลาการเปรี ยญ ศาลาบาเพ็ญกุศล เมรุ
และที่ ดิ น ของวัด ในที่ น้ ี จะกล่ า วเพีย งเรื่ อ งที่ ดิ น ของวัด เท่ า นั้น เพราะเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการกัน เขต
จัดประโยชน์ สาหรับการกันเขตจัดประโยชน์ที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติดาเนิ นการอยู่น้ ี เป็ น
การดาเนิ นการในที่ดินเฉพาะแปลงที่ต้ งั วัดเท่านั้น วัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ที่ดินของวัดเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริ งและไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายซึ่งอาจเป็ นผลกระทบกับความสง่างามของวัด มหาเถรสมาคม
พิจารณาแล้ วได้ สั่งการให้ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติดาเนินการกันเขตจัดประโยชน์ ตามกรอบ
ที่กาหนดเฉพาะแปลงที่ต้ังวัด และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติไ ด้มอบให้กองพุทธศาสนสถาน
โดยให้ฝ่ ายออกแบบและก่ อ สร้ า ง เป็ นผูร้ วบรวมข้อ มู ล เอกสารและตรวจสอบความถู ก ต้อ งครบถ้ว น
ของรายละเอียดตามที่กาหนดก่อนนาเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจา (พศป.)
เมื่ อ พิ จ ารณาความถู ก ต้อ งครบถ้ว น แล้ว จะน าเสนอส านั กงานศาสนสมบัติ ซึ่ งท าหน้ าที่ เ ลขานุ การ
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจา (พศป.) นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจา (พศป.) พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการ
มหาเถรสมาคมพิจ ารณาความเหมาะสมและมี ม ติ เห็ น ชอบให้ด าเนิ น การ ฝ่ ายออกแบบและก่ อ สร้ า ง
จะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเสนอจังหวัด เพือ่ แจ้งให้วดั ที่ขอกันเขตจัดประโยชน์ดาเนินการเช่าต่อไป
ในการนี้ กองพุ ท ธศาสนสถาน โดยฝ่ ายออกแบบและก่ อ สร้ า งจึ ง ได้จ ัด ท าคู่ มื อ การกัน เขต
จัดประโยชน์ โดยยึดกรอบตามที่มหาเถรสมาคมสั่งการ เพื่อ เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานการกันเขต
จัดประโยชน์ให้สาเร็จ ลุล่วงตามความประสงค์ต่อไป

สารบัญ
ปั จจัยที่ตอ้ งกันเขตจัดประโยชน์
หลักเกณฑ์การขอกันเขตจัดประโยชน์
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๒๑
ขั้นตอนการขอกันเขตจัดประโยชน์
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตกันเขตจัดประโยชน์
ขั้นตอนการให้บริ การเรื่ องการขอกันเขตจัดประโยชน์
ปั ญหาวัดที่ดาเนินการจัดประโยชน์ก่อนกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พศ. ๒๕๑๑) มีผลบังคับใช้
การแก้ปัญหาวัดที่ดาเนินการจัดประโยชน์ก่อนกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พศ. ๒๕๑๑) มีผลบังคับใช้
ดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จของการดาเนินการ
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ปัจจัยที่ต้องกันเขตจัดประโยชน์
ความเจริ ญทางด้านกายภาพของสังคมปั จจุบนั เติบโตอย่างมากมาย ในการเจริ ญเติบโตทางด้านกายภาพ
นี้มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ยกตัวอย่างเช่น ทาเลของ
สถานที่พกั อาศัย ทาเลของสถานที่ประกอบธุรกิจ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปั จจุบนั มีการใช้ที่ดินของวัดเพื่อเป็ น
สถานที่ พักอาศัย เป็ นสถานที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งขัดกับความเชื่อโบราณที่กล่าวว่าไม่ควรบุกรุ กที่ดินของ
วัด ไม่ควรกระทาการใดๆ ในที่ดินของวัด แต่ปัจจุบนั นี้ มีการก่อ สร้างบ้านพักอาศัยในที่ดินของวัด มีการ
ก่อสร้างสถานที่ประกอบธุรกิจในที่ดินของวัด มหาเถรสมาคมและสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ได้
เล็งเห็นปั ญหาที่อ าจจะเกิ ดขึ้นจากการดาเนิ นการดังกล่ าวจึงได้กาหนดกรอบเป็ นแนวทางในการจัดการ
เนื่ อ งจากปั จ จุบ ัน ได้มี ก ารกัน ที่ ดิ นของวัด เป็ นที่ จดั ประโยชน์ และกระท าในลักษณะวัดดาเนิ นการเอง
บางครั้งอาจจะเสียเปรี ยบผูป้ ระกอบการ การดาเนินการให้ เช่ าเพื่อก่ อสร้ างบ้ านพักอาศัยหรื ออาคารพาณิชย์
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ น้ัน จะกระทาได้ ก็ต่อเมื่อ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติเห็นชอบและได้ รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมแล้ วเท่ านั้น ซึ่ งในเรื่ อง
นี้ยงั มีวดั อีกเป็ นจานวนมากที่ทาการให้เช่าที่ดินดังกล่าว จัดประโยชน์โดยไม่ทาการขอกันเขตอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบตั ิ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียในแง่การใช้ที่ดิน อาจเป็ นจากหลายสาเหตุคือ
๑. ไม่เข้าใจหลักการใช้ที่ดิน
๒. ไม่เข้าใจวิธีดาเนินการขอกันเขต
๓. อื่นๆ
หลักเกณฑ์ การขอกันเขตจัดประโยชน์
ในการกันเขตจัดประโยชน์ดงั กล่าว วัดและสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติตลอดจนมหาเถรสมาคม
มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาเพื่อ ให้การกันเขตเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกันไม่ มีความขัดแย้งและถู กต้อ ง
ตามหลักการ โดยในเบื้องต้นจะต้องจัดทาแผนผังวัดแสดงการใช้ที่ดินของวัด อาจแบ่งเป็ นเขตพุทธาวาส
เขตสังฆวาส เขตสาธารณะสงเคราะห์ โดยกาหนดที่ต้ งั เสนาสนะต่างๆ ให้ถูกต้องตามมาตราส่ วน แสดงเขตที่
ต้องการ กันเป็ นเขตจัดประโยชน์อย่างชัดเจนในผังเดียวกันนี้ ถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักการควรมอบให้ช่างที่
มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการใช้ที่ดินเกี่ยวกับวัด เป็ นผูจ้ ดั ทาแผนผังโดยมีหลักการและจุดประสงค์ดงั นี้
๑. เพือ่ ให้การใช้ที่ดินของวัดจัดประโยชน์เป็ นไปอย่างเหมาะสม ไม่ทาลายหรื อบดบังความสง่างาม
ของวัด
๒. เพือ่ ให้การใช้ที่ดินของวัดจัดประโยชน์ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดการใช้ที่ดินของสานักผังเมือง
และกฎหมายอื่นๆ
๓. เพือ่ ป้ องกันการจัดประโยชน์ในที่ดินของวัด ที่ขดั กับแนวทางพัฒนาวัด ป้ องกันการบุกรุ กที่ดิน
ของวัดและการหาแสวงผลประโยชน์ในรู ปแบบต่างๆ จากบุคคลภายนอกและผูม้ ีอิทธิพล

องค์ประกอบในการกาหนดวางผังกันเขตที่ดินของวัดเพือ่ จัดประโยชน์
๑. จะต้องห่างจากอาคารหรื อสิ่งก่อสร้างของวัดไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ เมตร
๒. จะต้องไม่ทาลายคุณค่าทางศิลปะและสถาปั ตยกรรมของวัด
๓. จะต้องไม่บงั หน้าวัดเกินกว่า ๕๐%
ข้ อกาหนดประกอบผังกันเขตจัดประโยชน์ สาหรับอาคารที่จะก่ อสร้ างในเขตที่จัดประโยชน์ ของวัด
๑. อาคารจะต้องไม่สูงเกิน ๑๐ เมตร
๒. อาคารจะต้องใช้ประตูหน้าต่างที่มิดชิดในส่วนที่ติดกับวัด
๓. จะต้องประกอบธุรกิจที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดี
๔. จะต้องประกอบธุรกิจที่ไม่รบกวนความสงบของพระสงฆ์
ขั้นตอนการขอกันเขตจัดประโยชน์
๑. วัดทาหนังสื อขอความเห็นชอบตามลาดับชั้น (อาจมีหนังสื อผู้ขอใช้ ที่ดนิ ประกอบด้ วย)
- เจ้าคณะตาบล
- เจ้าคณะอาเภอ
- เจ้าคณะจังหวัด
- นายอาเภอ
- ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
๒. วัดทาหนังสื อถึงสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ โดยแนบหลักฐาน
- หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอกันเขตประโยชน์ผา่ นจังหวัดและเจ้าคณะจังหวัดตามลาดับชั้น
- สาเนาหลักฐานที่ดิน
- แผนผังแสดงสภาพภายในวัดทั้งหมดให้ถูกต้องตามมาตราส่วน และแสดงบริ เวณที่ขอกัน
เขตจัดประโยชน์ในแผนผังให้ชดั เจน
- แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) บันทึกรายละเอียดบริ เวณเสนาสนะของวัดทั้งหมดและบริ เวณที่จะ
ขอกันเขตจัดประโยชน์
๓. จังหวัด
- ทาหนังสือถึงสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เสนอผ่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด)
๔. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ
- กองพุทธศาสนสถาน มอบหมายให้ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างรวบรวมเรื่ องเพือ่ ดาเนินการ
ขั้นต่อไป
- ฝ่ ายออกแบบและก่อสร้างตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นตามข้อกาหนด

- ฝ่ ายออกแบบและก่อสร้างตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดสถานที่ที่ขออนุญาตกันเขตจัด
ประโยชน์
- ฝ่ ายออกแบบและก่อสร่ างรวบรวมรายละเอียดที่ได้จากการตรวจสอบสถานที่จริ ง
- ฝ่ ายออกแบบและก่อสร้างสรุ ปรายละเอียดที่ได้รับจากการสารวจสถานที่จริ งเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจา (พศป.)
- ฝ่ ายออกแบบและก่อสร้างประชุมร่ วมกับคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติ
กลางประจา (พศป.) เพือ่ ชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา
๕. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจา (พศป.) นาเสนอเรื่องที่ผ่านการ
พิจารณาแล้ วเสนอ
- คณะกรรมการมหาเถรสมาคมพิจารณาความเหมาะสม
๖. เมื่อคณะกรรมการมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบแล้ ว
- ขั้นตอนต่อไปสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีหนังสือแจ้งไปยังจังหวัด
- จังหวัดจะแจ้งเรื่ องให้วดั ทราบเพือ่ ดาเนินการขั้นตอนต่อไป
๗. วัด
- เมื่อได้รับแจ้งเรื่ องแล้วก็ดาเนินการเรื่ องเช่าตามกระบวนการต่อไป

ตัวอย่ างแบบฟอร์ มการขออนุญาตกันเขตจัดประโยชน์
เรื่อง การกันเขตจัดประโยชน์
เจริญพร ผูว้ า่ ราชการจังหวัด...........................
สิ่ งที่ส่งมาด้ วย
๑. เอกสารสิทธิที่ดิน
๒. แผนผังเสนาสนะและบริ เวณขอกันเขตจัดประโยชน์
๓. รู ปแบบการก่อสร้าง (ถ้ามี)
๔. แผนผังรายละเอียดการใช้ดินบริ เวณที่ขอกันเขตจัดประโยชน์
๕. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) นาเสนอโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์
ด้วยวัด............................................................... ตั้งอยูบ่ า้ น.........................................หมู่ที่.........................
ตาบล............................................อาเภอ...............................................จังหวัด.................................................
ชื่อ/ฉายาเจ้าอาวาส......................................................ตาแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์เป็ น...............................
วัตถุประสงค์ในการขอกันเขตจัดประโยชน์......................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินในการกันเขตจัดประโยชน์
จานวนที่ดินที่ต้งั วัดทั้งหมด จานวน.................................ไร่ ................................งาน.......................ตารางวา
จานวนที่ดินที่ขอกันเขตจัดประโยชน์ จานวน...........................ไร่ .........................งาน....................ตารางวา
จึงเจริ ญพรมาเพือ่ แจ้งสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาต่อไป
ขอเจริ ญพร
ลงชื่อ..............................................................................
(...............................................................................)
เจ้าอาวาส

ความเห็นเจ้าคณะตาบล...........................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................................
(............................................................................................)
ความเห็นเจ้าคณะอาเภอ...........................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................................
(............................................................................................)
ความเห็นนายอาเภอ ...............................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................................
(............................................................................................)
ความเห็นเจ้าคณะจังหวัด........................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................................
(............................................................................................)
ความเห็นผูว้ า่ ราชการจังหวัด....................................................................................
ลงชื่อ.............................................................................................
(............................................................................................)

ขั้นตอนการให้ บริการเรื่องการขอกันเขตจัดประโยชน์
๑. เมื่อสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ได้รับเรื่ องการขอกันเขตจัดประโยชน์ตามที่จงั หวัด
แจ้งมาฝ่ ายออกแบบและก่อสร้างจะเป็ นผูร้ วบรวมเรื่ อง
๒. เมื่อรวบรวมเรื่ องเรี ยบร้อยแล้วฝ่ ายออกแบบและก่อสร้างจะตรวจสอบรายละเอียดในเบื้องต้น
๓. เมื่อตรวจสอบรายละเอียดในเบื้องต้นแล้ว ฝ่ ายออกแบบและก่อสร้างจะต้องไปตรวจสอบสถานที่
ที่จะขอกันเขตจัดประโยชน์ เพือ่ รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดประกอบเรื่ องที่ยงั ไม่ครบถ้วนให้เรี ยบร้อย
๔. จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเรื่ องแผนผังประกอบการขอกันเขตจัดประโยชน์ โดยนาข้อมู ล
ที่ได้จากการตรวจสอบสถานที่ที่จะขอกันเขตจัดประโยชน์ และคานวณพื้นที่พร้อมทั้งกาหนดเขตให้ชดั เจน
ถูกต้องตรงตามรายละเอียดขอกันเขตจัดประโยชน์ในแผนผังประกอบ
๕. รวบรวมเรื่ อ งการขอกันเขตจัดประโยชน์ที่ถู กต้อ งครบถ้วนตามข้อ กาหนด เสนอสานักงาน
ศาสนสมบัติ ซึ่งทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจา (พศป.)
๖. เมื่ อ ส านั กงานศาสนสมบัติ ได้ รั บเรื่ องการขอกันเขตจัด ประโยชน์ ที่ ถู กต้อ งครบถ้ว นจาก
ฝ่ ายออกแบบและก่อสร้างแล้วจะนาเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจา (พศป.)
พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการมหาเถรสมาคมพิจารณาความเหมาะสมต่อไป
๗. เมื่อคณะกรรมการมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้ดาเนิ นการแล้ว ฝ่ ายออกแบบและก่อสร้าง
จะรวบรวมรายละเอี ย ดทั้ง หมดโดยด าเนิ น การตามขั้น ตอนเสนอจัง หวัด เพื่อ แจ้ง ให้ว ัด ที่ ข อกัน เขต
จัดประโยชน์ดาเนินการเรื่ องการเช่าต่อไป
หมายเหตุ ระยะเวลาในการดาเนิ นการจะต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น เอกสาร
ประกอบรายละเอีย ดการขอกันเขตจัดประโยชน์ การประชุมของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ศาสนสมบัติกลางประจา (พศป.) การประชุมของกรรมการมหาเถรสมาคม ดังนั้นจึงไม่ สามารถกาหนด
ระยะเวลาการดาเนินการที่ชดั เจนได้
ปัญหาของวัดที่ดาเนินการจัดประโยชน์ ก่อนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พศ.๒๕๑๑) มีผลบังคับใช้
ตามที่ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง กองพุทธศาสนสถาน ได้ไปตรวจสอบสถานที่ที่วดั เสนอเรื่ อง
ขอกันเขตจัดประโยชน์พบว่ามีวดั อี กเป็ นจานวนมากที่ให้เอกชน โรงเรี ยน หน่ วยงานราชการ เช่าที่ดิน
เพื่อจัดประโยชน์ก่อนที่กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พศ. ๒๕๐๕ มีผลบังคับใช้ทาให้เกิดปั ญหามากมาย อาทิเช่น
๑. การใช้พ้นื ที่ไม่เป็ นระเบียบ กล่าวคือ มีการปลูกสร้างอาคารรุ กล้ าพื้นที่ของวัด รวมทั้งมีการ
ก่อสร้างอาคารบดบังทัศนียภาพของวัด
๒. วัดขาดผลประโยชน์ ที่ควรจะได้รั บเนื่ อ งจากวัดไม่ ไ ด้ท าสัญญาเช่ ากับผูท้ ี่ใช้ที่ ดิ นของวัด
ให้ถูกต้อง

การแก้ ปัญหา
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจา (พศป.) เมื่อราว
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ รองผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ (นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์)
ได้นาเรื่ อ งดังกล่ าวเสนอที่ประชุ ม คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจา (พศป.)
เพื่อพิจารณาการแก้ปัญหาที่ป ระชุ มได้ พิจารณาแล้ วมีมติเห็นชอบให้ วัดที่มีโรงเรี ยน หน่ วยงานราชการ
และเอกชนที่ป ลู กสร้ างอาคารในที่ดินที่ต้ังของวัด ก่ อนที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พศ.๒๕๑๑) ออกตาม
ความในพระราชบัญ ญัติคณะสงฆ์ พศ.๒๕๐๕ มีผลบังคับใช้ แจ้ งสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ
เพื่อดาเนินการเรื่องขอกันเขต จัดประโยชน์ ให้ ถูกต้ องต่ อไป
ผลที่ได้ รับจากการกันเขตจัดประโยชน์
๑. วัด ให้เ ช่ า ที่ ดิ น ของวัด ในการจัด ประโยชน์ อ ย่า งเหมาะสม ไม่ ท าลายหรื อ บดบัง
ทัศนียภาพของวัด
๒. การใช้ที่ดินของวัดเพื่อจัดประโยชน์สอดคล้อ งกับข้อ กาหนดการใช้ที่ดินของสานัก
ผังเมืองและกฎหมายอื่นๆ
๓. การจัดประโยชน์ในที่ดินของวัดไม่ขดั กับแนวทางพัฒนาวัด
๔. ไม่มีการบุกรุ กที่ดินของวัดและการหาผลประโยชน์ในรู ปแบบต่างๆ จากบุคคลภายนอก
ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตาแหน่งเจ้าอาวาสเพราะทุกขั้นตอนดาเนินการตามกรอบของราชการกฎกระทรวงและ
มติมหาเถรสมาคม
มติมหาเถรสมาคม
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๑๔ /๒๕๒๑
เกี่ยวกับการให้ เช่ าที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ เพื่อสร้ างอาคารพาณิชย์
-----------------------------------ด้ว ยในการประชุ ม มหาเถรสมาคม ครั้ ง ที ่ ๑๔/๒๕๒๑ เมื่ อ วัน ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๑
สมเด็จ พระพุท ธโฆษาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พศ. ๒๕๐๕
มาตรา ๓๗ บัญญัติไว้ว่า เจ้าอาวาสมี หน้าที่บารุ งวัด จัดกิ จการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็ นไปด้วยดี
นอกจากนี้ แล้ว ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับ ที่ ๔ (พศ.๒๕๐๖) ยัง ก าหนดแนวนโยบายเกี่ ย วด้ว ย
วิธีดาเนินการสาธาณูปการและสาธารณะสงเคราะห์ไว้อีกโสดหนึ่ง
เพือ่ เป็ นการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เจ้าอาวาส ในการจัดศาสนสมบัติให้เป็ นไปด้วยดียงิ่ ขึ้นตามกาลสมัย
ทั้งในทางทรัพย์สินทั้งในทางผลประโยชน์กับทั้งเพื่อ เป็ นการปกป้ องมิให้เจ้าอาวาสต้องถูกตาหนิ ติเตียน
และมิได้เกิดความผิดพลาดในการที่ตอ้ งรับภาระในการจัดศาสนสมบัติอีกประการหนึ่ ง ถึงเวลาแล้วที่ควร
จะดาเนินแนวนโยบายเกี่ยวด้วยวิธีดาเนินการสาธารณูปโภค

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงสมควรที่จะให้วดั ทั้งหลายได้ปฏิบตั ิการ ดังนี้
๑. วัดใดมีผูข้ อเช่าที่วดั หรื อ ที่ธรณี สงฆ์เพื่อ สร้างอาคารพาณิ ชย์หรื ออาคารอื่ นใด เพื่อ ใช้ในการ
แสวงหาประโยชน์ให้เจ้าอาวาสวัดนั้นส่ งแบบแปลนแผนผังการก่อสร้าง งบประมาณ ผลประโยชน์ที่วดั
จะพึงได้รับทั้งเงินบารุ งวัดทั้งค่าเช่ าที่ดินอาคาร ร่ างสัญญาการก่อสร้างไปยังกรมการศาสนา (สานัก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ) เพือ่ นาเสนอคณะกรรมการ (พศป.) พิจารณาก่อน
๒. ให้คณะกรรมการ (พศป.) พิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ก รมการศาสนา
(สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ได้รับเรื่ องนั้นๆ แล้วรี บแจ้งผลการพิจารณาให้วดั ทราบ
๓. วัดจะทาสัญญาเช่าได้ ในเมื่อคณะกรรมการ (พศป.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งนั้น มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ และให้กรมการศาสนา (สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ) แจ้งมติเรื่ องนี้ไปยังเจ้าคณะภาคทุกภาค เพือ่ สัง่ การลงไปยังเจ้าคณะตามลาดับชั้น
จนถึงเจ้าอาวาสภายในสังกัดให้ถือเป็ นหลักปฏิบตั ิตามมติเรื่ องนี้ ตั้งแต่บดั นี้ตน้ ไป

