ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๔๖๔๕

กรมที่ดิน
ถนนพระพิพิธ กทม.๑๐๒๐๐
๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖
สิ่งที่สงมาดวย คูมือการขอไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน
ตามที่กรมที่ดินไดสงคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจการสั่งอนุญาตให
วัดวาอารามไดมาซึ่งที่ดิน ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยใหอธิบดีกรมที่ดิน
เปนผูปฏิบัติราชการแทน สําหรับการขออนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอารามในเขต
กรุงเทพมหานคร และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน สําหรับการขออนุญาต
ใหไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอารามในเขตจังหวัดนั้น และกรมที่ดินไดวางแนวทางใหเจาหนาที่ถือ
ปฏิบัติแลว นั้น
กรมที่ดินพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่
เปนไปโดยถูกตองและในแนวทางเดียวกัน จึงไดจัดทําคูมือการขอไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม
ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบและถือเปน
แนวทางปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ่ )

วาที่ ร.ต. ขันธชัย วิจักขณะ
(ขันธชัย วิจักขณะ)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน

สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
โทร.๐ ๒๒๒๑ ๙๑๘๙,โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๐๖๒๓
โทร. (มท) ๕๐๘๐๑-๑๒ ตอ ๒๓๗

คูมือการขอไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม
ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
๑. กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
๑.๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๔
๑.๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๙๗,๑๓๖๗,๑๓๘๒,๑๖๒๓,๑๖๒๔
๑.๓ กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ.๒๕๐๕
๑.๔ กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (จ)
๑.๕ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๒/ว ๑๕๔๗๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๑๗
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
๑.๖ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว ๘๙๓๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๑
เรื่อง วัดหลักสี่ราษฎรสโมสร ขอแบงซื้อที่ดิน
๑.๗ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว ๑๔๖๔๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔
เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
๑.๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๐๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๔
เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
๑.๙ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๔๐๔๔๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๐
เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของวัด
๑.๑๐ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๔๒๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑
เรื่อง การทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินอันเปนสมบัตขิ องวัด
๑.๑๑ หนังสือกรมที่ดิน ดวนทีส่ ุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๖๒๓๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒
เรื่อง การยกเวนภาษีเงินไดและภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองในที่ดินโดยไมมีคาตอบแทนใหแกวัด วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค
หรือมัสยิด
๑.๑๒ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๒๖๗๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓
เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
/๑.๑๓ หนังสือ…

-๒๑.๑๓ หนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖
เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ตามมาตรา ๘๔ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
๑.๑๔ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖
เรื่อง การมอบอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหอธิบดีกรมที่ดิน
และผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
๑.๑๕ มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐
๑.๑๖ ตัวอยางคําพิพากษาฎีกา
๑.๑๗ เอกสารแนบทาย
๒. หลักเกณฑการขอไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวล
กฎหมายทีด่ ิน
วัดจะตองมีสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย จึงจะมีสิทธิถือที่ดินได ซึ่งการพิจารณา
สภาพการเปนนิติบุคคลของวัด ใหพิจารณาจากหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๑. หนังสือรับรองสภาพวัดของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (กรมการศาสนา)
๒. สําเนาประวัติวัด หรือสําเนาทะเบียนวัด ซึ่งรับรองโดยทางราชการ
๓. ประกาศตั้งวัดของกระทรวงศึกษาธิการ
๔. ประกาศตั้งวัดของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๓. ที่ดินของวัดและที่ซึ่งขึ้นตอวัด แบงได ๓ ประเภท คือ
๑. ที่วัด หมายถึง ที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น
๒. ที่ธรณีสงฆ หมายถึง ที่ซึ่งเปนสมบัติของวัด
๓. ที่กัลปนา หมายถึง ที่ซึ่งมีผูอุทิศแตผลประโยชนใหวัดหรือพระศาสนา
(มาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕)
/๔. ประเภท…

-๓๔. ประเภทของวัด
วัดมี ๒ ประเภท คือ
๑. วัดที่ไดรับพระราชทานวิสงุ คามสีมา หมายถึง วัดที่มีประกาศตั้งวัดโดยชอบดวย
กฎหมายแลว และตอมาไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
๒. สํานักสงฆ หมายถึง วัดที่ตั้งโดยชอบดวยกฎหมาย แตยังไมไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา
วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ ตางก็เปนนิติบุคคลตาม
มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
๕. การอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดิน
รัฐมนตรีไดมอบอํานาจการสั่งอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม ตามมาตรา
๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนี้
กรณีที่ดินอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมที่ดินเปนผูป ฏิบัติราชการแทน
กรณีที่ดินอยูในเขตจังหวัดอื่น
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน
กรณีที่เห็นวาไมควรอนุญาต
ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณาสั่งการ
๖. การทํานิติกรรมเกี่ยวกับทีด่ ินของวัด
คําวา “นิติกรรม” ตามความหมายที่ปรากฏในมติคณะสังฆมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๔๙๖
เมื่อวันจันทรที่ ๕ มกราคม ๒๔๙๖ นั้น หมายถึง การขอรังวัดรับโฉนด การขอสอบเขต การ
ขอแบงแยก และการขอรับรองเขตที่ดินของวัด ๔ ประการเทานั้น มิใชหมายถึง “นิติกรรม”
ตามความหมายในมาตรา ๑๑๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๖.๑ การทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินของวัด ๔ ประการ ตามมติคณะสังฆมนตรี ครั้งที่
๑/๒๔๙๖ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๙๖ หมายถึง
(๑) การขอรังวัดรับโฉนดที่ดนิ
(๒) การขอสอบเขต
(๓) การขอแบงแยก
(๔) การขอรับรองเขตที่ดินของวัด
/๖.๒ การทํา…

-๔๖.๒ การทํานิติกรรม ๔ ประการ ตามมติคณะสังฆมนตรีดังกลาวมีหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) วัดมีพระสงฆที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล หรือสุขาภิบาล
ใหเจาอาวาสมอบฉันทะใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือตัวแทนของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูดําเนินการแทน แตขอตกลงใดๆ ในการทํานิติกรรมในกรณีเชนนี้
ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาอาวาส
(๒) วัดที่ตั้งอยูนอกเขตดังกลาวในขอ ๑ ใหเจาอาวาสพิจารณาคัดเลือกทายก
ทายิกาแหงวัดนั้น อันอยูในฐานะทีค่ วรแกการเชื่อถือ มีจํานวน ๒ หรือ ๓ ทาน ใหเปน
ผูดําเนินการแทนเจาอาวาสในการทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินของวัด แตขอตกลงใด ๆ ในการทํา
นิติกรรมในกรณีเชนนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาอาวาสกอน (มติคณะสังฆมนตรี ที่
๑/๒๔๙๖
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๙๖ และที่ ๑๖/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๘)
๖.๓ การทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินอันเปนศาสนสมบัติของวัด
การพิจารณาเกี่ยวกับอํานาจในการจัดประโยชนศาสนสมบัติของวัดกรณีที่วัดได
มอบการจัดประโยชนศาสนสมบัติของวัดใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดําเนินการ
การทํานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัดตองใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเปนผูท ําการแทนวัด แตถาวัดมิไดมอบการจัดประโยชนศาสนสมบัติของวัดใหสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติดําเนินการ เจาอาวาสในฐานะผูแทนวัดก็ชอบทีจ่ ะทําการแทนวัด หรือ
มอบอํานาจใหไวยาวัจกร หรือผูใดไปดําเนินการแทนได ตามนัยมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
และการที่จะทราบวา วัดที่ขอจดทะเบียนมอบการจัดประโยชนศาสนสมบัติของวัดใหสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติหรือไม ใหตรวจสอบจากสัญญาที่คูกรณีนํามาขอจดทะเบียน
หากวัดไดมอบการจัดประโยชน ใหแกทางราชการ สัญญาจะระบุวา วัด.………โดยสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ผูรับมอบอํานาจสําหรับวัดที่อยูในกรุงเทพมหานคร สวนวัดที่อยูใน
สวนภูมิภาคจะระบุวา วัด.………โดย ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และถา
วัดมิไดมอบอํานาจการจัดประโยชนจะระบุวา วัด.……….โดย เจาอาวาส (หนังสือกรมที่ดิน ที่
มท ๐๗๑๐/ว ๒๔๒๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ เรื่อง การทํานิตกิ รรมเกี่ยวกับที่ดินอัน
เปนศาสนสมบัติของวัด)
/๗. ผูแทนวัด…

-๕๗. ผูแทนวัด
เจาอาวาส เปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕
วัด ที่ตองให “ผูแทนกรมพระคลังขางที่” เปนผูแทนวัด คือ
๑. วัดบวรนิเวศวิหาร
๒. วัดเบญจมบพิตร
๓. วัดเทพศิรินทราวาส
๔. วัดราชบพิธ
๕. วัดราชประดิษฐ
๖. วัดนิเวศธรรมประวัติ
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ ๔๒๗๘/๒๔๖๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๙๖)
๘. หลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณากรณีวัดขอไดมาซึ่งที่ดิน
๘.๑ สําเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการหรือสําเนาประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ เรือ่ ง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนาหรือหนังสือรับรองสภาพวัด หรือสําเนาทะเบียนวัด
หรือประวัติวัดที่รับรองโดยทางราชการ
๘.๒ สําเนาหนังสือพระราชทานวิสุงคามสีมา (ถามี)
๘.๓ สําเนาตราตั้งเจาอาวาส หรือผูรักษาการแทน (โดยจะแตงตั้งเจาอาวาสกอนประกาศ
ตั้งวัดไมได)
๘.๔ สําเนาหนังสือสุทธิของเจาอาวาสหรือผูรักษาการแทน หนังสือเลื่อนสมณศักดิ์
หรือหลักฐานการแตงตั้งฐานานุกรม
๘.๕ บันทึกถอยคํา (ท.ด.๑๖) ของผูรับโอน สอบสวนวาวัดตั้งขึ้นเมื่อใด ชื่อเจาอาวาส, มี
พระภิกษุสามเณรกี่รูป เหตุผลความจําเปนที่วัดประสงคจะไดมาซึ่งที่ดินแปลงใหม เพือ่ ใชเปนที่
วัดหรือที่ธรณีสงฆ (ระบุใหชัดเจนวาจะใชประโยชนในที่ดินอยางไร) วัดมีที่ดินเดิมหรือไม มี
หลักฐานอยางไร ใชเปนที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ
/ที่ดินเดิม…

-๖ที่ดินเดิมของวัด หากไดมาหลังประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ ไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีหรือไม หากยังไมไดรับอนุญาตก็สามารถยื่นคําขอยอนหลังได โดยใหวัดแจงความ
ประสงคไวในบันทึกถอยคํา (ท.ด.๑๖) และเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของตองชี้แจงเหตุผลที่ได
ดําเนินการจดทะเบียนหรือออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไปโดยไมไดรับอนุญาต เสร็จแลวสรุป
เรื่องใหผูมีอํานาจพิจารณาสั่งอนุญาตยอนหลังใหเปนการถูกตอง
กรณีเปนการซื้อที่ดินใหสอบสวนเพิ่มตามนัยขอ ๓ ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๐๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๔
๘.๖ บันทึกถอยคํา (ท.ด.๑๖) ผูโอนกรณีใหที่ดินใหสอบสวนเจาของที่ดินผูใหถึงเจตนาที่
แทจริงและความจําเปนในการโอนที่ดิน ตามนัยขอ ๒ ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
๐๗๑๐/ว ๑๐๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๔ (กรณีพระภิกษุเปนผูโอน ตองสอบสวนวา
กอนอุปสมบทมีคูสมรสหรือไม ที่ดินเปนสินสมรสหรือสินสวนตัว)
๘.๗ คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (ท.ด.๑) (ท.ด.๑ก)
๘.๘ สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงที่ขออนุญาตและแปลงที่วัดถือครองอยู หาก
ไดมากอนประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ ก็ใหสงสําเนาใบไตสวน, สําเนา น.ส.๑ หรือ น.ส.๑ ก.
ประกอบการพิจารณา
๘.๙ กรณีเปนการขยายพื้นที่เดิมหรือเปนทางเขาออกใหตอรูปแผนที่ที่ดินเดิมกับแปลงที่ขอ
ใหม
๘.๑๐ หลักฐานของผูโอน เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, ทะเบียนสมรส,ใบสําคัญ
การหยา, ใบมรณบัตร
๘.๑๑ หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส ทั้งชอบและมิชอบดวยกฎหมาย ถาเปน
สินสวนตัวใหแนบหลักฐานประกอบ และกรณีเปนโสดใหบันทึกโสด
๘.๑๒ หนังสือมอบอํานาจใหทํานิติกรรม (ถามี)
๘.๑๓ หลักฐานการปดประกาศ (ถามี)
๘.๑๔ คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล และหลักฐานแสดงวาคดีถึงที่สุด ในกรณีโอนตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
/๘.๑๕ ความเห็น…

-๗๘.๑๕ ความเห็นของอําเภอและจังหวัด ตามนัยขอ ๑ และขอ ๖ ของหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๐๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๔
๘.๑๖ กรณีขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหใชเอกสารตาม ๘.๑ – ๘.๕ , ๘.๘ , ๘.๙ ,
๘.๑๒ , ๘,๑๓ และ ๘.๑๕
๙. ขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาที่
ใหดําเนินการตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๔๖ ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ดินอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
๙.๑.๑ เมื่อมีการยื่นคําขอใหไดมาซึ่งที่ดินของวัด ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน เชน รับให, ซื้อ, รับมรดก, ไดมาโดยการครอบครอบครอง,ออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน ฯลฯ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนบันทึกถอยคําผูขอตามแบบ
ที่กําหนดในหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๒๖๗๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓
(ปรากฏตามเอกสารแนบทาย)
สําหรับกรณีวัดขอไดมาซึ่งที่ดิน เมื่อรวมกับที่ดินที่มีอยูเดิมแลวเกินกวา
๕๐ ไร ใหสอบสวนใหไดความโดยละเอียดชัดเจนวามีเหตุผลและความจําเปนอยางไร ทั้งนี้
เพื่อใชประกอบการพิจารณาวาควรจะอนุญาตใหวัดไดมาซึ่งที่ดินเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไว
หรือไม
๙.๑.๒ หากเห็นวาอยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการใหได ใหสํานักงานที่ดินที่รับ
คําขอประสานงานกับผูอํานวยการเขตที่ที่ดินตั้งอยูเพื่อออกไปทําการตรวจสอบขอเท็จจริงวา
ที่ดินดังกลาวมีสภาพเหมาะสมกับการประกอบศาสนกิจหรือไมเพียงใด โดยใหแสดงความเห็น
พรอมทั้งเหตุผลในการใหความเห็นประกอบการพิจารณา
๙.๑.๓ เมื่อไดรับผลการตรวจสอบขอเท็จจริง และความเห็นพรอมทั้งเหตุผล
ในการใหความเห็นจากผูอ ํานวยการเขตแลว ใหสาํ นักงานที่ดนิ กรุงเทพมหานครสงเรื่องให
กรมที่ดินเพื่อพิจารณาขออนุญาตรัฐมนตรีวากระทรวงมหาดไทย
/๙.๑.๓ เมื่อ…

-๘๙.๑.๔ เมื่อกรมที่ดินรับเรื่องแลวใหเจาหนาที่พิจารณาเสนออธิบดีในฐานะ
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ
๙.๑.๕ กรณีวัดขอไดมาซึ่งที่ดินเมื่อรวมกับที่ดินที่มีอยูเดิมแลวเกินกวา ๑๐๐ ไร
กอนเสนอเรื่องเพื่อขออนุญาต ใหเจาหนาที่สงเรื่องใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
(กรมการศาสนา) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนและเมื่อไดรับเรื่องคืนจากสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติแลว ใหเจาหนาที่พิจารณาเสนอเรื่องตออธิบดีในฐานะปฏิบัติราชการ
แทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการตอไป
๙.๑.๖ กรณีที่ตรวจสอบพบวามีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือไดจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหวัดรับโอนที่ดิน โดยไมไดขออนุญาตจากรัฐมนตรีฯ ใหดําเนินการ
ตาม ๙.๑.๑– ๙.๑.๓ กอนเสนอเรื่องตออธิบดีในฐานะปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีฯ เพื่อ
พิจารณาสั่งอนุญาตยอนหลังใหเปนการถูกตอง
๙.๑.๗ เมื่อมีคําสั่งอนุญาตแลว ใหสงเรื่องคืนสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
๙.๑.๘ ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงผูขอเพื่อใหดําเนินการตอไป
๙.๑.๙ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดแจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือจด
ทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมใหวัดรับโอนที่ดิน หรือสั่งอนุญาตยอนหลังแลว ใหรายงานกรมที่ดินทราบ
เพื่อจะไดแกไขบัญชีทะเบียนที่ดินทางสวนกลางใหถูกตองตรงกันตอไป
๙.๒ กรณีที่ดินอยูในเขตจังหวัดอื่น
๙.๒.๑ เมื่อมีการยื่นคําขอไดมาซึ่งที่ดินของวัดตามมาตรา ๘๔ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน เชน รับให, ซื้อ, รับมรดก, ไดมาโดยการครอบครอง, ออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน ฯลฯ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนบันทึกถอยคําผูขอตาม
แบบที่กําหนดในหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๒๖๗๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓
สําหรับกรณีวัดขอไดมาซึ่งที่ดิน เมื่อรวมกับที่ดินทีม่ ีอยูเดิมแลวเกินกวา
๕๐ ไร ใหสอบสวนใหไดความโดยละเอียดชัดเจนวามีเหตุผลและความจําเปนอยางไร ทั้งนี้
เพื่อใชประกอบการพิจารณาวาควรจะอนุญาตใหวัดไดมาซึ่งที่ดินเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไว
หรือไม
/๙.๒.๒ หากเห็น…

-๙๙.๒.๒ หากเห็นวาอยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการใหได ใหสํานักงานที่ดิน
ที่รับคําขอประสานงานกับนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่
ซึ่งที่ดินตั้งอยูเพื่อออกไปทําการตรวจสอบขอเท็จจริงวาที่ดินดังกลาวมีสภาพเหมาะสมกับ
การประกอบศาสนกิจหรือไมเพียงใดโดยใหแสดงความเห็นพรอมทั้งเหตุผลในการใหความเห็น
ประกอบการพิจารณา
๙.๒.๓ เมื่อไดรับผลการตรวจสอบขอเท็จจริงและความเห็นพรอมทั้งเหตุผลใน
การใหความเห็นจากอําเภอหรือกิ่งอําเภอ แลวใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่ดินที่อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานที่ดนิ
จังหวัด
ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดสอบถามขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิมไปยัง
สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน โดยทางโทรสาร ตามบัญชีตรวจสอบขอมูลที่ดินที่
มีอยูเดิมของนิติบุคคลเพือ่ การศาสนา ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (สิ่งทีส่ งมา
ดวย ๒) ตามหนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖
(๒) กรณีที่ดินที่อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานที่ดนิ
จังหวัดสาขาและสวนแยกหรือสํานักงานที่ดินอําเภอ
ใหสงเรื่องไปสํานักงานทีด่ ินจังหวัดเพือ่ ใหสํานักงานที่ดินจังหวัด
ดําเนินการสอบถามขอมูลที่ดินที่มีอยูเ ดิมไปยังสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ทางโทรสาร
(๓) สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินตรวจสอบขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิม
และสงคืนสํานักงานที่ดินจังหวัดทางโทรสาร
๙.๒.๔ เมื่อสํานักงานที่ดินจังหวัดไดรับบัญชีตรวจสอบขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิม
จากสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินแลว ใหเสนอเรื่องตอผูวาราชการจังหวัดในฐานะปฏิบัติ
ราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาสั่งการ
สําหรับกรณีวัดขอไดมาซึ่งที่ดินเมื่อรวมกับที่ดินทีม่ ีอยูเดิมแลวเกินกวา
๑๐๐ ไร กอนเสนอเรื่องเพื่อขออนุญาต ใหจังหวัดสงเรื่องใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
/(กรมการศาสนา)…

- ๑๐ (กรมการศาสนา) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน และเมื่อไดรับเรื่องคืนจากสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติแลวใหเสนอเรื่องตอผูวาราชการจังหวัดในฐานะปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
กรณีตรวจสอบพบวามีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือไดจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหวัดรับโอนที่ดินไป โดยไมไดขออนุญาตจากรัฐมนตรีฯ ให
ดําเนินการตาม ๙.๒.๑ – ๙.๒.๓ กอนเสนอเรื่องตอผูวาราชการจังหวัดในฐานะปฏิบัตริ าชการ
แทน
รัฐมนตรีฯ เพื่อพิจารณาสั่งอนุญาตยอนหลังใหเปนการถูกตอง
๙.๒.๕ เมื่อมีคําสั่งอนุญาตแลวใหดําเนินการ ดังนี้
ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดรายงานผลการสั่งอนุญาตตามบัญชีรายงาน
ผลการสั่งอนุญาตของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
(สิ่งที่สงมาดวย ๓) ตามหนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐ ลงวันที่ ๒๖
มีนาคม ๒๕๔๖ ใหกรมที่ดินทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันที่สั่งอนุญาตแลวแจงผูขอมา
ดําเนินการตอไป
๙.๒.๖ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดแจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมใหวัดรับโอนที่ดินหรือสั่งอนุญาตยอนหลังแลว ใหจังหวัดรายงานกรมที่ดิน
ทราบตามบัญชีทะเบียนที่ดินของนิตบิ ุคคลเพื่อการศาสนา ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน (สิ่งทีส่ งมาดวย ๔) ตามหนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ เพื่อแกไขบัญชีทะเบียนที่ดินทางสวนกลางใหถูกตองตรงกัน
๑๐. การขอไดมาซึ่งที่ดินของวัดประเภทตาง ๆ
๑๐.๑ การขอใหไดมาซึ่งที่ดินโดยการรับมรดกตามมาตรา ๑๖๒๓,๑๖๒๔ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๖๒๓ ทรัพยสินของพระภิกษุที่ไดมาในระหวางที่อยูในสมณเพศนั้น
เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแกมรณภาพใหตกเปนสมบัตขิ องวัดที่เปนภูมิลําเนาของพระภิกษุนนั้ เวนไว
แตพระภิกษุนั้นจะไดจําหนายไปในระหวางชีวิตหรือโดยพินัยกรรม
/การพิจารณา…

- ๑๑ การพิจารณาจะตองตรวจสอบใหไดขอ เท็จจริงวาทรัพยสินนัน้ พระภิกษุไดมาใน
ระหวางเวลาที่อยูในสมณเพศ และพระภิกษุถึงแกมรณภาพในขณะที่จําพรรษาอยูในวัดนั้น ให
ทรัพยสินนัน้ ตกเปนสมบัติของวัดที่เปนภูมิลําเนาของพระภิกษุ เวนแตพระภิกษุจะจําหนายไปใน
ระหวางชีวิต หรือโดยพินยั กรรม
มาตรา ๑๖๒๔ ทรัพยสินใดเปนของบุคคลกอนอุปสมบทเปนพระภิกษุ ทรัพยสนิ
นั้น หาตกเปนสมบัติของวัดไม และใหเปนมรดกแกทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น หรือบุคคล
นั้นจะจําหนายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได
๑๐.๒ การขอใหไดมาซึ่งที่ดินโดยการรับมรดกตามพินัยกรรม
พิจารณาพินัยกรรมวาชอบตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือไม
๑๐.๓ การขออนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเพียงบางสวน (ไมเต็มแปลงตามโฉนดหรือ น.ส.๓
เวนการจดทะเบียนเฉพาะสวนหรือขอถือกรรมสิทธิ์รวม) ควรใหเจาของที่ดินยื่นคําขอทําการรังวัด
แบงแยกและจดทะเบียนแบงแยกในนามเดิมกอน แลวจึงดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
๑๐.๔ การขอใหไดมาซึ่งที่ดินโดยการครอบครองตามมาตรา ๑๓๖๗ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
พิจารณาดําเนินการตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๒/ว ๑๕๔๗๖ ลงวันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๑๗ เรื่อง หารือเกีย่ วกับการจดทะเบียน (ตอบขอหารือจังหวัดปราจีนบุร)ี
๑๐.๕ การขอใหไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๑๓๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย พิจารณาจากคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอันถึงที่สุดแสดงวามีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ และ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
๑๐.๖ วัดใหเชาที่ดนิ
การใหเชาทีธ่ รณีสงฆ ทีก่ ัลปนา หรือที่วัดที่กันไวเปนที่จัดประโยชนที่มกี ําหนด
ระยะเวลาการเชาเกิน ๓ ป จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ (กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕)
/๑๐.๗ การจด…

- ๑๒ ๑๐.๗ การจดทะเบียนภารจํายอมที่ดินของวัด
การนําที่ดินของวัด (ที่วัดและทีธ่ รณีสงฆ) ไปจดภารจํายอม ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจํา (มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐)
๑๐.๘ การขอใหไดมาซึ่งที่ดินโดยการขอรับโอนตามคําสั่งศาลหรือโอนตามคําพิพากษา
พิจารณาวาศาลมีคําสั่งถึงที่สุดแลวและหลักฐานแสดงวาคดีถึงที่สุด
๑๐.๙ การขอใหไดมาซึ่งที่ดินโดยการโอนใหตัวการ ตามมาตรา ๗๙๗ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
พิจารณาใหไดขอเท็จจริงวาขณะที่ตัวแทนรับโอนที่ดินไวแทนวัดนั้น วัดจะตอง
มีสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายอยูแลว และการรับโอนทีด่ ินไวแทนนั้นจะตองเปนไปตาม
เจตนาของผูโอนดวยวามีความประสงคจะโอนใหแกวัดจริง แตเนื่องจากมีเหตุขัดของไม
สามารถโอนใหแกวัดในขณะนั้นได จึงโอนลงชื่อตัวแทนไวกอน
๑๐.๑๐ การขอไดมาซึ่งที่ดินโดยการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
(๑) กรณีวัดยื่นคําขอหรือนํารังวัดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
สําหรับที่ดินที่ไดมาภายหลังวันทีป่ ระมวลกฎหมายที่ดินใชบงั คับ เมื่อพนักงานเจาหนาที่รับคําขอ
สอบสวน และดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ เชนเดียวกับกรณีวัดขอไดมาซึ่งที่ดินในขอ ๙
ทุกประการแลว กอนแจกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
กรณีที่ดินอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ตองเสนออธิบดีกรมที่ดินในฐานะปฏิบัติราชการ
แทนรัฐมนตรีวาการทรวงมหาดไทยเปนผูพ ิจารณา
สั่งการ
กรณีที่ดินอยูในเขตจังหวัดอื่น
ตองเสนอผูวา ราชการจังหวัดในฐานะปฏิบัติราชการ
แทนรัฐมนตรีวาการทรวงมหาดไทยเปนผูพ ิจารณา
สั่งการ
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว ๑๔๖๔๗ ลงวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๒๔ และ ดวนมาก
ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖)
/(๒) กรณีขอ…

- ๑๓ (๒) กรณีขอออกโฉนดที่ดินที่งอก หากที่งอกเปนที่ดินเกิดหลังประมวลกฎหมาย
ที่ดินตองพิจารณาดําเนินการตาม ๑๐.๑๐ (๑)
๑๐.๑๑ วัดขอแลกเปลี่ยนที่ดิน
วัดขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับเอกชน หรือกับวัดดวยกัน ตองตราเปนพระราชบัญญัติ
โดยมีขั้นตอนดังนี้
กรณีที่ดินอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
(๑) วัดและคูกรณี เสนอเรื่องการแลกเปลี่ยนที่ดินกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
(๒) เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และขัน้ ตอน
ตางๆ ครบถวนแลว ถาผลการพิจารณาใหวัดแลกเปลี่ยนที่ดนิ ได จะสงเรือ่ งใหกรมที่ดินพิจารณา
(๓) กรมที่ดินรับเรื่องแลว สงเรื่องคืนสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเพื่อแจงวัด และ
คูกรณีใหมายื่นคําขอแลกเปลี่ยนที่ดนิ กับพนักงานเจาหนาที่
(๔) พนักงานเจาหนาที่รับคําขอ สอบสวน และดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ เชนเดียว
กับกรณีวัดขอไดมาซึ่งที่ดินในกรณีทั่วไปทุกประการ รวมทั้งขอความเห็นจากผูอํานวยการเขต
กอนสงกรมที่ดิน
(๕) กรมที่ดินรับเรื่องแลวพิจารณาเสนอขออนุญาตรัฐมนตรีฯ ตามมาตรา ๘๔ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อรัฐมนตรีฯ อนุญาตแลวกรมที่ดินจะสงเรื่องใหสํานักงานพระพุทธ
ศาสนาแหงชาติดําเนินการออกพระราชบัญญัติตอไป
กรณีที่ดินอยูในเขตจังหวัดอืน่
(๑) วัดและคูกรณี เสนอเรื่องการแลกเปลี่ยนที่ดินกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
(๒) เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และขั้นตอน
ตางๆ ครบถวนแลว ถาผลการพิจารณาใหวัดแลกเปลี่ยนที่ดนิ ได จะสงเรือ่ งใหกรมที่ดินพิจารณา
(๓) กรมที่ดินรับเรื่องแลว สงเรื่องคืนจังหวัดเพื่อแจงวัด และคูกรณีใหมายื่นคําขอแลก
เปลี่ยนที่ดินกับพนักงานเจาหนาที่
/(๔) พนักงาน…

- ๑๔ (๔) พนักงานเจาหนาที่รับคําขอ สอบสวน และดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ เชนเดียว
กับกรณีวัดขอไดมาซึ่งที่ดินในกรณีทั่วไปทุกประการ รวมทั้งขอความเห็นจากอําเภอ
(๕) เมื่อไดรับผลการดําเนินการและความเห็นจากอําเภอแลว
(๕.๑) กรณีที่ดินอยูในเขตสํานักงานที่ดนิ จังหวัด ใหสํานักงานทีด่ ินจังหวัดสอบถาม
ขอมูลที่ดินทีม่ ีอยูเดิมของผูขอไปที่กรมที่ดินโดยทางโทรสาร ตามบัญชีตรวจสอบขอมูลที่ดินที่มี
อยูเดิมของนิติบุคคลเพื่อการศาสนาตามมาตรา 84 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
(๕.๒) กรณีที่ดินอยูในเขตสํานักงานที่ดนิ จังหวัดสาขาและสวนแยก หรือ
สํานักงานทีด่ ินอําเภอใหสงเรื่องไปสํานักงานที่ดินจังหวัดเพื่อดําเนินการสอบถามขอมูลที่ดิน
ที่มีอยูเดิมตาม (๕.๑)
(๖) เมื่อสํานักงานที่ดินจังหวัดไดรับบัญชีตรวจสอบขอมูลที่ดินฯ จากกรมที่ดินแลว
ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดในฐานะปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาสั่งการตอไป
๑๑. การจําหนายจายโอนที่ดินของวัด
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ มาตรา ๓๔ ที่ดินของวัดและทีธ่ รณี
สงฆจะโอนกรรมสิทธิ์ไดก็โดยตราเปนพระราชบัญญัติเทานั้น แตที่วัด ที่ธรณีสงฆ ที่วัดราง
ก็อาจหมดสภาพไปจากการเปนศาสนสมบัติดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้
(๑) ที่ดินถูกโอนไปจากวัดโดยตราเปนพระราชบัญญัติ
(๒) ที่ดินถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย กรณีเชนนี้ใหถือวา
ที่ดินไดโอนไปตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับนั้นแลว ไมจําตองตราพระราช
บัญญัติโอนโดยเฉพาะขึน้ อีก
(๓) ที่ดินถูกกระแสน้ําเซาะพังลงน้ําไปตามธรรมชาติทําใหทดี่ ินของวัดขาดหายไป
(๔) วัดยินยอมใหตัดหรือขยายถนน หรือทางหลวง เปนการอุทิศใหเปนทาง
สาธารณประโยชนเขาลักษณะเปนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ตามกฎหมาย ซึ่งไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ
/๑๒. การเรียก…

- ๑๕ ๑๒. การเรียกเก็บคาธรรมเนียม
๑๒.๑ หลักเกณฑการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการโอนที่ดินใหวัด
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ขอ ๒ (๗) (จ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดวา “คาจดทะเบียนเฉพาะ
ในกรณีที่วัดวาอาราม วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิคหรือมัสยิดอิสลาม เปนผูรับใหเพื่อใชเปนที่ตั้ง
ศาสนสถาน ทั้งนี้ ในสวนที่ไดมารวมกับที่ดินที่มีอยูก อนแลวไมเกิน ๕๐ ไร เรียกตามราคา
ประเมินทุนทรัพยตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยกําหนดรอยละ ๐.๐๑”
คําวา “ที่ตั้งศาสนสถาน” ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ขอ ๒ (๗) (จ)
หมายถึง ทีต่ ั้งของสถานที่ใด ๆ ซึ่งมีไวเพื่อปฏิบัตติ ามศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อในทางศาสนาของวัดวาอาราม วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิคหรือมัสยิดอิสลามและรวม
ถึงบริเวณของสถานที่ดังกลาวดวย เชน ที่ตั้งของมัสยิด โบสถ วิหาร กุฏิสงฆ ศาลาการเปรียญ
ฌาปนสถาน และที่ธรณีสงฆ ที่มีลักษณะการใชประโยชนตามนัยดังกลาว สวนสถานที่ที่มีไว
เพื่อการอยางอื่น มิไดมีไวเพื่อปฏิบัตติ ามศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อใน
ทางศาสนา เชน ที่ตั้งโรงเรียน โรงพยาบาล โรงเลี้ยงเด็ก เปนตน ไมใช “ที่ตั้งศาสนสถาน”
แตอยางใด (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๑๒๔๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔
เรื่อง ความหมายของคําวา “ที่ตั้งศาสนสถาน”)
สรุป หลักเกณฑการพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามกฏกระทรวง
ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ขอ ๒ (๗) (จ) ซึ่งใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมรอยละ ๐.๐๑ ดังนี้
๑. ใชกับวัด วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค มัสยิดอิสลามเทานัน้ (มูลนิธิคริสตจักร
ไมไดสิทธิตามกฎกระทรวงฉบับนี)้
๒. เปนกรณีรับใหที่ดิน
๓. เพื่อใชเปนที่ตั้งศาสนสถาน (ความหมายตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/
ว ๑๑๒๔๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔)
๔. เมื่อรวมกับที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งศาสนสถานที่มีอยูกอนแลวไมเกิน ๕๐ ไร
๑๒.๒ หลักเกณฑการเรียกเก็บภาษีเงินไดและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีโอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองที่ดินใหวัด
/พระราช…

- ๑๖ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร
(ฉบับที่ ๓๒๖) พ.ศ.๒๕๔๑ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินโดยไมมี
คาตอบแทนใหแกวัด วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิดเฉพาะการโอนที่ดินสวนทีท่ ําให
วัด วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิด มีที่ดนิ ไมเกินหาสิบไร (หนังสือกรมที่ดิน
ดวนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๖๒๓๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ เรือ่ ง การยกเวนภาษี
เงินไดและภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินโดยไมมีคา
ตอบแทนใหแกวัด วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิด)
ขอสังเกต การเรียกเก็บภาษีเงินไดและภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินโดยไมมีคาตอบแทนใหแกวัดเฉพาะการโอนที่ดินสวน
ที่ทําใหวัดมีที่ดินไมเกิน ๕๐ ไร นั้น ไมตองพิจารณาวาเปนที่ดินประเภทใดซึ่งตางกับกรณีการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ขอ ๒ (๗) (จ) ซึ่งตองเปน
ที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งศาสนสถานเทานั้น
๑๒.๓ คาอากรแสตมป
การเรียกเก็บคาอากรแสตมป ใหเรียกเก็บในอัตรารอยละ ๐.๕ คํานวณตามราคา
ประเมินทุนทรัพยหรือจํานวนทุนทรัพยที่ผูขอแสดงแลวแตอยางใดจะสูงกวา (คูมือการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม ภาษีและอากร ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๑๒๕ ลงวันที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๔๖)
๑๓. การทําบัญชีทะเบียนที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ตามมาตรา ๘๔ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดินที่ที่ดนิ ตั้งอยูใชสมุดเบอร ๒ ทําบัญชีทะเบียน
ที่ดินของนิตบิ ุคคลเพื่อการศาสนา ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยใหสํานักงาน
/ที่ดิน…

- ๑๗ ที่ดินจังหวัดจัดทํารวมทั้งจังหวัดแหงหนึ่ง และสํานักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยูจ ัดทําในเขตทองที่อีก
แหงหนึ่ง เพือ่ ประโยชนในการตรวจสอบคราวตอไป โดยแยกเก็บตามตัวอักษรตัวหนาของชื่อ
นิติบุคคลนั้น แลวนําขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิมของนิติบุคคลที่ไดจากการตรวจสอบขอมูลจากสํานัก
มาตรฐานการทะเบียนที่ดนิ กรมที่ดิน ลงในบัญชีทะเบียนที่ดนิ ดังกลาวตามลําดับการไดมาซึ่ง
ที่ดินกอนหลัง แลวจึงนําขอมูลที่ดินทีแ่ จกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมใหนิติบุคคลนั้น รับโอนที่ดนิ ซึ่งไดรับอนุญาตลงเปนลําดับตอไป
ตัวอยางคําพิพากษาฎีกา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๔๓/๒๔๘๗
ที่ธรณีสงฆนั้น ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ หรือตาม
พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ ก็มีความหมายอยางเดียวกัน คือหมายถึงที่ซึ่งเปนสมบัติของวัด
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๗ - ๕๐ / ๒๔๙๐
ที่ธรณีสงฆนั้น ไมมีกฎหมายบังคับใหตองจดทะเบียน
การฟองขับไลออกจากที่ธรณีสงฆนั้น โจทกพิสจู นวาเปนที่ธรณีสงฆก็เพียงพอ
แลวไมจําเปนตองนําสืบถึงการไดมา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๒/๒๔๙๐
“ยกที่ดินถวายวัด แลวเชาและสงคาเชาใหวัดมากวา ๑๐ ป แมไมไดทําการโอน
ทะเบียน วัดก็ไดกรรมสิทธิ์เปนที่ธรณีสงฆตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๘๒“
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๔/๒๔๙๒
เจาอาวาสยอมมีอํานาจเปนโจทกเองหรือมอบอํานาจแกไวยาวัจกรฟองความ
เกี่ยวแกที่ธรณีสงฆได
ในสัญญากรรมสิทธิ์ระบุวา ที่ธรณีสงฆเปนผูรับนั้น ยอมหมายความวายกใหแก
วัดเปนที่ธรณีสงฆ

/คําพิพากษา…

- ๑๘ คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๖๘/๒๔๙๒
เจาอาวาสยอมมอบอํานาจใหไวยาวัจกรฟองคดีแทนวัดได
เจาอาวาสปลูกเรือนลงในที่ธรณีสงฆ แมจะใชเงินของผูอื่นปลูก เมื่อไมปรากฎวา
เจาอาวาสและเจาของเงินไดรับสิทธิที่จะปลูกลงในที่ของวัดประการใดแลว เรือนนั้นก็ยอมเปน
สวนควบของที่ดินและเปนกรรมสิทธิข์ องวัดซึ่งเปนเจาของที่ดิน ฉะนั้น ขอตอสูของผูที่อยูใน
เรือนซึ่งอางวาเรือนเปนของเจาอาวาสหรือเจาของเงินหรือตนไดสิทธิโดยทางครอบครอง
ปรปกษยอมฟงไมขึ้น
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๕/๒๔๙๗
ที่วัดและที่ธรณีสงฆ จะโอนกรรมสิทธิ์ไดแตโดยพระราชบัญญัติ เอกชนจะอาง
วาไดกรรมสิทธิ์โดยครอบครองปรปกษในที่ของวัดไมได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๖๒/๒๔๙๗
ที่ธรณีสงฆนั้น ใครจะครอบครองมาชานานเทาใด ก็แยงกรรมสิทธิ์ไปไมได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๔๔–๙๔๕/๒๔๙๗
วัดเปนนิติบุคคล เจาอาวาสเปนผูแทนมีอํานาจฟองขับไลและมอบอํานาจให
ไวยาวัจกรฟองผูบุกรุกแทนวัดได
วัดอาจถือที่ดินไว โดยการเขาครอบครองทําเปนปาชา
ปาชาที่ธรณีสงฆของวัด ใครจะอางสิทธิทางครอบครองยันวัดไมได จะเอาไปทํา
นิติกรรมจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ก็ไมได จะโอนไดแตโดยทางพระราชบัญญัติเทานั้น
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๑–๖๑๒/๒๔๙๘
ที่ปาชาของวัด แมออกโฉนดใหใครไป ผูนั้นก็อา งกรรมสิทธิ์ตอสูวัดมิได เพราะ
มิใชไดไปโดยพระราชบัญญัติ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๕๑–๘๕๓/๒๔๙๙
ซื้อที่วัดและที่ธรณีสงฆโดยสุจริตจากการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาลผูซื้อไมได
กรรมสิทธิ์
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๐๘/๒๕๐๐
วัดที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.คณะสงฆฯ เปนนิติบุคคล
/คําพิพากษา…

- ๑๙ คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๐๓–๒๐๐๕/๒๕๐๐
พระภิกษุซึ่งไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาสมีอํานาจหนาที่จัดการดูแลศาสนสมบัติ
ของวัดเรียกเอาสินบนในการใหเชาที่ดินของวัด มีความผิดฐานเปนเจาพนักงานรับสินบน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๔๗–๙๕๘/๒๕๐๓
วัดยินยอมใหมีการขยายเขตถนนเดิมซึ่งไดใชเปนทางหลวงอยูแลวเขาไปในที่
ของวัด เมื่อทางหลวงนี้เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน กรณีจึงเปนวา วัดไดอุทิศที่ดินสวนนี้ของ
วัดโดยปริยายใหเปนทางหลวง
การอุทิศของวัดเชนนี้ ไมขัดตอ พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๔๑ เพราะ
กรณีเชนนี้ไมเขาลักษณะเปนการโอนกรรมสิทธิ์ตามที่กฎหมายนั้นระบุไว ฉะนั้น การที่จําเลย
ปลูกอาคารลงในเขตทางหลวง โดยมิไดรับอนุญาตก็ยอมเปนผิดตามกฎหมาย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๑๖/๒๕๐๓
เจาของที่ดินทําพินัยกรรมยกที่ดินใหวัด โดยระบุใหยายและมารดามีสิทธิเก็บ
กินตลอดชีวติ เมื่อเจาของที่ดินตายแลว วัดมิไดใชสิทธิแกที่ดินนี้ประการใด ปลอยใหมารดาของ
เจามรดกครอบครองที่ดินและจดทะเบียนโอนรับมรดกเปนของตนดวย ซึ่งเปนเวลาเกิน ๑๐ ป
แลวดังนี้ เมื่อปรากฎวามารดาของเจามรดกก็ไดรบั ประโยชนตามพินัยกรรมอยูดวย มิไดถูกตัดมิ
ใหรับมรดก สิทธิเรียกรองวัดในฐานะเปนผูรับพินัยกรรม จึงขาดอายุความไปแลวตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๑๗๕๔ วรรคทายผูสืบสิทธิของมารดา เจามรดกยอมยกอายุความดังกลาวตอสูวัดได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๓๑/๒๕๐๓
วัดซึ่งเปนนิติบุคคลยอมมีอํานาจจัดการทรัพยสมบัติของวัดไดตาม พ.ร.บ.คณะ
สงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๔๓ แตศาสนสมบัติของวัดก็ตองเปนไปตามระเบียบซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการไดตราไวดวยความเห็นชอบของคณะสังฆมนตรี ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ
พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๔๘
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๒๑/๒๕๐๔
ที่ธรณีสงฆนั้น ผูใดจะยกอายุความครอบครองปรปกษขึ้นใชยันกับวัดไมได
/คําพิพากษา…

- ๒๐ คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๕๕/๒๕๐๔
ในการบังคับคดีที่ศาลพิพากษาใหทําลายโฉนดเฉพาะสวนที่ออกทับที่ของวัด
ตามแผนที่วิวาทกันเมื่อเขตดานหนึ่งในแผนที่ไมแสดงระยะที่แนนอนไว คูความจึงตกลงกันชี้
เขตของดานนั้นใหรังวัดไปตามที่ตกลงชี้เขตกัน ดังนี้ ยอมเปนความตกลงเพื่อใหการบังคับคดี
เปนไปตามคําพิพากษานั้นเอง ไมใชเปนการเปลี่ยนแปลงโอนกรรมสิทธิ์ทวี่ ัดอันจะขัดตอ
พ.ร.บ.คณะสงฆ มาตรา ๔๑ แตอยางใด
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๖๒/๒๕๐๔
วัดเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒ (๒)
เจาอาวาสของวัดมีหนาที่บํารุงรักษาจัดการวัดและสมบัติของวัดตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ
พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๔๓ (๑) และเปนผูแสดงเจตนาแทนวัด ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๗๕ เจาอาวาสของวัดจึงมีอํานาจเปนผูแทนวัด รองขัดทรัพยในนามของวัดได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๔/๒๕๐๗
วัดยอมใหกรมการศาสนาใหเชาที่ดินของวัดในนามของกรมการศาสนาเอง ผูให
เชาไมจําเปนตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่ใหเชา เมื่อผูเชายินยอมทําสัญญาเชาที่รายนี้
จากกรมการศาสนา กรมการศาสนาผูใหเชายอมมีอํานาจฟองผูเชาในฐานะคูสัญญาได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๗/๒๕๐๗
หนังสือมอบอํานาจของเจาอาวาสที่มอบอํานาจใหไวยาวัจกรฟองคดีแทนวัดนั้น
จะตองปดอากรแสตมปใหถูกตองตามประมวลรัษฎากร เพราะพระราชบัญญัติคณะสงฆมิได
กําหนดอํานาจหนาที่ของไวยาวัจกรได ฉะนั้น กิจการใดของวัดที่ไวยาวัจกรกระทําไปจึงถือวา
เปนการกระทําในฐานะตัวแทนธรรมดาของเจาอาวาสวัดนั้น
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๗/๒๕๐๗
วัดครอบครองปรปกษในที่ดินมีโฉนดซึ่งเจาของยกใหไดแมตอมาผูใหตาย วัดยัง
คงครอบครองตอมาอีกจนครบกําหนด ๑๐ ปแลว วัดยอมไดกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินแปลงนั้น
พฤติการณดังกลาวไมขัดตอวัตถุประสงคของวัด และหลักทางพระพุทธศาสนา
โจทกฟองขอใหศาลแสดงกรรมสิทธิ์ของโจทกในที่พิพาทโดยอาศัยสิทธิครอบ
ครองไมไดฟองเรียกมรดกจําเลยไมอาจยกอายุความมรดกขึ้นมาอางได
/คําพิพากษา…

- ๒๑ คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๑–๕๗๒/๒๕๐๘
“การที่เจาของที่ดินไดสละการครอบครองที่ดินมีโฉนดโดยยกใหแกวัด และวัด
ไดเขาครอบครองที่นั้นเปนเวลาเกินกวา ๑๐ ปแลว เชนนี้วัดยอมไดกรรมสิทธิ์ แมในขณะยกให
วัดจะไมมีการทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ก็ตาม”
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๕๓/๒๕๑๖
วัดโจทกฟองขับไลจําเลยซึ่งเปนพระภิกษุอาศัยอยูในวัดโจทกใหออกไปจากวัด
โดยอางวาจําเลยไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสวัดโจทก เจาอาวาสวัดโจทกก็ไดเขาเปนโจทก
รวมดวย แมตามฟองจะอางเรื่องพาดพิงถึงพระธรรมวินัยดวยก็ตาม แตเปนเพียงขออาง
ประกอบขอกลาวหาที่วาจําเลยไมอยูในโอวาสของเจาอาวาสโจทกรวมเทานั้นมูลกรณีเชนนี้ถือ
ไดวามีการโตแยงสิทธิทางแพงของวัดโจทกในฐานะที่เปนนิติบุคคลและของโจทกรวม ซึ่งเปน
เจาอาวาสของวัด ไมใชกรณีที่จะตองอาศัยคําวินิจฉัยชี้ขาดของมหาเถรสมาคมเชนกรณีพระภิกษุ
ลวงละเมิดพระธรรมวินัยศาลยุติธรรมจึงมีอํานาจพิพากษาคดีนี้ไดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ.๒๕๐๕ มาตรา ๓๘ (๒) ประกอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๒๙/๒๕๑๙
ที่วัดรางยังเปนที่วัดอยู โจทกอางวาไดภาระจํายอมเหนือที่วัดโดยภาระจํายอมไมได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๘๗/๒๕๒๐
ที่วัดที่ธรณีสงฆและที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ผูใดจะ
ครอบครองปรปกษมิได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๕๕/๒๕๒๔
ราษฎรพรอมใจสรางวัดโจทกกันขึ้นเองในที่พิพาทเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒ โดยไมปรากฎ
วาไดมีการขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหสราง จึงเปนการสรางวัดขึ้นใหม ฝาฝน
ตอบทบัญญัติ ม.๙ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ ซึ่งใชบังคับอยูในเวลานั้น
ไมมีสภาพเปนวัดตามที่ระบุไวใน ม.๕ แหง พ.ร.บ.ดังกลาว แมตอมาจะมีชื่อปรากฎอยูในทะเบียน
วัดสํานักสงฆก็ไมมีผลทําใหกลับกลายสภาพเปนวัดที่ชอบดวยกฎหมายไปได ที่พิพาทซึ่งอางวามี
ผูยกใหเปนที่สรางวัดจึงไมใชสมบัติของวัดอันจะถือวาเปนที่ธรณีสงฆ วัดโจทกจึงไมมีอํานาจฟอง
ขับไลจําเลยใหออกไปจากที่พิพาท
/คําพิพากษา…

- ๒๒ คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๕๔/๒๕๒๔
วัดโจทกถึงแมจะยกฐานะจากวัดรางขึ้นเปนวัดที่มีพระสงฆใน พ.ศ.๒๕๑๘ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการก็ตาม แต พ.ร.บ. ปกครองคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ มิไดบัญญัติถึง
วัดราง ดังนั้นวัดรางจึงมิไดเสียสภาพจากการเปนวัด เพราะยังมิไดมีการยุบเลิกวัดราง และยังมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยสินของวัดไดอยู โดยใหพนักงานฝายพระราชอาณาจักรเปน
ผูปกครองรักษาไวแทนตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ ม.๘ ซึ่งเปนกฎหมาย
ที่ใชบังคับอยูในขณะพบองคพระพุทธรูป เมื่อปรากฎวาตอมาโจทกก็ไดรับการยกฐานะขึ้นเปน
วัดที่มีพระสงฆ โจทกจึงมีฐานะเปนนิติบุคคลและสืบทอดสิทธิตางๆ ของวัดรางนั้นมา จึงมี
อํานาจฟองคดีนี้และเปนเจาของกรรมสิทธิ์องคพระพุทธรูปสืบทอดจากวัดราง กับมีสิทธิติดตาม
เอาคืนจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือเอาไวไดตาม ป.พ.พ. ม.๑๓๓๖
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๐๒๗ - ๔๐๓๐/๒๕๒๔
วัดรางสงฆไมอาศัย กรมการศาสนายอมมีอํานาจดูแลรักษาและจัดการทรัพยสิน
ของวัดนั้น
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๕๓/๒๕๒๕
เจาคณะจังหวัดเพชรบูรณไดใหยุบรวมวัดใหมกับวัดภูเขาดินโจทกเปนวัดเดียว
กัน เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑ ในขณะที่วัดใหมยังมีพระภิกษุอยู จึงหาใชเปนวัดรางสงฆไมอาศัยไม
การยุบรวมวัดแม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ซึ่งใชบังคับอยู
ในขณะนั้นจะไมไดบัญญัติไว แตตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ ยอมรับใหมีการรวมวัดที่
ใกลชิดติดกันเปนวัดเดียวกัน เพื่อประโยชนแกการบํารุงวัดใหเจริญยิ่งขึ้น หรือเพื่อประโยชนแก
การปกครองคณะสงฆได โดยขอรับความเห็นชอบในที่สุดจากฝายปกครองคณะสงฆกอน และ
พ.ร.บ. ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ ก็ไมมีบทบัญญัตหิ ามไว ดังนั้นการที่เจาคณะ
จังหวัดเพชรบูรณสั่งรวมวัดใหมเขาเปนวัดเดียวกับวัดโจทก จึงเปนการชอบดวยกฎหมาย
วัดใหมที่ยุบรวมเขาเปนวัดเดียวกับวัดโจทก จึงไมมีสภาพที่จะตกเปนวัดรางได
ที่ดินพิพาทเดิมเปนของวัดใหมแลวไดรื้อกุฎิวิหารและสิ่งปลูกสรางจากที่ดินพิพาทไปไวที่วัดโจทก
เมื่อรวมกับวัดโจทกยอมถือไมไดวาเปนที่ดินของวัดราง แตเปนที่ธรณีสงฆของวัดโจทก ดวยการ
/ยุบรวมวัด…

- ๒๓ ยุบรวมวัดใหมกับวัดโจทกเปนวัดเดียว ดังนี้ การดูแลรักษาและจัดการไมอยูในอํานาจหนาที่ของ
กรมการศาสนาจําเลย การที่จําเลยไปขอออกโฉนดที่ดินพิพาทเปนของวัดใหม (ราง) เปนการ
ไมชอบ โจทกมีสิทธิขอใหเพิกถอนเสียได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๘๔ - ๒๑๙๕/๒๕๒๕
เจาอาวาสมีอํานาจฟองคดีแทนวัด หรือมอบอํานาจใหผูอื่นฟองคดีแทนได
โจทกฟองขับไลจําเลยออกจากที่ดิน จําเลยตอสูวาที่พิพาทเปนกรรมสิทธิข์ องตน
จึงเปนคดีเกี่ยวดวยอสังหาริมทรัพย และจําเลยไดกลาวแกเปนขอพิพาทดวยกรรมสิทธิ์ แมที่ดิน
จะราคาไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และโจทกเรียกคาเสียหายไมเกิน ๒,๐๐๐ บาทตอเดือน คูความ
ก็มีสิทธิอุทธรณฎีกาในขอเท็จจริงได
เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวาที่พิพาทเปนของวัด แมบางแปลงจะไดมีการออกโฉนด
เปนชื่อของจําเลย จําเลยก็หาไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นไม เพราะที่วัดจะโอนกรรมสิทธิไ์ ดก็แตโดย
พ.ร.บ. และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นตอสูวัดในเรื่องทรัพยสินอันเปนของวัดไมได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๖๓๘/๒๕๓๘
“การทําหนังสือยกใหที่พิพาทสําหรับเปนที่สรางวัด ถือไดวามีเจตนาอุทิศที่
พิพาทเพื่อใชสรางวัด ที่พิพาทยอมตกเปนของแผนดินสําหรับใชเปนที่สําหรับสรางวัดโจทก
ตามเจตนาของผูอุทิศทันที โดยไมจําตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนการยกใหตอพนักงาน
เจาหนาที่ ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๕๒๕ อีกแตอยางใด”

