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สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มไิ ดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ
Legal Status of Temples that have not been granted
Visungamasima and the Residence of Monks
พระสิทธินิติธาดา, ดร. *
PhraSitthiNitithada, Dr.
0

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร
ผสมผสานกับทางรัฐศาสตรในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวย
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการใชแบบสอบถาม (Questionnaire)
รวมทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็น จากประชากรกลุมตัวอยาง 2 กลุม
ไดแกกลุมพระภิกษุสงฆ และกลุมฆราวาส โดยนําขอมูลเหลานั้นมาอธิบายและวิเคราะหเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสถานภาพทางกฎหมายของวัด
ที่ มิ ได รั บพระราชทานวิ สุ งคามสี มาและสํ านั กสงฆ ตลอดจนสภาพป ญหาอุ ป สรรค เพื่ อ
เสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
ผลของการวิจัยพบวา สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา
เกิ ด ขึ้ น และเป น ผลจากบทบั ญ ญั ติตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญ ญัติคณะสงฆ พ.ศ.
2505 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ที่บัญญัติวา
วัดมีสองอยาง ไดแก (1) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (2) สํานักสงฆ และในวรรค
สองบั ญ ญั ติ ใ ห วั ด มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล โดยสถานภาพความเป น นิ ติ บุ ค คลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนานั้น เปนนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน ซึ่งแตกตางจากความเปนนิติ
บุคคลของศาสนสถานในศาสนาอื่นที่มีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน โดยมี
*

ประธานกรรมการหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช านิ ติ ศ าสตร คณะสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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ความแตกตางทั้งในเรื่องของการจัดตั้งและการสิ้นสุดของนิติบุคคลซึ่งเปนไปโดยผลของ
กฎหมาย การใชอํานาจมหาชน ในการดําเนินงานของวัด ความสัมพันธกับนิติบุคคลอื่น
ในลักษณะที่ไมเทาเทียมกัน และวัตถุประสงคที่มุงตอประโยชนของมหาชนหรือประโยชน
สาธารณะ
ประเด็ น ป ญ หาเกี่ ย วกั บ สถานภาพความเป น นิ ติบุ ค คลของวั ดและสํ านั ก สงฆ
เกิดขึ้นจากการที่สวนราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกรคณะสงฆ ตางมีความเห็น
รวมกันวาการที่กฎหมายบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล ยอมตองหมายถึงวัดทั้งสอง
อยางคือ วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางคํา
พิพากษาของศาลฎีกาซึ่งไดมีคําวินิจฉัยวาวัดหรือสํานักสงฆที่แมจะมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา แตเมื่อไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแลว ก็มีสถานะเปนนิติบุคคล
อยางไรก็ตามตอมาในป พ.ศ. 2554 ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6065/2554 กลับแนวทาง
คําพิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติบุคคลของวัดวา วัดที่
จะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น ซึ่งคําวินิจฉัย
ดังกลาวนี้มีผลทําใหวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆไมมีสถานภาพ
เปนนิติบุคคล เกิดผลกระทบและความเสียหายตอการดําเนินการ ทั้งในดานสิทธิ หนาที่
การทํานิติกรรมสัญญา การฟองคดี การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ รวมทั้งสถานภาพ
ของเจาอาวาส
ผลของการวิจัยพบวาหลักเกณฑในการจัดตั้งวัดซึ่งเดิมทีเปนไปตามพุทธบัญญัติ
และจารีตประเพณีนั้น เมื่อกฎหมายเขามากําหนดสถานภาพทางกฎหมายใหกับวัด สิ่งที่
ตามมาคือความไมสอดคลองในบางประเด็นระหวางแนวปฏิบัติเดิมกับสิ่งที่เปนบทบัญญัติ
ทางกฎหมาย การพระราชทานวิสุงคามสีมาเปนจารีตประเพณีที่องคพระมหากษัตริยจะ
พระราชทานเขตแดนใหแกสงฆเพื่อใชเปนที่สังฆกรรม เปนการแยกสวนบานออกจากสวน
วัด อันเปนรูปแบบความสัมพันธระหวางฝายอาณาจักรกับฝายสงฆในลักษณะสงเสริมหรือ
เกื้อกูลพระพุทธศาสนา การนําเงื่อนไขการตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามาผูกเปน
เงื่อนไขความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ เปนการผลักภาระการบริหารหรือการใช
อํานาจฝายปกครองใหกับองคพระมหากษัตริย จึงเปนหลักการที่ไมสอดคลองกับหลักการ
บริหารราชการแผนดินและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ พบวาปญหาดังกลาวเกิดจาก
บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคลของวัดที่ไมมีความชัดเจน ผูวิจัยจึงมี
ขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. 2505 ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยยึดถือหลักการวา สถานภาพความเปน
นิติบุคคลของวัดหรือสํานักสงฆเริ่มตนเมื่อหนวยงานของรัฐไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้ง
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ว า เป น วั ด หรื อ สํ า นั ก สงฆ ที่ ช อบด ว ยกฎหมาย โดยไม นํ า เอาเงื่ อ นไขการต อ งได รั บ
พระราชทานวิ สุ งคามสี มา มาเป น เกณฑ การพิจ ารณาความเป น นิ ติบุค คลขององคก ร
เพื่อใหความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆมีความชัดเจนและเปนไปตามหลักความ
เปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
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Abstract
This research study is comprised of combined legal qualitative
research methodologies, with political science documentary research and
quantitative research that involves field research, in-depth interviews and the
use of questionnaires. It also consists of seminars to listen to the views of 2
sample groups: monks and laypersons. The collected information shall
support the content analysis with the objective to examine the legal status of
temples and monasteries that have not been granted Visungamasima, as well
as identifying the obstacles, in order to propose appropriate measures related
to the legal status of temples that have not been granted Visungamasima and
the Residence of Monks.
The research will elaborate on the status of a Buddhist temple as a
juristic person as initiated and based upon Section 31 of the Sangha Act of B.E.
2505 (1962), amended in B.E. 2535 (1992), which states that (1) a temple
has to be granted Visungamasima; and (2) Residence of Monks, and can
become a juristic person according to paragraph 2. The status of a Buddhist
temple is a juristic person according to public law, which is distinct from a
juristic person under private law. The distinction is the set-up and termination
of a juristic person according to the law. According to public law, it refers to
the administration of the temple, the unequal relationship between other
juristic persons and the objective of public or public benefits.
The issues related to the status as a juristic person of the temples and
the Residences of Monks came from a common consensus among
government entities, relevant agencies and the monasteries. They were of the
same view in believing that a temple with juristic person status shall mean
that the Temple has been granted Visungamasima and the Residence of
Monks. This is consistent with the judgment of the Supreme Court, which had
ruled that a Temple or a Residence of Monks that had not been granted
Visungamasima or monasteries could not become a juristic person, but when
granted permission it will become a juristic person. However, in B.E. 2554,
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Supreme Court judgment 6065/2554 returned its verdict on the status of the
temple and decided that a temple can become a juristic person only if it has
been granted Visungamasima. This has affected and caused damages to the
rights, duties, juristic acts, litigation and ownership of various assets.
The research also concluded that the criterion for building a temple is
originally based on Buddhist principles and customs. Once the law determines
the legal status of the temple, it can be expected that inconsistency of certain
practices and legislation will occur. Granting Visungamasima is a customary act
where His Majesty the King gives royal granting for certain land to be use for
consortium. It detaches part of the house from the temple, which is a form of
relation between the kingdom and the monasteries to support and promote
Buddhist harmony. Setting-up the condition for a temple to become a juristic
person only by obtaining royal Visungamasima pushes the administrative
burden and the use of administrative authority to His Majesty the King. This
would be inconsistent with the principles of government administration and
the provisions of the Constitution.It can be said that the issue stems from the
ambiguity of the constitutional provisions on the juristic person status of a
temple. The researcher proposes the amendment of Section 31 of the
Buddhist Sangha Act B.E. 2505 to become more clear by basing the text on
the principle that the juristic person status of the Temple or the Residence
begins when government agencies permitted and endorsed the establishment
of The Temple or The Residence of Monks legally without taking into
consideration that the juristic person status of the temple must be based on
the granting of Visungamasima. This shall also comply with the principles of
the term juristic person according to public law.
คําสําคัญ: สถานภาพ, วัด, วิสุงคามสีมา
Keywords: Status, Temple, Visungamasima

58

ปที่ 5 ฉบับที่ 1

1. บทนํา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 2 ไดจัดแบงลักษณะของ
บุ ค คลออกเป น 2 ประเภทด ว ยกั น คื อ (1) บุ ค คลธรรมดา และ (2) นิ ติ บุ ค คล โดย
นิติบุคคลนั้น หมายถึงบุคคลที่กฎหมายไดสมมุติขึ้นเพื่อใหมีสิทธิและหนาที่หลายอยาง
ตามที่กฎหมายบัญญัติคลายกับบุคคลธรรมดา เวนแตจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคล
ธรรมดาเทานั้น โดยปกติการเปนนิติบุคคลขององคกรภาครัฐและภาคเอกชนนั้นตองมี
กฎหมายบัญญัติใหมีสถานะเปนนิติบุคคลดวยเสมอ เชนเดียวกับความเปนนิติบุคคลของ
วัดในพระพุทธศาสนา เปนไปตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505
ที่บัญญัติวา วัดมีสองอยาง ไดแก (1) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (2) สํานักสงฆ
และในวรรคสองบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
ประเด็นปญหาเกี่ยวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆเกิดขึ้น
จากการตีความกฎหมายดังกลาว โดยกอนหนาป พ.ศ. 2554 วัดในพระพุทธศาสนา องคกร
สงฆ ส วนราชการ หน วยงานที่ เกี่ยวของ รวมถึงองคกรวินิจ ฉัยคดี เชน ศาลฎีกา ไดมี
แนวทางปฏิบัติ การตีความและวินิจฉัยคดีที่คอนขางเห็นสอดคลองกันตามนัยคําพิพากษา
ศาลฎีกา ที่1932/2526 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1112/2540 และคําพิพากษาศาลฎีกาที่
7490/2542 ซึ่ ง ได มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ว า วั ด หรื อ สํ า นั ก สงฆ ที่ แ ม จ ะมิ ไ ด รั บ พระราชทาน
วิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล ซึ่งคําวินิจฉัยดังกลาวก็มีหลักการสอดคลองกับแนว
ปฏิ บั ติ ข องหน ว ยงาน ส ว นราชการอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งเช น กั น คื อ ไม ไ ด นํ า เรื่ อ งการ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเปนเงื่อนไขของความเปน นิติบุคคลของวัด แตนําหลักการไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งตามกฎหมายมาเปนเงื่อนไขความเปนนิติบุคคล
อยา งไรก็ ตามต อมาในป พ.ศ. 2554 ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6065/2554
กลับแนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติบุคคล
ของวัดวา วัดที่จะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น
คําวินิจฉัยดังกลาวเทากับปฏิเสธหลักการเดิมและกําหนดหลักการขึ้นมาใหม นั่นคือการ
ยอมรับความสัมพันธระหวางการพระราชทานวิสุงคามสีมาและความเปนนิติบุคคลของวัด
วามีความเชื่อมโยงและเปนเหตุเปนผลในทางนิตินัยซึ่งหากยึดแนวทางดังกลาวเปนหลัก
ปฏิบัติจะกอใหเกิดปญหาผลกระทบและความเสียหายตาง ๆ ตอการปฏิบัติงานของวัดและ
สํานักสงฆในปจจุบันเปนอยางมาก เนื่องจากการมีสถานภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น
มีความเกี่ยวของทั้งในเรื่องสิทธิและหนาที่ของนิติบุคคล รวมทั้งการใชอํานาจของเจาอาวาส
ในฐานะเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และเปนผลที่เกี่ยวเนื่องกับ
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การทํานิติกรรมและสัญญา กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย เชน ที่วัด
ที่ธรณีสงฆ อาคารสิ่งกอสราง ทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนการกําหนดใหเจาอาวาสมีฐานะ
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งทรัพยมรดกของพระที่จะตกทอด
ได แ ก วั ด ตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย อั น เป น ผลพวงถึ ง สํ า นั ก สงฆ ด ว ย
เชนเดียวกัน จากขอมูลของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทย
มีวัดที่มีพระสงฆอยูทั่วประเทศ จํานวน 38,984 วัด เปนวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
แลว จํานวน 22,959 วัด วัดที่ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จํานวน 16,025 วัด โดยมี
วั ดที่ ได รั บ พระราชทานวิ สุ งคามสี มาแล ว คิ ดเป นจํ านวนร อยละ 58.9 วั ดที่ ยั งมิ ได รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมา คิดเปนจํานวนรอยละ 41.1 ของจํานวนวัดทั้งหมดในประเทศไทย
มีการประมาณการวาในแตละป ภาพรวมของการมีเงินหมุนเวียนในรูปของรายไดและ
รายจายของระบบวัดที่มีอยูทั่วประเทศ ประมาณ 100,000 – 120,000 ลานบาทตอป
ป ญหาจากการที่ กฎหมายบั ญญั ติสถานภาพของวั ดและสํ านั กสงฆ ไว ไม ชั ดเจน
ดังกลาวทําใหเกิดการตีความไดสองนัยขางตน มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน การบริหารงาน
และการทํานิติกรรมของวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา คิดเปนจํานวนรอยละ 41.1
ของจํานวนวัดทั้งหมดในประเทศไทย และมีผลกระทบตอการบริหารงานขององคกรคณะ
สงฆในภาพรวม ดั งนั้น จึ งเป นเหตุจูงใจใหทําการศึกษาวิจัยเพื่อใหทราบถึงความเปนมา
สภาพปญหา แนวคิด ทฤษฎี และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถานภาพความเปน
นิติบุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ตลอดจนการหาแนวทาง
ข อสรุ ปหรื อมาตรการในทางกฎหมาย ที่จะเสนอแนะในการปรับปรุง หรือแกไขเพิ่มเติ ม
บทบัญญัติตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 หรือกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่มีสวน
เกี่ยวของ
2. เครื่องมือและวิธีการศึกษา
ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร ผสมผสานกับทาง
รัฐศาสตร ในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูล
จากเอกสารชั้ น ต น (Primary Source) ไดแกกฎหมายที่เกี่ย วของ หนังสือ ตํารา
วิ ท ยานิ พนธ งานวิ จั ย บทความ ฯลฯ และเอกสารชั้ น รอง (Secondary Source)
ที่ เ ผยแพรในลักษณะขอมู ล ออนไลน จ ากเว็บไซตต าง ๆ อีกทั้งไดทําการวิ จัยภาคสนาม
(Field Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ประชากรกลุมตัวอยาง

60

ปที่ 5 ฉบับที่ 1

จํานวน 40 ตัวอยาง และการออกแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อรับฟงความคิดเห็น
จากประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 429 ตัวอยางรวมทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น จากประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน 2 กลุม ประกอบดวยกลุมพระภิกษุสงฆ
และกลุมฆราวาส ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาคโดยกําหนดขนาด
ตัวอยางที่จะทําการศึกษาจากตารางขนาดตัวอยางของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อน ± รอยละ 5 โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
มี 2 แบบ ประกอบดวย แบบสัมภาษณ (Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire)
ในการสัมภาษณกลุมตัวอยางแลวนําขอมูล เหลานั้นมาอธิบ ายและแปลความใหไดมาซึ่ง
ผลของขอมูลดังกลาว ดวยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งผลของการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส ามารถนํ า ไปใช เ ป น แนวทางในการแก ไ ขเพิ่ม เติ ม กฎหมายเกี่ ย วกั บ
คณะสงฆตอไป
3. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวาไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนวานิติบุคคลเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด
แน แตพบวามีการรวมกลุมกันประกอบธุรกิจในรูปองคกรตั้งแตในยุคโรมันโบราณ ในยุค
กลางในยุโรปก็พบวาวัดในศาสนาคริสตรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงก็มีการ
จัดการในลักษณะการรวมตัวเปนองคกร เชน The City of London Corporation โดยมี
วัตถุประสงคใหเปนองคกรที่ดําเนินกิจการอยางตอเนื่องและอาจเปนการถาวร ไมใชดํารง
อยูเพียงเทากับอายุขัยของคณะผูกอตั้งหรือสมาชิกในขณะกอตั้งเทานั้น สําหรับเอกชนพบ
หลักฐานวามีการกอตั้งองคกรที่ดําเนินกิจการในรูปบริษัทดําเนินกิจการมากวา 500 ปแลว
และมีการพัฒนารูปแบบของนิติบุคคล โดยการพัฒนากฎหมายนิติบุคคลสวนใหญมาจาก
การเจริญเติบโตทางการค าพาณิ ชย ในยุโ รป ทําใหเกิดมีแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ
นิติบุคคลอยูหลายทฤษฎีเชน
(1) ทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลเปนสิ่งสมมติ หรือ ทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลเปนอํานาจ
ของผู ป กครองในทางการเมื อง ทฤษฎีนี้ เปน ทฤษฎี ของนักกฎหมายแบบปฏิฐ านนิย ม
(Positivist) โดยทฤษฎีนี้ถือวานิติบุคคลเปนสิ่งที่เกิดขึ้นดวยอํานาจของกฎหมายหาไดมี
สภาพความเปนอยูที่แทจริงไมเนื่องจากนิติบุคคลไมมีตัวตนที่แทจริง นิติบุคคลเปนแต
เพียงบุคคลที่กฎหมายสมมติใหมีขึ้นเพื่อใหมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา
และใหสามารถแสดงเจตนาไดโดยทางผูแทนนิติบุคคล
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(2) ทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริงหรือทฤษฎีที่ถือวาลักษณะ
ของนิติบุคคลเปนสิ่งที่มีหลักมีเกณฑ (Non-fiction Theory) นักกฎหมายฝายนี้เห็นวานิติ
บุคคล เปนปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริง ๆ มีสภาพความเปนอยูอยางแทจริงมิใชสิ่ง
สมมติขึ้นอยางลอย ๆ นิติบุคคลมิใชสิ่งที่กฎหมายสรางขึ้นตามชอบใจ กฎหมายเพียงรับรอง
สภาพความเปนอยูของนิติบุคคลที่มีอยูแลวและคอยควบคุมนิติบุคคลโดยกําหนดสิทธิและ
หนาที่ตาง ๆ ของนิติบุคคลไวเทานั้น
(3) ทฤษฎีเกี่ยวกับนิติบุคคลของนักกฎหมายยุคใหม นักกฎหมายมหาชนรุนใหม
ของฝรั่ ง เศสมองว า ข อ โต เ ถี ย งของทั้ง สองทฤษฎีที่กล าวมานั้น เปน การมองบั ญ หาที่ไ ม
ถูกตองดวยกันทั้งสองฝาย สภาพอันแทจริงของนิติบุคคลมิไดเปนบุคคลทางกฎหมายที่
กฎหมายสมมติขึ้นและมิไดเปนบุคคลที่มีสภาพความเปนอยูที่แทจริงแตนิติบุคคลเปนที่
รวมของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสินเพื่อดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง
ที่ กํ า หนดไว ซึ่ ง มิ ใ ช เ พื่ อ ประโยชน เฉพาะตั ว ของบุ ค คลธรรมดาการให ส ภาพนิ ติ บุ ค คล
จึงเปนวิธีการหรือเทคนิคในทางกฎหมายอยางหนึ่งที่สรางขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการที่จะใหบุคคลธรรมดาและทรัพยสินที่มารวมกันสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค
ไดโดยสะดวกโดยผานนิติบุคคลนั้นเอง
สําหรับ ความหมายของ “นิติบุ คคล” นั้น อาจกลาวโดยสรุปวา นิติบุคคลเปน
บุ ค คลโดยการรั บ รองหรื อ ก อ ตั้ ง ขึ้ น โดยกฎหมาย ไม ใ ช บุ ค คลธรรมดาซึ่ ง มี ชี วิ ต จิ ต ใจ
นิติบุคคลอาจอยูในรูปของคณะบุคคล หรือองคกร หรือกองทรัพยสินก็ได เปนไปตามที่
กฎหมายบั ญ ญั ติ และนิ ติบุ คคลย อมมีสิทธิ หนาที่ และความรับ ผิด ภายใตขอบเขตที่
กฎหมายกําหนด
สํ า หรั บ ประเภทของนิ ติบุ คคลนั้น การแบ งนิ ติบุ คคลออกเปน ประเภทตา ง ๆ
ขึ้น อยู กับระบบความเชื่อทางกฎหมายและหลักเกณฑที่ใช ในการแบง ในประเทศที่ ใช
ระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law System) เชน สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งมีการ
พัฒนาทางกฎหมายมหาชนแยกออกตางหากจากระบบกฎหมายเอกชน ถึงขนาดที่มีระบบ
ศาลคู ก็ มีการแบ งนิ ติบุ คคลออกเปน นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชน
สําหรับประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System)
เชน อังกฤษมิไดมีการแยกระบบกฎหมายมหาชนออกไปตางหากอยางเด็ดขาด จึงมิไดแยก
นิติบุคคลในทางมหาชนออกไปตางหาก แตยังคงจัดระบบรวมอยูกับนิติบุคคลอื่นทั่วไป
ของภาคเอกชน
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สําหรับประเทศไทยระบบนิติบุคคลของไทยนั้น ไมปรากฏวามีกฎหมายฉบับใดที่
รับรอง หรือกลาวถึงการแบงประเภทนิติบุคคลเอาไววามีกี่ประเภท แตในทางทฤษฎีมี
ความพยายามที่จะแบงนิติบุคคลออกเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชน ซึ่งนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนของไทยนั้นจะเกิดขึ้นไดก็แตโดยอาศัย
อํานาจแหงกฎหมายเทานั้น ดังจะเห็นไดจากความตามมาตรา 65 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยที่บัญญัติวา “นิติบุคคลจะมีขึ้นไดก็แตดวยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้
หรือกฎหมายอื่น” ดังนั้นหากไมมีกฎหมายรับรองใหคณะบุคคลองคกร หรือสถาบันใดมี
ฐานะเปนนิติบุคคล คณะบุคคล องคกร หรือสถาบันนั้นยอมไมอาจมีสภาพเปนนิติบุคคล
ขึ้ น มาได และไม อาจมี สิ ท ธิ ห รื อหนาที่ ใด ๆ ได นิติบุ คคลที่ป ระมวลกฎหมายแพ ง และ
พาณิชยฉบับปจจุบันรับรองไวมีอยูดวยกัน 5 ประเภท คือ สมาคม มูลนิธิ หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น ในสมัยโบราณ รัฐมี
ภารกิจ ไมมากนัก ภารกิจหลักก็มีเพียงการคุมครองปองกัน ไดแกการปองกันศัตรูจาก
ภายนอก และการรักษาความสงบเรียบรอยภายในเทานั้น ตอมาแนวคิดเกี่ยวกับรัฐสมัยใหม
ภารกิจของรัฐมีมากขึ้น รัฐตองจัดหาสาธารณูปโภคตาง ๆ เพื่อบํารุงสงเสริมใหแกราษฎร
เชน การใหการศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคม และอื่น ๆ เมื่อภาระของรัฐมากขึ้น
ความจําเปนตองมีหนวยงาน องคการเจาหนาที่ตาง ๆ เพื่อปฏิบัติภาระหนาที่ของรัฐ และ
เพื่อใหองคการเหลานี้มีความคลองตัวในการปฏิบัติหนาที่ จึงจําเปนตองมีการกระจาย
อํานาจใหแกองคการตาง ๆ ที่ตั้งขึ้น และเนื่องจากองคการเหลานี้จัดตั้งขึ้นในฐานะตัวแทน
ของรัฐ เพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ ดังนั้น รัฐจึงมีอํานาจมหาชนที่เหนือกวาเอกชน
อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน องคการกระจายอํานาจของรัฐก็ยอมมีอํานาจมหาชนดวยเชนกัน
ทั้ งนี้ อาจสรุ ปได ว า หลั กเกณฑของนิติ บุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น เนื่องจาก
นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น เกิดขึ้นดวยพื้นฐานแนวคิดที่ตางไปจากนิติบุคคลตาม
กฎหมายเอกชน อีกทั้งภารกิจหนาที่ ตลอดจนลักษณะการดําเนินงานก็ตางไปจากนิติ
บุคคลตามกฎหมายเอกชน การแบงแยกนิติบุคคลสองประเภทดังกลาวนี้ มักจะอาศัย
หลักเกณฑที่สําคัญ 3 ประการ ประกอบกัน คือ กฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น กิจกรรมที่
นิติบุคคลนั้นดําเนินการ และการใชอํานาจของนิติบุคคลนั้น ดังนั้น ถานิติบุคคลใดจัดตั้ง
โดยกฎหมายมหาชน มีกิจกรรมที่เรียกวา “บริการสาธารณะ (le service public)” และมี
การใชอํานาจมหาชน (la puissance publique) นิติบุคคลนั้น มักจะเปนนิติบุคคลมหาชน
ในขณะที่นิติบุคคลใดจัดตั้งโดยกฎหมายเอกชน หรือกฎหมายแพงและพาณิชย ดําเนิน
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กิจกรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนของเอกชน และไมมีการใชอํานาจมหาชนแตประการใด
นิติบุคคลนั้นก็มักจะเปนนิติบุคคลเอกชน
สํ า หรั บ ความเป น มาของนิติ บุ ค คลมหาชนในประเทศไทยนั้ น แต เ ดิ มก็ มิ ไ ด มี
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องนิติบุคคล ตอเมื่ออิทธิพลของประเทศตะวันตกเริ่มเขามามีบทบาท
จึงไดเริ่มมีนิติบุคคลขึ้นในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2466 เปนครั้งแรก แตมีลักษณะเปนนิติ
บุคคลตามกฎหมายเอกชน หากพิจารณาการกอตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของไทย
นั้น กระทรวง ทบวง และกรมในประเทศไทยไดรับการจัดตั้งขึ้นเปนครั้งแรกในสมัยรัชกาล
ที่ 5 แตไดรับฐานะเปนนิติบุคคลในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยบรรพ 1 และบรรพ 2 ในป พ.ศ. 2468 ซึ่งไดมีบทบัญญัติกําหนดให
กระทรวง ทบวงและกรม ตลอดจนวัดวาอาราม หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัท สมาคม
และมูลนิธิ มีฐานะเปนนิติบุคคล ตามความในมาตรา 72 และภายหลังจากนั้นมีการพัฒนา
ความเป น นิ ติ บุ คคลมหาชนโดยการออกกฎหมายหลายฉบั บ ที่ เกี่ ย วข อ งกับ นิ ติบุ ค คล
มหาชนมาจนกระทั่งปจจุบัน ซึ่งอาจสรุปไดวาปจจุบันนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย
มี ก ารแบ ง ประเภทเป น 7 ประเภท ประกอบด ว ย (1) ส ว นราชการ (2) รั ฐ วิ ส าหกิ จ
(3) องคการมหาชน (4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น(5) องคกรที่เปนหนวยธุรการของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ (6) โรงเรียน และ (7) วัดในพระพุทธศาสนา
เหตุ ที่วั ดในพระพุ ทธศาสนาไดรับ การพิจ ารณาใหเปน นิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชนนั้น โดยพิจารณาจากกฎหมายที่กอตั้งคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505
วั ต ถุ ป ระสงค ในการดํ า เนิ น การของวั ด ที่ มุง สนองตอบความต องการของมหาชนหรื อ
ประโยชนสาธารณะ และมีการใชอํานาจมหาชนในหลายประการ จึงอาจพิจารณาไดวา
ความเป น นิ ติ บุ ค คลของวั ด ในพระพุ ทธศาสนาของไทยนั้น ถือ เปน นิ ติบุ ค คลในระบบ
กฎหมายมหาชน
คําวา “วัด” และความหมายของคําวาวัดนั้นไมมีกฎหมายใดบัญญัติใหความหมาย
ไวอยางชัดเจนแตมีผูใหความหมายไวหลายประการ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายวา “สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ วิหารและที่อยูของ
สงฆหรือนักบวช เปนตน” สําหรับคําวา “สํานักสงฆ” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2525 ได ให ความหมายของคํ าว า “สํ านักสงฆ ” หมายความว า “วั ดที่ ยั งไม ได รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมา”
โดยที่วัดในพระพุทธศาสนามีบทบาทและมีความสําคัญตอประเทศไทยในฐานะ
เปนสถาบันพื้นฐานทางสังคมประเภทหนึ่ง เปนที่อยูของสงฆ เปนที่ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม
และ พิ ธี กรรมทางศาสนา เป น ศู น ย ร วมจิ ต ใจของศาสนิก ชน เป น รากฐานทั้ ง ในด า น
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ปที่ 5 ฉบับที่ 1

การศึกษา การปกครอง วัฒนธรรมและดานเศรษฐกิจ แมบทบาทหนาที่ในบางดานอาจจะ
มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปตามสภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป แต ก็ มิ ไ ด ทํ า ให บ ทบาทและ
ความสําคัญของวัดในยุคปจจุบันลดนอยลงแตอยางใด
วัดในพระพุทธศาสนามีประวัติความเปนมาตั้งแตสมัยพุทธกาล สําหรับการสราง
วัดนั้น วัดเวฬุวันมหาวิหาร ถือเปนอารามหรือวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา เดิมทีเปน
พระราชอุทยานของพระเจาพิมพิสารกษัตริยแหงแควนมคธซึ่งไดถวายพระราช-อุทยาน
แหงนี้เปนวัดในพระพุทธศาสนาเปนพุทธบูชา ดว ยทรงเห็นวาเปนที่ส งบรมรื่น เหมาะ
สําหรับอยูบําเพ็ญธรรมของพระสงฆเมื่อพระพุทธองคไดรับเวฬุวันมหาวิหารแลว ก็ไดทรง
อนุญาตอารามแก ภิกษุทั้งหลาย โดยรับสั่งแกภิกษุวา “ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
อาราม” นี่จึงเปนพุทธานุญาตใหมีอารามหรือวัดไดเปนครั้งแรกในพุทธศาสนา ดังนั้น จึงถือกัน
ตอมาวาสถานที่นี้เปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา
ภายหลังจากนั้น บรรดากษัตริย พอคา คหบดีและประชาชนทั่วไปจึงไดมีการ
สรางวัดเพื่ออุทิศถวายแกพระพุทธองคและสงฆเปนการแพรหลายทั่วไป จนเมื่อศาสนา
พุทธไดเผยแผเขามายังสุวรรณภูมิอันเปนดินแดนที่ตั้งของประเทศไทยในปจจุบัน และ
ไดรับการยอมรับจนกลายเปนศาสนาประจําชาติไทย องคพระมหากษัตริยของไทยในแต
ละยุคสมัยไดเปนองคอัครศาสนูปถัมภกที่สําคัญของศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ไดมีการ
สรางวัดประจํารัชกาลตาง ๆ เปนจํานวนมาก ซึ่งเรียกกันวา“วัดหลวง”เพราะการสรางวัด
จะตองใชกําลังคนกําลังทรัพยมากมายผูซึ่งสรางวัดตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนตนมาจึงมักจะ
เป น กษั ตริ ย ห รื อ เศรษฐี ซึ่ง มี ฐ านะสู งทั้งในสัง คมและทางเศรษฐกิ จ ดัง จะเห็ น จากพุท ธ
ประวัติที่มีกษัตริยและราชาในแวนแควนตาง ๆ อีกหลายองคทรงไดสรางวัดถวายหรือทรง
เปนองคศาสนูปถัมภ โดยปรากฏในอรรถกถาวา ที่ดินที่พระเจาแผนดินแบงจากบานโดย
ปกติพระราชทานใหเปนสิทธิแกผูใดผูหนึ่งเรียกวา “วิสุงคาม” แปลวาบาน ตางใชเปน
“คามสี มา” ได ดั งนั้ น การที่ พระมหากษั ตริ ย ซึ่ งเป นองค อั ครศาสนู ป ถั มภ กํ า หนดที่
พระราชทานไวเปนวิสุงคาม เวนจากการเก็บคาสมพัตสรและอากร เพื่อสงฆจะไดสมมุติ
เป น พั ท ธสี ม า เพื่ อ ย น เขตสามั ค คี ใ ห สั้ น สํ า หรั บ ประชุ ม สงฆ ไ ด ส ะดวก การที่ ก ษั ต ริ ย
พระราชทานที่ดินใหเปนวิสุงคามตามพระธรรมวินัยนี้ จึงกลายมาเปนธรรมเนียมพระราช
ประเพณีในการที่ กษัตริ ยจะทรงพระราชทานพระบรมราชานุญ าตใหตั้งวัดและการขอ
พระราชทานวิสุงคามสีมาในการสรางพระอุโบสถ และตอมาไดถูกกําหนดไวในหลักเกณฑ
การจัดตั้งวัดตามที่ปรากฏในกฎหมายคณะสงฆปจจุบัน
การสรางวัดตั้งแตสมัยพุทธกาล มาจนกระทั่งสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรนั้น ลวนแต
สรางขึ้นตามความเชื่อถือศรัทธาและเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระธรรมวินัย
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และจารีตประเพณีเทานั้น หาไดมีกฎหมายมารับรองหรือกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขในการ
จัดตั้งวัดแตอยางใด แมจะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับศาสนาในกฎหมายตราสามดวง รวมถึง
กฎหมายพระสงฆที่มีพระบรมราชโองการออกใชในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร
ก็หาไดมีกลาวถึงวัดไวไม คงกลาวถึงการควบคุมพระสงฆเทานั้น จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาล
ที่ 5 จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 เมื่อวันที่ 16
มิถุนายน พ.ศ. 2445 โดยไดกําหนดประเภทของวัดไวในมาตรา 5 วา“วัด กําหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้เปน 3 อยาง คือ พระอารามหลวงอยาง 1 อารามราษฎรอยาง 1 ที่สํานัก
สงฆอยาง 1
1. พระอารามหลวง คือ วัดที่พระเจาแผนดินทรงสราง หรือทรงพระกรุณาโปรด
ใหเขาจํานวนในบัญชีนับวาเปนพระอารามหลวง
2. อารามราษฎรนั้น คือ วัดซึ่งไดพระราชทานวิสุงคามสีมา แตมิไดเขาบัญชีนับวา
เปนวัดหลวง
3. ที่สํานักสงฆ คือ วัดซึ่งยังไมไดรับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา”
ในสวนของหลักเกณฑเงื่อนไขและขั้นตอนในการสรางวัดนั้น มาตรา 9 บัญญัติ
วา
“ผูใดจะสรางวัดขึ้นใหมตองไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกอนจึงจะ
สรางได” โดยกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนตาง ๆ ในการสรางวัดไว และที่สําคัญไดมีการ
บัญญัติเรื่องการพระราชทานวิสุงคามสีมาไว
ดังนั้น จากผลของกฎหมายดังกลาวจึงทําใหวัดที่สรางขึ้นภายหลังจากนี้ หาก
มิไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว ก็ไมมีฐานะเปนวัดที่ชอบดวยกฎหมาย อยางไรก็ตาม
ในสวนของสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดนั้น แมวาพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
สงฆ ร.ศ. 121 จะไมไดกําหนดสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดเอาไว แตเมื่อมีการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1
และ บรรพ 2 ที่ไดตรวจชําระใหมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 โดยบทบัญญัติ
ของมาตรา 72 (2) ก็มีผลทําใหวัดวาอารามมีสถานะความเปนนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2484 เมื่อวันที่ 14
ตุลาคม พ.ศ. 2484 กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติวา
“วัดมีสองอยาง (1) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (2) สํานักสงฆ”
กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติหลักเกณฑการสรางวัดวาใหเปนไปตามกฎกระทรวง
โดยที่ ก ฎกระทรวงฉบั บ ที่ 1 ได กํ า หนดว า การสร า งวั ด ต อ งขออนุ ญ าตจากกระทรวง
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ศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเห็นชอบและตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา วัดที่ไดมีการจัดตั้งถูกตองตามพระราชบัญ ญัตินี้ จึงมีฐานะเปน วัดที่ช อบดว ย
กฎหมาย และมีฐานะเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 72
กฎหมายวาดวยคณะสงฆฉบับปจจุบันคือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับวัดไวในหมวด 5 ตั้งแตมาตรา
31 ถึงมาตรา 38 โดยบัญญัติถึงประเภทของวัด ความเปนนิติบุคคลของวัด ตามมาตรา 31
วา
“วัดมีสองอยาง ไดแก
1) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
2) สํานักสงฆ
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป”
สํ า หรั บ การสร า ง การตั้ ง การรวม การย า ย การยุ บ เลิ ก วั ด และการขอ
พระราชทานวิสุงคามสีมาใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งไดบัญญัติถึง
ที่วัด ที่ธรณีสงฆที่ศาสนสมบัติกลางและทรัพยสินของวัด ตลอดจนบัญญัติถึงเจาอาวาส
การใหเจาอาวาส เปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป และการกําหนดอํานาจหนาที่ในทาง
ปกครองของเจาอาวาส
เมื่ อมี ก ารประกาศใช พระราชบั ญ ญั ติ ลั กษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121
กฎหมายดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติที่กลาวถึงการปกครองคณะสงฆฝายอื่น ๆ เชน อนัมนิกาย
หรือจีนนิกาย และเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2484 มาตรา 58
ไดบัญญัติ ใหการปกครองคณะสงฆอื่น นอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง
อยางไรก็ตาม ก็มิไดมีการออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกลาวแตอยางใด จนกระทั่งไดมีการ
ประกาศใช พระราชบั ญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 และในมาตรา 46 ไดบัญ ญัติวา การ
ปกครองคณะสงฆอื่นนอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง
ปจจุบันไดมีการออกกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ ดังกลาวคือ
กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) วาดวยการปกครองคณะสงฆอื่น ประกาศใชเมื่อวันที่
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 และไดมีการปรับปรุงโดย กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536)
โดยมี เ นื้ อ หานอกเหนื อจากการบัญ ญัติห ลั กการจัดการปกครองคณะสงฆ อื่น อัน ไดแ ก
อนัมนิกายและจีนนิกายแลว ยังไดมีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑในการสรางวัด การตั้งวัด
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การรวมวั ด การย า ยวั ด การยุ บ เลิ ก วั ด และการขอรั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม า
โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนเชนเดียวกับการขอจัดตั้งวัดของคณะสงฆไทย
ในส ว นของศาสนสถานที่ สํ า คั ญ ในศาสนาอื่ น ๆ ศาสนาอิ ส ลามถื อ ว า มั ส ยิ ด
เปนศาสนสถานของอิสลามมิกชนสําหรับใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมในทางศาสนาในการ
ตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. 2488 เพื่อสงเคราะหและ
คุ ม ครองอิ ส ลามิ ก ชน ก็ มิ ไ ด บั ญ ญั ติ ถึ ง สถานภาพของมั ส ยิ ด ไว ต อ มาจึ ง ได มี ก ารตรา
พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 บัญญัติถึงความหมาย การจัดตั้ง สถานภาพทาง
กฎหมายและการบริหารจัดการของมัสยิด โดยมีบทบัญญัติตามมาตรา 5 ใหมัสยิดซึ่งได
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่แลวมีฐานะเปนนิติบุคคล
ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ.
2540 โดยประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 จนกระทั่งปจจุบั น
นอกจากปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศาสนาอิสลามแลว ยังไดบัญญัติการจัดตั้ง
สถานภาพ และการบริหารจัดการของมัสยิดใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยไดใหนิยาม “มัสยิด
(Mosque)” วาหมายถึง“สถานที่ซึ่งมุสลิมใชประกอบศาสนกิจ โดยจะตองมีละหมาดวัน
ศุกรเปนปกติและเปนสถานที่สอนศาสนาอิสลาม” โดยที่กฎหมายไดบัญญัติถึงการจัดตั้ง
และการเลิ กมั ส ยิ ดไว ใ นหมวด 2 โดยกําหนดใหการสราง การจัดตั้ง การยาย การรวม
การเลิ ก และการจดทะเบี ย นมั ส ยิ ดให เป น ไปตามหลั กเกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้ การจัดตั้ง การรวม และการเลิกมัสยิด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สําหรับการจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานของศาสนาคริสตใน
ประเทศไทยในนิกายตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต
นั้น ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวง
โรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. 128 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2452 และ
พระราชบั ญ ญั ติว า ด ว ยที่ พระราชทานพระบรมราชานุญ าตแกโรมันคาทอลิก มิสซังใน
กรุงสยาม ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 ขึ้น ซึ่งยังคงใชบังคับ อยูถึงปจจุบันนี้
กฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญเกี่ยวกับลักษณะและสถานภาพทางกฎหมายความ
เปนนิติบุคคล ของมิสซัง ตลอดจนสิทธิในการถือครองที่ดิน และการกําหนดวิธีการสราง
วัด โรงเรือน ตึกรามและโรงเรียนของบาทหลวงโรมันคาทอลิก โดยมิสซัง เปนเขตการ
ปกครองของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกอยูภายใตการควบคุมของกรุงวาติกันทั้งใน
ดานการจัดตั้ง การปกครอง การดําเนินการ มีฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติวา
ด ว ยลั ก ษณะฐานะของวั ด บาทหลวงโรมั น คาทอลิ ก ในกรุ ง สยาม ร.ศ. 128 และตาม
กฎหมายดังกลาวใหอํานาจในการปกครองกิจการบางอยางในประเทศไทย เปนองคการที่
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มิ ไ ด จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายเพื่ อ ประโยชน แ ห ง รั ฐ ตามความมุ ง หมายของรั ฐ แต เ พื่ อ
ประโยชน ตามความมุ งหมายของกรุงวาติกัน อัน มีฐ านะเปน รัฐ (State) ตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ จึงอาจถือวาเปนนิติบุคคลที่เปนองคการของตางประเทศ ปจจุบันมีมิสซัง
ในประเทศไทย จํ า นวน 10 แห ง แต มิ สซั งที่ มี สภาพนิ ติ บุ คคลมี อยู 2 แห ง คื อ มิ สซั ง
โรมั นคาทอลิ กกรุ งเทพฯ ตั้ งอยู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และมิส ซัง
โรมันคาทอลิกทาแร-หนองแสง ตั้งอยูตําบลทาแร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
4. วิเคราะหผลการศึกษา
การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทาน
วิ สุ งคามสี มาและสํ า นั กสงฆ โดยนําบทบัญ ญัติและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ย วขอ ง
ขอเท็จจริง คําวินิจฉัย คําพิพากษาของศาล ตลอดจนความเห็นในทางวิชาการ บทความ
ผลงานศึกษาวิจัยตาง ๆ รวมทั้งมาตรการและแนวทางของกฎหมายตางประเทศ นํามา
ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้
(1) การวิเคราะหทฤษฎีความเปนนิติบุคคลกับสถานภาพทางกฎหมายของวัด
ในพระพุทธศาสนา พบวาหากจะนําทฤษฎีความเปนนิติบุคคลมาพิจารณาความเปนนิติ
บุคคลของวัดไทย ก็นาจะมีความสอดคลองกับทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยาง
แท จ ริ ง หรื อทฤษฎี ที่ถื อว า ลั กษณะของนิติบุ คคลเปน สิ่งที่ มีห ลั กมีเ กณฑ (Non–fiction
theory) เนื่ องจากวั ดในพระพุ ทธศาสนามี การจัดตั้ งที่เปนลักษณะเฉพาะ มี ห ลั กเกณฑ
เงื่อนไขในการจัดตั้ง มีวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจในการดําเนินการที่ชัดเจน เปนไปตาม
พระธรรมวิ นัย คื อเปนไปเพื่ อการเผยแผพระพุทธศาสนา การศาสนศึกษา การรักษาความ
เรียบรอยดีงาม สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหอันเปนประโยชนสาธารณะ
โดยมีผูแทนในการใชอํานาจของวัดก็คือคณะสงฆซึ่งมีเจาอาวาสเปนประธานสงฆ มีการ
แสดงเจตนา มีการดําเนินกิจการ มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินในเสนาสนะ ในที่ดินตาง ๆ เปน
ของตนเอง มีการสิ้น สภาพความเปน วัดเชน เดีย วกับการเกิดและตายของสภาพบุคคล
ธรรมดา สภาพการณดังกลาวนี้เกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติและเปนมาตั้งแตสมัยพุทธกาล
เปนเวลากวา 2,400 ป กฎหมายเพียงแตมารับรองสภาพความเปนอยูที่แทจริงของวัดใน
พระพุทธศาสนาในภายหลัง ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ.
121 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และ บรรพ 2 เทานั้น อยางไรก็ตาม
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หากพิจารณาในแงของทฤษฎีความเปนนิติบุคคลในสมัยปจจุบัน วัดเปนนิติบุคคลประเภท
หนึ่ งที่ เกิ ดขึ้ นโดยการรวมตั วของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสิน เพื่ อดําเนินการใด ๆ ตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว การใหสภาพนิติบุคคลแกวัด จึงเปนเทคนิคในทางกฎหมายที่จะ
อํานวยความสะดวกใหแกวัดในการดําเนินการตามวัตถุประสงคโดยผานตัวนิติบุคคล ซึ่ง
ผลจากแนวคิดนี้ มีผลกระทบหลายประการตอการดําเนินการของวัดในพระพุทธศาสนา
ในขณะที่เมื่อกฎหมายเขามากําหนดสถานภาพทางกฎหมายใหกับวัด สิ่งที่ตามมาคือความ
ไม ส อดคล อ งหรื อ ความขั ด แย ง ระหว า งแนวปฏิ บั ติ เ ดิ ม ตามพระธรรมวิ นั ย หรื อ จารี ต
ประเพณี กับ สิ่งที่เปนบทบัญญัติทางกฎหมายที่รัฐหรือฝายปกครองกําหนดขึ้น มาใหม
รวมทั้งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐในการควบคุมคณะสงฆและวัดที่เปนนิติบุคคล
อันเปนผลมาจากแนวคิดของระบบการเมืองการปกครองในแตละยุคสมัย ทําใหเกิดปญหา
ในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดในพระพุทธศาสนา
(2) การวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกับสถานภาพความเปน
นิติบุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆพบวาหลักเกณฑในการ
จัดตั้งวัดซึ่งเปนไปตามพุทธบัญญัติ จารีตประเพณีและบทบัญญัติของกฎหมาย มีความสําคัญ
และมีความสั มพั นธ เชื่ อมโยงกั บสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะในสวนของปญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํ า นั กสงฆ ประเด็ น เรื่ อง “สั งฆกรรม” “สี มา” หรื อ “วิ สุ งคามสี มา” มี ความสั มพั น ธ
เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับปญหาเรื่องสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติบุคคลของวัดที่มิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆ
ในสมัยพุทธกาล เมื่อเกิดสังคมสงฆขึ้นแลว พระพุทธองคไดมอบอํานาจใน
การปกครองสงฆใหสงฆปกครองกันเอง โดยยึดหลักการตามศีลและขอปฏิบัติตามธรรม
วินัยที่พระองคทรงแสดงและทรงบัญญัติไวเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติ เพราะสังคม
สงฆมีสมาชิกที่มีพื้นฐานความรูและประสบการณตาง ๆ กัน พระพุทธองคทรงวางระบบ
การบริ ห ารปกครองสงฆ ที่เอื้ ออยางยิ่งตอการเรีย นรูรว มกัน โดยทรงกําหนดใหมีการ
ประชุมสงฆรวมกันหรือเรียกตามศัพทวา “สังฆกรรม” โดยสังฆกรรมมีหลายรูปแบบตาม
ลักษณะของเรื่องที่จะนําเขาพิจารณาในที่ประชุมสงฆ ตั้งแตการพิจารณารับคนเขามาบวช
เปนพระภิกษุ การแกไขปญหาของพระภิกษุ การลงโทษพระภิกษุ การทบทวนวินัย การ
ปวารณา การกรานกฐิน การแตงตั้งเจาหนาที่ทําการสงฆ หรือแตงตั้งสงฆทําหนาที่ตาง ๆ
รวมทั้งการสวดปาฏิโมกขหรือการทําอุโบสถอาจกลาวไดวาในการประชุมสงฆที่เรียกวา
“สังฆกรรม” นั้น พระพุทธองคไดมีพุทธบัญญัติกําหนดระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการการ
ประชุมไวตั้งแต การกําหนดเรื่องที่จะตองเขาประชุม ลักษณะของการประชุม องคคณะ
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ในการประชุม สถานที่จัดการประชุม ตลอดจนการลงมติของที่ประชุมโดยเฉพาะการ
กําหนดสถานที่จัดประชุมหรือพื้นที่เขตแดนที่ใชกําหนดที่ประชุมเรียกวา “สีมา” นั้น การ
ทําสังฆกรรมบางอยางตองทําในที่สามัคคีสงฆ ตองนัดประชุมสงฆที่อยูในเขตพื้นที่นั้นให
พรอมกัน หากขัดของมาไมไดดวยเหตุใด ๆ ก็ยังตองไดรับความยินยอมในการทําสังฆกรรม
นั้น ๆ กอน มิฉะนั้น สังฆกรรมนั้น ๆ ใชไมได แตปญหาเกิดขึ้นวา มีภิกษุรูปใดบางอยูใน
หมูนั้น พื้นที่นั้น หรือหมูนั้นพื้นที่นั้นกําหนดแคไหนที่จะตองมารวมประชุม จึงจําเปนตองมี
การกําหนดเขตกันขึ้น เขตนั้นภาษาบาลีเรียกวา “สีมา” การตกลงกันกําหนดเขตพื้นที่นั้น
ไวเรียกวา “ผูกสีมา” ทั้งนี้ ในการผูกสีมานี้มีขอพิจารณาที่สําคัญอยู 2 ดาน คือ ดานวินัย
ของพระสงฆตามพุทธบัญญัติ และดานวัฒนธรรมประเพณีที่เพิ่มขึ้นมา โดยเฉพาะในสังคม
และวัฒนธรรมไทย
สําหรับการพระราชทานวิสุงคามสีมาใหแกวัดในพระพุทธศาสนานั้น โดยเหตุ
ที่ถือหลักการวาที่ดินในราชอาณาจักรนั้นลวนเปนขององคพระมหากษัตริย ในทางการ
ปกครองราชอาณาจักรฝายบานเมืองแบงออกเปนบาน ตําบล (นิคม) และเมืองตาง ๆ อีกทั้ง
ในทางศาสนาเมื่อพระมหากษัตริยทรงเปนองคอัครศาสนูปถัมภก เปนผูสนับสนุนใหความ
ชวยเหลือในการเผยแผพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ดังนั้น เมื่อมีกรณีที่สงฆจะผูก
สีมาเปนเขตของตนเอง เขตนี้ตองไดรับอนุญาตจากบานเมืองดวย จึงเกิดเปนประเพณีที่
พระเจา แผ นดิ นพระราชทานเขตที่ดิน ใหแกสงฆสําหรับ การประชุมสังฆกรรม เรียกวา
“พระราชทานวิ สุงคามสีมา” เพื่อถวายที่ดินบริเวณนั้น ใหเปนสิทธิ์ของสงฆ ที่เรียกวา
“วิสุงคามสีมา” คือ เขตแดนที่ไดพระราชทานแกสงฆ เพื่อใชเปนที่ทําสังฆกรรม เปนการ
แยกสวนบานออกจากสวนวัด
การพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น เดิมทีก็เปนเพียงจารีตประเพณีที่เพิ่มเติม
เข า มาในชั้ นหลั ง แต จ ารี ตประเพณีดังกลาวไดกลายเปน บทบัญ ญัติของกฎหมาย เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
คณะสงฆ ร.ศ. 121 ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ใ ห การจั ด สร า งวัด ต อ งได รั บ พระบรมราชานุ ญ าตจาก
พระมหากษัตริยและไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
มี ข อ สั ง เกตว า ในกรณี ข องการกํ า หนด “สี ม า” หรื อ พื้น ที่ เ ขตแดนในการ
ประชุมสังฆกรรมเพื่อทํากิจการของคณะสงฆในพระพุทธศาสนา และการพระราชทาน
“วิสุงคามสีมา” นั้น คือรูปแบบความสัมพันธระหวางฝายอาณาจักรหรือฝายบานเมืองกับ
ฝายศาสนจักรประการหนึ่ง รูปแบบความสัมพันธดังกลาวนี้ในการปกครองบางยุคสมัย
อาจพิจารณาไดวาเปน“การสงเสริม” “การใหความชวยเหลือ” หรือ “การใหสิทธิ” ตาง ๆ
แกฝายศาสนจักร แตในการปกครองอีกยุคสมัยหนึ่งอาจพิจารณาไดวาเปนความสัมพันธ
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ในเชิงของ “การจํากัด” “การกํากับดูแล” หรือ “การควบคุม” ก็อาจเปนได ขึ้นอยูกับ
สภาพการณและการพัฒนาของสังคมและระบบการเมืองการปกครองในแตละชวงเวลา
นอกจากนั้ น มี ขอสั งเกตว า ความสัมพันธในรูป แบบดังกลาวนี้มีเฉพาะพระพุทธศาสนา
เทานั้น ในดานศาสนาอื่น ๆ เชนกรณีของศาสนาคริสต หรือกรณีของศาสนาอิสลาม แมวา
จะมีการกําหนดใหมิซซังหรือมัสยิดมีฐานะเปนนิติบุคคล มีสิทธิหนาที่ตาง ๆ รวมทั้งการมี
สิทธิในการถือครองที่ดิน แตความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธในเชิงของกฎหมาย
เอกชนคือตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มิไดมีความสัมพันธในเชิงของกฎหมาย
มหาชน แต ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ มี ข อ สั ง เกตด ว ยว า ความเป น นิ ติ บุ ค คลของวั ด ใน
พระพุ ท ธศาสนาและการได รับ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม ามี ค วามสั ม พั น ธ เ ชื่ อ มโยงใน
ลักษณะสํ า คัญ ของการพั ฒ นาไปสูการตีความทางกฎหมายวาวัดที่จ ะมีส ถานะเปน นิติ
บุคคลไดจะตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น ในขณะที่ความเปนนิติบุคคล
ของมิซซังในศาสนาคริสตและมัสยิดในศาสนาอิสลาม ไมปรากฏเงื่อนไขลักษณะดังกลาว
(3) การวิ เคราะห สิทธิ หนาที่และวัตถุประสงคของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆ
พบวาประเด็นเรื่องสิทธิหนาที่และวัตถุประสงคของวัดและสํานักสงฆนับเปนประเด็นที่
สําคัญ เนื่องจากกฎหมายไมไดกําหนดขอบวัตถุประสงคในการจัดตั้งวัดไว ในกรณีของวัด
หรือสํานักสงฆที่มีฐานะเปนนิติบุคคลก็ยอมมีสิทธิหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งอาจ
พิจารณาสิทธิหนาที่ของวัดและสํานักสงฆตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชนวัด
อาจเปนเจาหนี้และลูกหนี้มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินมีความสามารถเขาทํานิติกรรม
สัญญาเปนโจทกและจําเลยทั้งในคดีแพงและคดีอาญาไดหรือเปนคูสัญญาโดยไมตองใช
นามของเจาอาวาสหรือไวยาวัจกรเปนตน นอกจากนั้นวัดและสํานักสงฆมีสิทธิหนาที่ตาม
กฎหมายอื่น อันไดแกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2535 ตลอดจนกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบีย บ คําสั่งและประกาศของสว น
ราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และมหาเถร
สมาคม เปนตน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานัก
สงฆ เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงาน กฎหมายลมละลาย กฎหมายปกครอง
กฎหมายอาญา และรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลโดยตรงเชนกฎหมาย
ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลในขณะที่ ข อ จํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ข องวั ด และสํ า นั ก สงฆ มี อ ยู
2 ประการ คือ ขอจํากัดโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น และ
ขอจํากัดตามขอบแหงวัตถุประสงคหรือขอบแหงอํานาจหนาที่ ซึ่งพบวาการจัดตั้งวัดไมมี
กฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห วั ด ต อ งแจ ง วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ ขอบอํ า นาจหน า ที่ ไ ว ดั ง นั้ น ขอบ
วัตถุประสงคหรือขอบอํานาจหนาที่ของวัดจึงตองพิจารณาจากพุทธบัญญัติ จารีตประเพณี
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กฎหมายที่เกี่ยวของและคําพิพากษาของศาลฎีกา โดยสรุปไดวาวัตถุประสงคของวัดมี
2 ประการ คือ วัตถุประสงคหลักของวัดหมายถึงเพื่อการดําเนิน การตามหลักธรรมใน
พระพุ ทธศาสนาโดยตรงโดยมี วัต ถุป ระสงคร องของวัดคือเพื่อการพัฒนาและการดูแล
จัดการศาสนสมบัติของวัด
(4) การวิ เ คราะห บ ทบั ญ ญั ติ แ ละมาตรการทางกฎหมายกรณี ท รั พ ย สิ น
และศาสน-สมบั ติ ของวั ด พบว า วัดในพระพุทธศาสนาเมื่อไดมีการจัดตั้งโดยชอบดว ย
กฎหมายและมีฐานะเปนนิติบุคคลแลวก็ยอมมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับคนธรรมดา และ
ในบรรดาสิทธิห นาที่ดังกลาวนั้น กรณีการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของวัดนับ เปนเรื่อง
สํ า คั ญ และเป น กรณี ที่ มี ป ญ หามากที่สุ ด ประการหนึ่ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สถานะความเป น
นิติบุคคลของวัด
ทรั พ ย สิ น ของวั ด ในศาสนาพุ ท ธนั้ น ประกอบด ว ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละ
สังหาริมทรัพย ไดแก ที่วัด ที่ธ รณีสงฆ ที่กัลปนา ที่ศาสนสมบัติกลาง ตลอดจนอาคาร
เสนาสนะที่อยูอาศัย และสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ทรัพยสินของวัดในพระพุทธศาสนานั้นเปน
ทรัพยสินประเภทหนึ่งที่ไดรับความคุมครองเปนพิเศษ โดยมีกฎหมายบัญญัติไวเปนกรณี
เฉพาะ ซึ่งแตกตางจากทรัพยสินของศาสนสถานในศาสนาอื่นเชนมัสยิดหรือมิซซัง ซึ่งการ
คุ ม ครองกรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย สิ น เป น ไปตามบทบัญ ญัติ ของประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชยโดยทั่วไป
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพยสินของวัด
หรือ ศาสนสมบัติโดยแบงออกเปน 2 ประเภทคือ (1) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสิน
ของพระศาสนาที่มิใชของวัดใดวัดหนึ่ง (2) ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใด
วัดหนึ่ง
สําหรับ การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเปน อํานาจหนาที่ของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มาตรา 40
วรรคสอง ไดบัญญัติไววา“การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางใหเปนอํานาจหนาที่
ของสํ านั กงานพระพุ ทธศาสนาแห งชาติ เ พื่ อ การนี้ ใ ห ถื อ ว า สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนา
แหงชาติเปนเจาของ ศาสนสมบัติกลางนั้นดวย” แสดงใหเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวกําหนด
องคกรผูมีอํานาจจัดการศาสนสมบัติกลางกลาวคือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปน
ผู มี อํ า นาจในการดู แ ลรั ก ษาและจั ด การศาสนสมบั ติ ก ลางโดยให ถื อ ว า สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นเทานั้นมิไดมีการกําหนดถึงวิธีการ
หลักเกณฑในการจัดประโยชนในสวนศาสนสมบัติกลางไวซึ่งแตกตางจากกรณีของศาสน
สมบัติของวัดซึ่งบัญญัติใหออกกฎกระทรวงตามมาตรา 40 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
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คณะสงฆ พ.ศ. 2505 เพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการในการจัดการและดูแลรักษาดังนั้นใน
สวนวิธีการจัดการดูแลรักษาศาสนสมบัติกลางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจึง
ขาดความชัดเจน ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทั่วไปที่กําหนดไวในกฎหมายเอกชนทั่วไป
ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย สิ น และศาสนสมบั ติ ข องวั ด นั้ น พบว า วั ด ที่ มี
สถานภาพเปนนิติบุคคลและมีลักษณะของการบริหารจัดการที่ดีและประสบความสําเร็จ
จนอาจถือเปนตนแบบของวัดที่เปนตัวอยางในการบริหารจัดการทรัพยสินและศาสนสมบัติ
ของวัด ไดแก วัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี วัดญาณเวศก
วัน อํ าเภอสามพราน จั งหวั ดนครปฐม และวัดปทุมวนารามราช-วรวิหาร เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ พบวาการบริหารจัดการทางดานการเงินของวัดดังกลาว มีการ
จัดการทางดานบัญชีที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยสินและ
ครุภัณฑของวัด โดยวัดปทุมวนารามและวัดญาณเวศกวัน มีการวางระบบบัญชีโดยยึดตาม
มาตรฐานบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไปหรืออาจยึดรูปแบบการบริหารแบบระบบราชการและ
มีการจัดทําทะเบียนครุภัณฑอยา งเปนระบบ มีคณะกรรมการวัดที่มีองคประกอบของ
ฆราวาสที่มีความรูความชํานาญมาชวยในการวางระบบบัญชีและการบริหารจัดการ มีการ
จัดทําบัญชีอยางสม่ําเสมอโดยจะมีผูที่มีความรูในคณะกรรมการวัดชวยในการตรวจสอบ
บัญชี สวนวัดสวนแกวใชรูป แบบการบริห ารแบบมูล นิธิ ซึ่งมีคณะกรรมการมูล นิธิและ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลนิธิเปนขอกําหนด โดยวัดตัวอยางทั้ง 3 วัด มีการ
แตงตั้งไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัดถูกตองเปนไปตามระเบียบของมหาเถรสมาคม
และมอบหมายใหดําเนินการในภาระหนาที่ภายในวัดเปนฝายตาง ๆ อยางชัดเจน มีการ
บริหารจัดการทรัพยสินและใชประโยชนทรัพยสินของวัดตามวัตถุประสงคและบทบาทที่
แตละวัดตองการเนน เชน วัดสวนแกว มีลักษณะของการเปนวัดพัฒนาเพื่อสรางรายได
และพัฒนาความเปนอยูของประชาชน จึงมีการจัดการทรัพยสินเพิ่มเติมทั้งจากการไดรับ
บริจาคและจากการจัดซื้อ โดยรูปแบบการบริหารจัดการแบบมูลนิธิ ทําใหการดําเนินงาน
มีความสะดวกและเหมาะสมมากกวารูปแบบมีคณะกรรมการวัดแบบทั่วไป ในขณะที่วัด
ปทุมวนารามราชวรวิหาร เนนการใชทรัพยสินของวัดเพื่อประโยชนในการอํานวยความ
สะดวกแกพุทธศาสนิกชนในการมาทําบุญและปฏิบัติธรรมมากกวาการหารายได มีการ
บริหารจัดการทรัพยสินอยางเปนระบบโดยคณะกรรมการวัดเปนหลัก เชนเดียวกับวัด
ญาณเวศกวั น ที่ ไม ได เ น น ประโยชนจ ากที่ดิน ในการหารายได แตเนน พัฒ นาเพื่อความ
สะดวกในการเขามาที่วัดของพุทธศาสนิกชนเปนหลัก มีการแบงหนาที่ของคณะกรรมการ
วั ด เป น ฝ า ยต า ง ๆ ในการช ว ยบริ ห ารจั ด การในแต ล ะเรื่ อ ง โดยบทบาทจะเป น ของ
คณะกรรมการวัดที่เปนฆราวาสเปนหลัก ในดานการบริหารจัดการดานการเงินของวัดนั้น
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ปที่ 5 ฉบับที่ 1

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร มีการแบงแยกปจจัยที่ถวายแกพระภิกษุสงฆวาตองมีการ
กําหนดวัตถุป ระสงคใหชัดเจนวาเปนปจจัยที่ถวายแกวัด หรือปจจัย ที่ถวายสวนตัวแก
พระสงฆ ในขณะที่วัดสวนแกวไมอนุญาตใหพระภิกษุรับเงินเปนการสวนตัว ตองนําเขา
สวนกลางทั้งหมด หากมีความประสงคตองการใชปจ จัยก็ใหแจงความประสงคแกทาง
มูลนิธิในการเปนธุระจัดหาให เชนเดียวกับวัดญาณเวศกวันที่หามพระในวัดเขายุงเกี่ยว
ทางการเงิน โดยปจจัยที่นํามาบริจาคตองระบุวัตถุประสงคและจํานวนเงินแลวนําไปหยอน
ที่ตูรับบริจาค โดยมีการเปดตูรับบริจาคทุก 1 สัปดาห มีการจัดทําบัญชีและนําเงินฝาก
ธนาคาร หากมีการเบิกจายเกินกวา 5,000 บาท (หาพันบาท) ตองนําเรื่องเขาที่ประชุม
และเสนอเจาอาวาสเพื่อขอความเห็นชอบในการอนุมัติ โดยการเบิกจายเงิน จะตองลง
ลายมือชื่อผูมีอํานาจในการสั่งจายจํานวน 2 ใน 3 ซึ่งประกอบดวย เจาอาวาสหรือรองเจาอาวาส ไวยาวัจกรและกรรมการฝายการเงิน เมื่อสิ้นปจะมีการสรุปยอดการใชจายและ
การตรวจสอบบัญชีของทางวัด
กลาวโดยทั่วไป การบริหารจัดการทรัพยสินของวัดและศาสนสมบัติกลางมี
ปญหาอุปสรรคทั้งในแงของขอกฎหมายในเรื่องของคุณสมบัติและความรูความสามารถ
ของเจาอาวาสและไวยาวัจกรซึ่งเปนผูจัดประโยชนหรือผูจัดการศาสนสมบัติขาดความ
เหมาะสม การขาดระบบควบคุ ม ตรวจสอบและถ ว งดุ ล อํ า นาจของผู เ กี่ ย วข อ ง
การจัดการศาสนสมบัติของวัดตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีขอจํากัด ไมเอื้อประโยชนให
มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เปนสมบัติของวัด ตลอดจนไมมีบทลงโทษกรณีมีการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตาม รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นจากลักษณะของการผูกพันในนิติกรรมสัญญาตาง ๆ
และผลผูกพันตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. 2505 ตอผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ รวมทั้งขอจํากัดของอํานาจ
หนาที่ของผูบังคับบัญชาในคณะสงฆในการควบคุมดูแลการจัดประโยชนในศาสนสมบัติ
ของวัด
5. สรุปและขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาในภาพรวมพบวาบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพความ
เปนนิติบุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆไมมีความชัดเจน
จึงสมควรปรับปรุงแกไขโดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
(1) ถอยคําและความหมายของคําวา “วัด” และ “สํานักสงฆ” อันมีความหมายถึง
ศาสนสถานของพระพุทธศาสนา ยังไมมีความชัดเจนและไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่
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บัญญัติอธิบายหรือรับรองหรือใหคํานิยามความหมายของถอยคําดังกลาว จึงควรปรับปรุง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มาตรา 5 ทวิ โดยเพิ่มคํานิยามความหมายของคําวา
“วัด” และ “สํานักสงฆ” เชนเดียวกับที่พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม
พ.ศ. 2540 มาตรา 4 ได บั ญ ญั ติ คํ า นิ ย ามคํ า ว า “มั ส ยิ ด ” ไว เพื่ อ ให มี ค วามชั ด เจน
ในความหมายของถอยคํา
(2) ปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มาตรา 31 ใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยยึดถือหลักการวา วัดและสํานักสงฆมีสถานะความเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชน ผูแทนของวัดคือเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานในการใชอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดหรือสํานักสงฆเริ่มตนเมื่อหนวยงาน
ของรัฐโดยมหาเถรสมาคมและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดอนุญาตและรับรอง
การจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆที่ชอบดวยกฎหมาย โดยไมนําเอาเงื่อนไขการตองไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาซึ่งเปนจารีตประเพณีเชื่อมโยงระหวางฝายศาสนจักรกับฝาย
อาณาจักร อันเปนดุลพินิจของพระมหากษัตริยผูทรงเปนองคอัครศาสนูปถัมภก มาเปน
เกณฑการพิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคกร เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของความ
เปนนิติบุคคลของกุศลสถานในศาสนาอื่น เชน มัสยิด หรือมิสซัง เปนตน เพื่อใหความเปนนิติ
บุ คคลของวั ด และสํ า นั กสงฆ มี ความชั ดเจนและเป นไปตามหลั กความเป นนิ ติ บุ คคลใน
กฎหมายมหาชน อันจะทําใหการบริหารกิจการของวัดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ประสบ
ความสําเร็จตามเจตนารมณที่ใหวัดเปนศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่มีบทบาท
ในการพัฒนาคุณภาพของพลเมือง การสงเคราะหประชาชนและการชวยเหลืองานของทาง
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป โดยแกไขมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. 2505 และใหใชถอยคําดังตอไปนี้แทน
“มาตรา 31 วัดมีสามอยาง ไดแก
(1) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(2) วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(3) สํานักสงฆ
ให วัดและสํ านั กสงฆตาม (1) (2) และ (3) ซึ่งไดรับ อนุญ าตใหจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมมีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดและสํานักสงฆในกิจการทั่วไป”
(3) ในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือโดยมิไดรับอนุญาต อันเปนเหตุใหมีการทุจริต นําวัดหรือสํานักสงฆดังกลาวไปหลอกลวง
หรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ สมควรใหมีบทลงโทษทางอาญา เพื่อเปนการปกปองสถาบัน
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ศาสนาใหเปนรูปธรรมและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรา 44 จัตวา แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ดังนี้
“มาตรา 44 จัตวา ผูใดกระทําการสรางหรือจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิได
รับอนุญาต อันเปนการฝาฝนมาตรา 32 วรรคแรก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
(4) ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสิ นของวั ดหรือศาสนสมบั ติ
กลางนั้นมีความเห็นวาวัดหรือสํานักสงฆในพระพุทธศาสนามีฐานะเปนองคกรทางศาสนา ที่
ถือเปนองคกรไมแสวงหากําไรที่มิใชระบบตลาด หรือตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 1993
เรียกวา “สถาบันไมแสวงหากําไรใหบริการครัวเรือน (Non-Profit Institution Serving
Households : NPISHs)” อันหมายถึง องคกรที่ดําเนินงานโดยไมหวังผลกําไร โดยผลิต
สินคาและบริการใหกับประชาชนหรือสังคมโดยไมคิดราคาหรือแบบใหเปลา หรือจําหนายใน
ราคาที่ ไม คุ มทุ นหรื อในราคาที่ ไม มี นั ยสํ าคั ญทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งในที่ นี้ ครอบคลุ มองค กร
ประเภทมูลนิธิ สมาคม พรรคการเมืองและองคกรทางศาสนา ซึ่งรวมถึงวัดในพระพุท ศาสนา
ดวย ดังนั้น ในการบริหารจัดการทรัพยสินในพระพุทธศาสนาจึงควรคํานึงถึงวัตถุประสงค
ดั งกล าว หรื อประโยชนสาธารณะมากกว าที่ จะเน นเรื่ องผลประโยชน หรื อกํ าไรขาดทุ น
เชนเดียวกับองคกรธุรกิจอื่น ๆ แตในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงความเหมาะสม ความเปน
ธรรมและผลกระทบตอสังคมในภาพรวมดวย
(5) การบริหารจัดการศาสนสมบัติกลางนั้น ควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการ
จัดการศาสนสมบัติกลางใหมีความชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยแกไขปรับปรุงบทบัญญัติของมาตรา 40 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. 2505 โดยแกไขถอยคําเปน “การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง
และศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” ทั้งนี้ เพื่อใหการ
ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางมีความชัดเจน โปรงใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกันหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการศาสนสมบัติกลางทั้งในสวนกลางและ
สว นภู มิภ าค ควรเป น การบริห ารจัดการโดยผูมีความรู ความเชี่ย วชาญในการบริห าร
จัดการเพื่อมิใหศาสนสมบัติตองสูญเสียโอกาสและมูลคาทางเศรษฐกิจโดยไมมีเหตุอันควร
แตในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงความเปนธรรมและวัตถุประสงคของการเปนองคกรที่ไม
แสวงกําไรที่ไดระบุไวแตแรกดวย
(6) ในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัด ควรปรับปรุงแกไข
คุณสมบั ติในการแต งตั้งเจ าอาวาสซึ่งเปน ผูแทนของวัดใหเหมาะสม โดยมีคุณวุฒิห รือ
ความรู ค วามสามารถทางด า นการบริ ห ารจั ด การหรื อ มี ค วามรู ด า นกฎหมาย การทํ า
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นิติกรรมสัญญา และการจัดทําบัญชี เปนตน ปรับปรุงคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง
และการแต ง ตั้ ง ไวยาวั จ กร ให เ หมาะสม โดยมี คุ ณ วุ ฒิ ความรู ค วามสามารถและ
ประสบการณในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนตาง ๆ มีความประพฤติดี
มีคุณธรรมรวมทั้งหนวยงานของรัฐควรมีแนวทางในการกํากับดูแลการบริหารการเงินและ
ทรั พ ย สิ น ของวั ด อย า งเป น ระบบ สามารถตรวจสอบได พร อ มกั บ ปรั บปรุ งระบบและ
มาตรการในการควบคุมตรวจสอบและการถวงดุลอํานาจของผูซึ่งดํารงตําแหนงตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ สิทธิประโยชนและทรัพยสินตาง ๆ ของวัด ใหเปนไปอยาง
โปร งใส มี ประสิ ทธิ ภาพ ปรั บปรุ งกฎหมายใหมีมาตรการลงโทษสําหรับผูดํารงตําแหน ง
เกี่ยวกับวัดซึ่งฝาฝนไมประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับหรือหลักเกณฑตาง ๆ ใน
การบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัดที่กําหนดไวโดยหนวยงานที่มีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายตลอดจนมีมาตรการทางกฎหมายในการลงโทษทางอาญาตอผูซึ่งฝาฝน
หรือบุกรุกเขาไปยึดถือ ครอบครองหรือใชประโยชน หรือทําใหเกิดความเสียหาย ทําลาย
หรื อทํ า ให ไ ร คา ซึ่ งทรั พย สิ น หรื อศาสนสมบัติของวัด โดยไมมีอํ านาจและหนาที่ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัด โดยนําระบบ
บัญชีที่ไดมาตรฐานตามหลักการบัญชีที่รับรองกันทั่วไป รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใชในการบริหารจัดการหรือการลงทะเบียน เพื่อประโยชนในการควบคุมตรวจสอบ
การจั ด เก็ บ ฐานข อมู ล ที่ ถูก ต อ งทั น สมัย สามารถนํ า ไปใช ป ระกอบการตรวจสอบการ
วางแผนพัฒนาหรือการบริหารจัดการตาง ๆ
(7) ประชาชนและชุมชนในฐานะพุทธศาสนิกชนควรตองมีบทบาทในการเขาไป
มีสวนรวมกับวัดในการบริหารจัดการวัดใหมากขึ้น มีการกระตุนใหมีจิตอาสาในการทํางาน
เพื่อชุมชนและสังคมโดยอาศัยวัดในพระพุทธศาสนาเปนตนแบบ
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แผนภูมิแสดงกระบวนการของกฎหมาย
เกี่ยวกับสถานภาพของวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
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