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คํานํา
พระสังฆาธิการนับเปนบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ เริ่มตั้งแตระดับวัดซึ่งมีเจาอาวาสเปน
ผูบริหารจัดการวัดและเปนผูแทนวัดซึ่งเปนนิติบุคคลมีอํานาจกระทําการใดๆ และนิติกรรมตางๆที่มีผลผูกพัน
กับ วั ด ตามอํานาจหนา ที่ที่ บัญ ญั ติไ วในพระราชบั ญ ญัติ คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎมหาเถรสมาคม
นอกจากนี้ยังมีเจาคณะพระสังฆาธิการระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และภาค ทําหนาที่ปกครองใหเปนไปตาม
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับหรือระเบียบมหาเถรสมาคม คําสั่ง มหาเถรสมาคม
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคําสั่งผูบังคับบัญชาเหนือตน
คําพิพากษาศาลฏีก า เปนตัวอย างการนําหลัก กฎหมายที่บัญ ญัติ ไวม าปรับ ใชกับ เรื่องราวที่เ กิ ด
ขอโตแยงขึ้นระหวางคนในสังคม ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาศาลฎีกาเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง และมีการตอสู
คดีตั้งแตศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ซึ่งจะตองมีการรับฟงขอเท็จจริงและการวินิจฉัยขอกฎหมายดวย
ดังนั้นหากพระสังฆาธิการไดอานคําพิพากษาศาลฎีกาที่เ กี่ยวการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ย อมจะเปน
อุทาหรณใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายและกฎมหาเถรสมาคม นอกจากนี้ยังจะเปนการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งในการที่จะรักษาประโยชนและทรัพยสินของวัดเพื่อประโยชนแหงการพระศาสนา
ไมใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขามาใชประโยชนโดยมิชอบ
การรวบรวมและเรี ย บเรี ย ง ความรู เ กี่ ย วกั บ คํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก า สํ า หรั บ พระสั ง ฆาธิ ก าร
ฉ บั บ นี้ เ ป น บ ท ค ว า ม เ ผ ย แ พ ร ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ส ถ า บั น พ ร ะ สั ง ฆ า ธิ ก า ร ( sta.onab.go.th)
ซึ่งนายปราณสุวีร อาวอรามรัศมิ์ ผูอํานวยการสถาบันพระสังฆาธิการ เปนผูดําริขึ้นเพื่อใหพระสังฆาธิการและ
ผูสนใจไดศึกษาคนควาเพื่อใชเปนประโยชนตอการศึกษาพระพุทธศาสนารวมถึงเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไดทําการปรับปรุงเนื้อหาและรวบรวมจัดทําเปนรูปเลม เพื่อถวายแด
พระสังฆาธิการที่เขารับการถวายความรู ณ สถาบันพระสังฆาธิการประจําป ๒๕๕๗ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสาร
ความรูเกี่ยวกับคําพิพากษาศาลฏีกา สําหรับพระสังฆาธิการ ฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูสนใจไดไมมากก็นอย
อุดมศักดิ์ ชูโตชนะ
นักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการ (น.บ.)
สถาบันพระสังฆาธิการ

สารบาญ
เรื่อง
๑. กฎหมายที่พระสังฆาธิการควรทราบ
๒. วัด สํานักสงฆ ที่พักสงฆ ตางกันอยางไร
๓. บทบาทเจาอาวาสในฐานะเปนเจาพนักงาน
๔. เจาอาวาสมีอํานาจ(ขับไล) พระหรือบุคคลใดเขาอยูอาศัยในวัด
๕. เจาอาวาสสั่งใหบรรพชิตออกไปเสียจากวัดเพื่อใหมีความสงบสุขภายในวัด
๖. หนาที่เจาอาวาสในฐานะผูแทนวัด
๗. การซอมแซมศาสนสถานภายในวัด
๘. พระสังฆาธิการไมมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา
๙. การแตงตั้งผูรกั ษาการแทนเจาอาวาส
๑๐. อดีตเจาอาวาสยักยอกทรัพยสินวัด
๑๑. ภิกษุสามเณรเซ็นนามแสดงภาวะไมแนนอนวาเปนบรรพชิตหรือคฤหัสถ
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๑๓. ที่วัด ที่ธรณีสงฆ สําคัญอยางไร
๑๔. การไดมาซึง่ ที่ดินวัดตามกฎหมายแพงและพาณิชย ม. ๑๖๒๓
๑๕. ที่ดินไมมีโฉนด เปนที่วัดไดหรือไม
๑๖. อุทิศที่ดินใหวัด ยอมตกเปนของวัดแมยงั ไมจดทะเบียนยกใหวัด
๑๗. ที่วัด ที่ธรณีสงฆ ผูใดยึดถือเปนของตนไมได
๑๘. ผลการบุกรุกที่วัด
๑๙. เอาที่วัดไปออกโฉนดเปนของตนเอง
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๒๔. อายุความสําคัญไฉน
๒๕. การไดมาซึ่งที่ดินวัดตามพินัยกรรม
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๒๐. หนวยงานรัฐออกโฉนดทับที่ธรณีสงฆ
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กฎหมายทีพ่ ระสังฆาธิการควรทราบ
กฎหมาย คือ อะไร พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายของคําวา
กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเปนที่ยอมรับ
นับ ถื อ เพื่ อ ใชใ นการบริ ห ารประเทศ เพื่ อ ใช บัง คั บ บุค คลใหป ฏิ บั ติ ตาม หรื อ เพื่ อกํ า หนดระเบีย บแห ง
ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ
กฎหมายนั้นตองมีลักษณะ ๔ ประการคือ
๑. กฎหมายตองมีลักษณะเปนเกณฑ
๒. กฎหมายตองกําหนดความประพฤติของบุคคล
๓. กฎหมายตองมีสภาพบังคับ
๔. กฎหมายตองมีกระบวนการบังคับที่เปนกิจลักษณะ

จุดประสงคที่รัฐตองออกกฎหมายเพื่อควบคุมคนในสังคมใหอยูรวมกันโดยสงบสุข โดยมีกฎหมายเปน
เครื่องมือ หากผูใดฝาฝนกฎหมายก็ยอมไดรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไวหรือมิฉะนั้นกฎหมายก็ไมคุมครอง
ไมรับบังคับให
การลงโทษคนที่ฝาฝนกฎหมาย นั้นมีองคประกอบ ๒ อยาง คือ
๑) ขอเท็จจริง ตองประกอบดวยองคประกอบภายนอกซึ่งไดแก การกระทําที่ผูตองหาหรือจําเลยได
กระทําผิด เชน การฆาผูอื่น การทํารายผูอื่น การลักทรัพยผูอื่น เปนตน และองคประกอบภายใน คือ ดูเจตนา
วามีเจตนากระทําความผิด หรือไมมีเจตนา หรือกระทําดวยความประมาทก็ตองรับโทษหากกฎหมายระบุวา
เปนความผิด เชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ บัญญัติวาผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้น
เปนเหตุใหผูอื่นถึง แกความตาย ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสิบป ปรับ ไมเกินสองหมื่นบาท การแสวงหา
ขอเท็จจริงก็ตองใชทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ เพื่อใหศาลไดพิจารณาตัดสินคดี
๒) ขอกฎหมาย ถากฎหมายบัญญัติวาการกระทํานั้นเปนความผิด ผูกระทําความผิดตองรับโทษ เชน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๘ บัญญัติวา ผูใดฆาผูอื่น ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต
หรือจําคุก ตั้งแตสิบหาปถึง ยี่สิบ ป เวนแตกฎหมายจะระบุ วาไมตองรับโทษ เชน กระทําความผิดดวยความ
จําเปนเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นพนจากภยันตรายที่ใกลจะถึงและไมสามารถหลีกเลี่ยงใหพนโดยวิธีอื่นใด ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๗ หรือเด็กอายุตากวา ๑๐ ปทําความผิดตามที่กฎหมายกําหนด เด็กนั้นไม
ตองรับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๓

๒

ความจําเปนที่พระสังฆาธิการจะตองศึกษาคําพิพากษาของศาลฎีกา
ประเทศไทยใชก ฎหมายในระบบประมวลกฎหมาย ( Civil law ) เหมือนกับ เยอรมันนี ฝรั่งเศส
คําพิพากษาศาลฎี ก าจึง ไมมีผ ลเป นกฎหมายเหมือนกับ ในประเทศที่ ใชก ฎหมายในระบบจารีตประเพณี
( Common law ) เชน ประเทศอัง กฤษ แตใ นทางปฏิบัติก ารศึก ษาด านกฎหมายในประเทศไทยและ
การปฏิบัติงานของนักกฎหมายไมวาจะเปนตํารวจ นิติกร ทนายความ อัยการ ผูพิพากษา มักจะศึกษาจาก
คําพิพ ากษาของศาลฎีก านําไปใชอ างอิง หรือถื อเป นแนวปฏิบัติ เพื่อ ประโยชน ใ นการศึก ษาและตี ความ
ขอกฎหมายทําใหประชาชนและคูความเขาใจขอกฎหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น การศึกษาคําพิพากษาศาลฎีกาจึง
ตองเขาใจการฟงขอเท็จจริงและการวินิจฉัยขอกฎหมาย ซึ่งผานการกลั่นกรองตรวจสอบตามกระบวนการทั้ง
จากคูความและผูพิพากษาตั้งแตศาลชั้นตน จนถึงศาลฎีกา สามารถนําไปใชอางอิงเทียบเคียงใชกับกรณีอื่นได
หากพระสังฆาธิการไดอานคําพิพากษาศาลฏีกาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ยอมจะเปนอุทาหรณ
ให ก ารปฏิ บั ติ ง านเป น ไปตามกฎหมายและกฎมหาเถรสมาคม นอกจากนี้ ยั ง จะเป น การทํ า นุ บํ า รุ ง
พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งในการที่จะรักษาประโยชนและทรัพยสินของวัดเพื่อประโยชนแหงการพระศาสนา
ไมใหบุคคลใดหรือกลุมคณะใดเขามาแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

กฎหมายทีพ่ ระสังฆาธิการควรทราบ
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒ บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อไดก ระทําการอันกฎหมายที่ใชในขณะ
กระทํานั้ นบัญญัติเ ปนความผิดและกําหนดโทษไวและโทษที่จะลงแกผูก ระทําความผิดนั้น ตองเปนโทษที่
บัญญัติไวในกฏหมาย
มาตรา ๕๙ บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา เวนแตจะไดกระทํา
โดยประมาท ในกรณีที่กฏหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาท หรือเวนแตในกรณีที่กฏหมาย
บัญญัติไวโดยแจงชัดใหตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมมีเจตนา
กระทําโดยเจตนา ไดแกก ระทําโดยรูสํานึก ในการที่กระทําและในขณะเดียวกันผูก ระทํา
ประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น

๓

ถาผูกระทํามิไดรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิด จะถือวาผูกระทําประสงคตอ
ผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นมิได
กระทําโดยประมาท ไดแกก ระทําความผิดมิใชโ ดยเจตนา แตกระทําโดยปราศจากความ
ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชน
วานั้นไดแตหาไดใชใหเพียงพอไม
การกระทํา ใหหมายความรวมถึง การใหเ กิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเวนการที่จัก ตอง
กระทําเพื่อปองกันผลนั้นดวย
มาตรา ๑๓๖ ผูใดดูหมิ่นเจาพนักงานซึ่งกระทําตามหนาที่ หรือเพราะไดกระทําตามหนาที่
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๗ ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชน
เสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๘ ผูใดตอสูหรือขัดขวางเจาพนักงานหรือผูซึ่งตองชวยเจาพนักงานตามกฎหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๗ ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป
ถึงสิบปหรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๐๖ ผูใดกระทําดวยประการใดๆแกวัตถุหรือสถานอันเปนที่เคารพในทางศาสนาของ
หมูชนใด อันเปนการเหยียดหยามศาสนานั้นตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตหนึ่งปถึงเจ็ดป หรือปรับตั้งแตสองพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๐๗ ผูใดกอใหเกิดความวุนวายขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชนเวลาประชุมกัน นมัสการ
หรือกระทําพิธีกรรมตามศาสนาใดๆโดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม เกิน
สองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

๔

มาตรา ๒๐๘ ผูใดแตง กายหรือใชเครื่องหมายที่แสดงวาเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือ
นักบวชในศาสนาโดยมิชอบ เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง ป
หรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๓๕ ทวิ ผูใดลักทรัพยที่เปนพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา ถาทรัพยนั้นเปนที่
สักการะบูชาของประชาชนหรือเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ หรือสวนหนึ่งสวนใดของพระพุทธรูปหรือวัตถุ
ดังกลาวตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบปและปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสองหมื่นบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก ไดกระทําในวัด สํานักสงฆ สถานอันเปนที่เคารพในทาง
ศาสนา โบราณสถานอันเปนทรัพยสินของแผนดิน สถานที่ราชการหรือพิพิธภัณฑสถานแหงชาติผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท
มาตรา ๓๖๘ ผูใดทราบคําสั่งของเจาพนัก งานซึ่ง สั่ง การตามอํานาจที่มีกฎหมายใหไว ไม
ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นโดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกิน
หารอยบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๖๙ ผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหป ระกาศ ภาพโฆษณาหรือเอกสารใดที่เจา
พนักงานผูกระทําการตามหนาที่ปดหรือแสดงไว หรือสั่งใหปดหรือแสดงไว หลุด ฉีกหรือไรประโยชน ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๖๒๒ พระภิกษุนั้นจะเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะที่เปนทายาทโดยธรรมไมได
เวนแตจะไดสึกจากสมณเพศมาเรียกรองในกําหนดอายุความตามมาตรา ๑๗๕๔
แตพระภิกษุนั้น อาจเปนผูรับพินัยกรรมได
มาตรา ๑๖๒๓ ทรัพยสินของพระภิก ษุที่ไดม าในระหวางเวลาที่อยูในสมณเพศนั้น เมื่ อ
พระภิกษุนั้นถึงแกมรณภาพ ใหตกเปนสมบัติของวัดที่เปนภูมิลําเนาของพระภิกษุนั้น เวนไวแตพระภิกษุนั้นจะ
ไดจําหนายไปในระหวางชีวติหรือโดยพินัยกรรม

๕

มาตรา ๑๖๒๔ ทรัพยสินใดเปนของบุคคลกอนอุปสมบทเปนพระภิกษุ ทรัพยสินนั้นหาตก
เปนสมบัติของวัดไม และใหเปนมรดกตกทอดแกทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นจะจําหนายโดย
ประการใดตามกฎหมายก็ได
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงห(ฉบับที่๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๐ คณะสงฆตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม
มาตรา ๓๑ วัดมีสองอยาง
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) สํานักสงฆ

ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป
มาตรา ๓๓ ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นตอวัด มีดังนี้
(๑) ที่วัด คือ ที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น
(๒) ที่ธรณีสงฆ คือ ที่ซึ่งเปนสมบัติของวัด
(๓) ที่กัลปนา คือ ที่ซึ่งมีผูอุทิศแตผลประโยชนใหวัดหรือพระศาสนา

มาตรา ๓๔ การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ใหกระทําไดก็แตโดย
พระราชบัญญัติ เวนแตเปนกรณีตามวรรคสอง
การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆหรือที่ศาสนสมบัติกลางใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไมขัดของและไดรับคาผาติกรรมจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานนั้นแลว ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
หามมิใหบุคคลใดยกอายุความขึ้นตอสูกับวัดหรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ แลวแต
กรณีในเรื่องทรัพยสินอันเปนที่วัด ที่ธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง

๖

มาตรา ๓๗ เจาอาวาสมีหนาที่ดังนี้
(๑) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี
(๒) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้นปฏิบัติ

ตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม
(๓) เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน พระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ
(๔) ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล

มาตรา ๓๘ เจาอาวาสมีอํานาจดังนี้
(๑) หามบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งมิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอยูอาศัยในวัด
(๒) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไปเสียจากวัด
(๓) สั่งให บรรพชิต และคฤหั สถที่ มีที่อยู หรือ พํานั กอาศัยในวัด ทํางานภายในวดหรือ ใหทํ า

ทัณฑบนหรือใหขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิดคําสั่งเจา
อาวาสซึ่งไดสั่งโดยชอบดวยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือ
คําสั่งของมหาเถรสมาคม
มาตรา ๔๕ ใหถือวาพระภิกษุซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการปกครองคณะสงฆและ
ไวยาวัจกร เปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๘๔ การไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิก มูลนิธิเกี่ยวกับ
คริสตจักร หรือมัสยิดอิสลาม ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีและใหไดมาไมเกิน ๕๐ ไร
ในกรณีที่เปนการสมควรรัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเกินจํานวนที่บัญญัติไวในวรรค
แรกก็ได

๗

กฏกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕
ขอ ๑ การไดท รัพยสินมาเปนศาสนสมบั ติของวัด ใหล งทะเบียนทรัพยสินของวัดไวเ ปน
หลักฐาน และเมื่อตองจําหนายทรัพยสินนั้นไมวาดวยเหตุใดใหจําหนายออกจากทะเบียนนั้น โดยระบุเหตุแหง
การจําหนายไวดวย
การไดมาซึ่งที่ดินหรือสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน เมื่อไดจดทะเบียนการไดมาตามกฎหมายแลว
สําหรับ วั ดในเขตจัง หวัดพระนครและจั ง หวัดธนบุรี ใหสง หลัก ฐานการไดม าไปเก็บ รัก ษาไวที่สํา นัก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ๑ สําหรับวัดในเขตจังหวัดอื่นๆ ใหสงไปเก็บรักษาไว ณ สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนั้น๑
ข อ ๒ การกั น ที่ ดิ น ซึ่ ง เป น วั ด ให เ ป น ที่ จั ด ประโยชน จะกระทํ า ได ก็ ต อ เมื่ อ สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นชอบ๑ และไดรับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม
ขอ ๓ การใหเชาที่ดินหรืออาคาร ใหเจาอาวาสจัดใหไวยาวัจกร หรือผูจัดประโยชนของวัดซึ่ง
เจาอาวาสแตงตั้ง ทําทะเบียนทรัพยสินที่จัดประโยชน ทะเบียนผูเชาหรือผูอาศัยไวใหถูกตอง และใหเก็บรักษา
ทะเบียนและหนังสือสัญญาเชาไวเปนหลักฐานที่วัดหรือจะฝากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ๑ไวก็ได
ขอ ๔ การให เ ช าที่ ธ รณี ส งฆ ที่กั ล ปนาหรื อ ที่วั ดที่ กัน ไว เ ป นที่ จัด ประโยชน ที่ มีกํ าหนด
ระยะเวลาเชาเกินสามป จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ๑
ขอ ๕ การเก็บรักษาเงินของวัดในสวนที่เกินสามพันบาทขึ้นไปใหเก็บรักษาโดยฝากสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ จังหวัด อําเภอ หรือธนาคาร... ทั้งนี้ใหฝากในนามวัด
การดูแลรักษาและจัดการเงินการกุศลที่มีผูบริจาค ใหเปนไปตามความประสงคของผูบริจาค
ขอ ๖ ใหเจาอาวาสจัดใหไวยาวัจกรหรือผูจัดประโยชนของวัดซึ่งเจาอาวาสแตงตั้งทําบัญชีรับ
จายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปปฎิทินใหทําบัญชีเงินรับจายและคงเหลือ ทั้งนี้ใหเจาอาวาสตรวจตราดูแลให
เปนไปโดยเรียบรอยและถูกตอง

๘

วัด สํานักสงฆ ที่พักสงฆ ตางกันอยางไร
ชาวพุท ธโดยทั่วไปมัก ไดยินและคุนเคยคําวา ที่พักสงฆ สํา นักสงฆ และวัด โดยสวนใหญเ ขาใจ
ความหมายที่ไมตรงกับกฏหมาย และผลที่จะเกิดในทางกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๑ กําหนดใหวัดมี ๒ อยางคือ วัดที่ไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาอยา งหนึ่ง และสํา นักสงฆ อีกอยา งหนึ่ง สําหรับ สํานัก สงฆนั้นไมป รากฎวา
พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได บั ญ ญั ติ ค วามหมายไว ว า หมายถึ ง อะไร แต ย อ นกลั บ ไปดู
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ซึ่งเปนพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ
ฉบับ แรก ไดบั ญ ญัติไ วในมาตรา ๕ กําหนดวา วัดมี ๓ อยา ง คือ พระอารามหลวง อารามราษฎร และ
ที่สํานักสงฆ และกําหนดใหความหมายของคําวา “ที่สํานักสงฆ” คือวัดซึ่งยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ตอมาเมื่อมีการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ และตราพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ ขึ้นใชบัง คับ แทน มาตรา ๓๘ กําหนดใหวัดมี ๒ อยาง คือ วัดที่ไดรับ พระราชทาน
วิสุงคามสีม า อยางหนึ่ง และสํานักสงฆ อีกอยางหนึ่ง ตอมาไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๔๘๔ และตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันขึ้นใชบังคับ
แทน โดยมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหวัดมี ๒ อยาง คือ วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาอยางหนึ่ง และสํานัก
สงฆ อีกอยางหนึ่ง โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆที่ตราขึ้นในภายหลังมิไดมีบทบัญญัติใหเห็นวามีความประสงค
จะใหลักษณะของสํานักสงฆมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยบัญญัติไวในพระราชบัญญัติลักษณปกครอง
คณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ จึงตองถือวา สํานักสงฆ หมายถึง วัดที่ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
จากที่อางถึง พระราชบัญ ญัติป กครองคณะสงฆตั้ ง แตอดีตถึง ปจ จุบัน จึง พอสรุป ไดวา ที่พักสงฆ
หมายถึงสถานที่พํา นักพักพิงชั่วคราวของพระภิกษุส ามเณร ซึ่งยัง มิไ ดเปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมาย
ที่พักสงฆ จึงไมมีสิทธิใชคําวา สํานักสงฆ หรือ วัด นําหนาชื่อสถานที่ แตหากดําเนินการขอสรางวัด และตั้งวัด
ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อไดรับอนุญาตใหสรางวัด และตั้งวัดโดยถูกตองตามกฎหมาย จึงจะถือวาเปน
วัดที่ถูกตองตามกฎหมาย
ดังนั้นวัดประเภทสํานักสงฆและวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ ถือวาเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย มีเจาอาวาสเปนผูแทนวัด แตมีวัดบางวัดที่ไดดําเนินการขอสราง
วัดแลวแตยังมิไดดําเนินการเพื่อตั้งเปนวัดและไดรับอนุญาตจากทางราชการใหตั้งวัดตามกฎหมายจึงยังมิไดเปน

๙

วัดประเภทสํานักสงฆ แตใชชื่อวัดนําหนา เมื่อมีเหตุที่ตองใชสิทธิทางศาลจึงไมสามารถเรียกรองสิทธิที่พึงจะได
ดัง คําพิ พากษาฎีก าที่ ๗๔๙๐/๒๕๔๒ โจทกฟองว า โจทกเ ปน วัดในพระพุท ธศาสนา เป นนิติบุค คลตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีพระภิกษุ ท. เปนผูรักษาการเจาอาวาส มีอํานาจหนาที่
ดําเนินการแทนโจทก จําเลยที่ ๑ ไดยกที่ดินใหโจทกแลว แตกลับ นําไปจํานองแกจําเลยที่ ๒ โดยไมสุจริต
ขอใหพิพากษาวานิติกรรมจํานองระหวางจําเลยที่ ๑ กับ จําเลยที่ ๒ เปนโมฆะ และบัง คับจําเลยที่ ๑ โอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินเปนชื่อโจทก หากจําเลยที่ ๑ ไมดําเนินการขอใหถือเอาคําพิพากษาของศาลแทนการแสดง
เจตนาของจําเลยที่ ๑
จําเลยที่ ๑ ใหการวา โจทกไมมอี ํานาจฟองเพราะไมเปนนิตบิ ุคคล ขอใหยกฟอง จําเลยที่ ๒ ขาดนัด
ยื่นคําใหการ
ศาลชั้นตนพิพากษา ยกฟอง
โจทกอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค ๑ พิพากษายืน
โจทกฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยขอกฎหมายวา โจทกมีอํานาจฟองหรือไม โจทกฏีกาวาเมื่อกรมการศาสนาไดออก
หนังสืออนุญาตใหสรางวัดโจทกแลว วัดโจทกยอมเปนวัดประเภทสํานักสงฆ และมีฐานะเปนนิติบุคคลจึงมี
อํานาจฟองนั้น จะเห็นไดวา วัดที่จะมีฐานะเปนนิติบุคคลซึ่งหมายความรวมถึงวัดประเภทสํานักสงฆดวยนั้น
หลังจากกรมการศาสนาออกหนังสืออนุญาตใหสรางวัดแลว ยังจะตองมีการดําเนินการเพื่อขอตั้งวัดตอ
นายอําเภอและผานขั้นตอนการพิจารณา การปรึกษาและการรายงานการขอตั้งวัด โดยหนวยงานราชการ
ตางๆ ตามลําดับ จนเมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจึงจะประกาศ
ตั้งเปนวัดในราชกิจจานุเบกษาได ดังนั้นวัดโจทกแมจะไดรับอนุญาตใหสรางวัดแลวแตเมื่อขอเท็จจริงไดความ
วายังไมไดมีการดําเนินการเพื่อตั้งเปนวัด และไดรับอนุญาตจากทางราชการใหตั้งวัดตามกฎหมายยอมจะถือวา
ขณะยื่นฟองยอมจะถือวาขณะยื่นฟองโจทกเปนวัดประเภทสํานักสงฆอันจะทําใหมีฐานะเปนนิติบุคคลหาไดไม
โจทกไมมีอํานาจฟอง
พิพากษายืน
จากขอเท็จจริงที่ศาลฎีกาวินิจ ฉัยขางตนนั้นโจทกยังไมมีสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย เพราะ
เพียงแคขออนุญาตสรางวัดกับกรมการศาสนาในสมัยนั้น ยังไมไดดําเนินการตอจนกระทั่งไดมีประกาศตั้งวัดใน
พระพุท ธศาสนา ในพระราชกฤษฎีก า ถือวาโจทกยัง ไมมีส ภาพเปนวัดที่ส มบูร ณ จึง ไมมีอํานาจฟองตาม
กฎหมาย วัดโจทกจึงเปนที่พักสงฆเทานั้น ไมไดเปนวัดตามที่กฎหมายบัญญัติไว
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บทบาทเจาอาวาสในฐานะเปนเจาพนักงาน
เจาอาวาสนอกจากการเปนผูแทนวัดซึ่งเปนนิติบุคคล อีกฐานะหนึ่งยังเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา คําวา “เจาพนักงาน” ตามพจนานุก รมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายความวา
บุคคลผูไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติราชการ ไมวาเปนประจําหรือชั่วคราว และหมายความรวมถึงบุคคลผูทําหนา ที่
ชวยราชการ ซึ่งกฎหมายถือวาเปนเจาพนักงานเฉพาะคดีดวย ซึ่งผูอานคงหมายความไดถึงขาราชการทั่วไป
เชน ตํารวจ อัยการ ผูพิพากษา ทหาร นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด เปนตน และมี คําพิพากษาศาลฏีกา
๑๗๘๗ / ๒๕๒๔ ใหคําจํากัดความวา “เจาพนักงาน” หมายถึงบุคคลผูปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไดรับการ
แตงตั้งตามกฎหมายกลาวคือ ในการแตงตั้งนั้นมีกฎหมายระบุวิธีการแตงตั้งไวและไดมีการแตงตั้งถูกตองตาม
กฎหมายที่ ร ะบุ ไ ว ซึ่ ง ให ค วามหมายครอบคลุ ม กว า งขึ้ น คื อ บุ ค คลไม จํ า เป น ต อ งเป น ข า ราชการก็ เ ป น
เจาพนักงานได ซึ่งมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕
ใหถือวาพระภิกษุซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการปกครองคณะสงฆและไวยาวัจกรเปนเจาพนักงานใน
ประมวลกฎหมายอาญา เมื่ อ ดู ใ นกฎมหาเถรสมาคม ฉบั บ ที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑ ) ข อ ๔ กํ า หนดให
พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผูดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆ ดังตอไปนี้เจาคณะใหญ เจาคณะภาค
รองเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล
รองเจาคณะตําบล เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส) ขอ ๖ และขอ ๒๖ ระบุคุณสมบัติเจาอาวาส
วาตองมีพรรษาพน ๕ และเปนผูทรงเกียติคุณเปนที่เ คารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัส ถในทองถิ่นนั้น
ขอ ๒๗ ระบุวิธีการแตงตั้งเจาอาวาสนอกจากพระอารามหลวงและเสนอตามลําดับชั้นแลวเจาคณะจังหวัด
พิจ ารณาแตงตั้ง ดัง นั้นเจาอาวาสจึง เปนเจาพนัก งานในประมวลกฎหมายอาญาอีก ฐานะหนึ่ง เนื่องจาก
กฎหมายระบุไวและกฎมหาเถรสมาคมยังระบุวิธีการแตงตั้งไวและไดมีการแตงตั้งถูกตองตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ เหตุ
ที่กฎหมายบัญญัติใหเจาอาวาสเปนเจาพนักงานนั้น เห็นวาเจาอาวาสเปนผูมีสวนสําคัญของความเจริญหรือ
ความเสื่อมของพระพุทธศาสนา เพราะอยูใกลชิดกับชาวบาน และตองปกครองดูแลพระภิกษุสามเณร หาก
พระภิกษุสามเณร ประพฤติดี ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยแลวไซรยอมจะสงผลใหพระพุทธศาสนามีความ
เจริญรุงเรือง กฎหมายจึงบัญญัติหนาที่และอํานาจของเจาอาวาสไวตั้งแตพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ
ร.ศ. ๑๒๑ สมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕
ฉบับปจจุบัน เพื่อควบคุมดูแลมิใหเจาอาวาสกระทําการที่ไมชอบดวยกฎหมายและพระธรรมวินัย กฎมหาเถร
สมาคม ระเบียบ ขอบังคับตางๆ อีกทั้งยังใหพระภิกษุสามเณรภายในวัด รวมทั้งคฤหัสถตองปฏิบัติตามคําสั่ง
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ที่ชอบดวยกฎหมายและพระธรรมวินัย ของเจาอาวาสดวย หากฝาฝนหรือเพิกเฉยแลวเจาอาวาสยอมมีอํานาจ
ที่จ ะลงโทษ หรือรองทุก ขกลาวโทษตอเจาหนาที่ตํารวจได ดัง นั้นเมื่อกฎหมายกําหนดใหเ จาอาวาสเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ก็มีผลเกิดขึ้น ๒ ประการคือ
๑.ใหนําความผิดตอเจาพนักงาน มาตรา ๑๓๖ – ๑๔๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา เชนบุคคลที่
กระทําตอเจาพนักงาน เชน ดูหมิ่นเจาพนักงานตามมาตรา ๑๓๖ แจงความเท็จแกเจาพนักงาน ตามมาตรา
๑๓๗ ขมขืนใจเจาพนักงานใหปฏิบัติการอันมิชอบดวยหนาที่หรือใหละเวนการปฏิบัติการตามหนาที่ เปนตน
และมาตรา ๓๖๘ ขัดคําสั่งเจาพนักงานโดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร
๒.ความผิดตอตําแหนงหนาที่ร าชการมาบังคับใชตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๗-๑๖๖
เทาที่จะใชได เชน เจาพนักงานใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบตามมาตรา ๑๔๘ เจาพนักงานปฎิบัติหนาที่หรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตามมาตรา ๑๕๗ เปนตน
ตอไปนี้เปนคําพิพากษาศาลฏีกา ซึ่งเคยวินิจฉัยในความผิดฐานขัดคําสั่งเจาอาวาสดังนี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๔/๒๕๑๗ พระภิกษุจําเลยไมอยูในโอวาทของเจาอาวาส เวลาไปไหนไมลา
เจาอาวาส นําบุคคลภายนอกและพระภิกษุวัดอื่นมาพํานัก ในกุฏิจําเลยโดยไมบอกเจาอาวาส ไมปฏิบัติกิจ
ทางสงฆตามที่เจาอาวาสบอก เจาอาวาสจึงออกคําสั่งใหจําเลยออกไปจากวัดภายใน ๕ วัน จําเลยทราบแลว
ครบกําหนดไมป ฏิบัติตามคําสั่ง โดยไมมีเหตุห รือขอแกตัวอั นสมควร จําเลยจึง ตองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาฐานไมปฏิบัติตามคําสั่งเจาพนักงานซึ่งสั่งการตามอํานาจที่มีกฎหมายใหไวโดยไมมีเหตุผลหรือ
ขอแกตัวอันสมควร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๙๙/๒๕๓๙ คณะสงฆผูพิจารณาชั้นตนมีคําวินิจฉัยวา จําเลยกระทําผิด
ลวงละเมิดพระธรรมวินัยใหจําเลยสึกจากการเปนพระภิกษุ จําเลยไดยื่นอุทธรณคัดคานคําวินิจฉัยดังกลาวตอ
คณะสงฆ การยื่นอุทธรณจะกระทําโดยชอบหรือไม ก็ไมเปนเหตุใหจําเลยซึ่งไดสึกจากการเปนพระภิกษุไปแลว
กลับมาเปนพระภิกษุใหมอีก การที่จําเลยแตงกายเปนพระภิกษุเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนพระภิกษุ และไม
ยอมออกจากวัดตามคําสั่งของเจาอาวาสดัง กลาว จึงเปนความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒๐๘,๓๖๘ วรรคแรก
พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๘(๑) , ๔๕

๑๒

เจาอาวาสมีอํานาจหาม(ขับไล) พระหรือบุคคลใดเขาอยูอาศัยในวัด
เจาอาวาสมีอํานาจตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อดู
ความหมายของคําวา อํานาจ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้น อํานาจ หมายความวา อิทธิพลที่
จะบังคับใหผูอื่นตองยอมทําตามไมวาจะดวยความสมัครใจหรือไม หรือ การบังคับบัญชา หรือการบังคับ
ซึ่งอํานาจที่วานี้ตองมีกฎหมายรองรับ และหากผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุอันควรยอมมีความผิดและ
รับโทษ เชน ตํารวจ ก็มีอํานาจจับผูกระทําความผิดในคดีอาญา ทําการเปรียบเทียบปรับ หรือสงอัยการใหฟอง
ตอศาลใหลงโทษตอไป สวนตําแหนงผูใหญบาน กํานัน ปลัดอําเภอ นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด ก็ยอมมี
อํานาจตามแตตําแหนงนั้นไปซึ่งมีกฎหมายรองรับ เจาอาวาสในฐานะเจาพนักงานก็มีอํานาจจตามมาตรา ๓๘
แหง พระราชบัญ ญัติคณะสงฆ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมาตรา ๓๘(๑) นั้นเจาอาวาสมีอํานาจหาม
บรรพชิตและคฤหัสถซึ่งมิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอยูอาศัยในวัด หากผูใดฝาฝนคําสั่งเจาอาวาสแลว
เจาอาวาสมีอํานาจรองทุกขตอเจาพนัก งานตํารวจใหดําเนินคดีได ดัง คดีนี้ซึ่งเกิดที่จัง หวัดสุพรรณบุรีตาม
คําพิพากษาศาลฏีกาที่ ๔๔๙๙/๒๕๓๙ โจทกคือพนักงานอัยการประจําศาลแขวงสุพรรณบุรี ฟองนาย จ. เปน
จําเลยวาจําเลยไดแตงกายและใชเครื่องหมายที่แสดงวาจําเลยเปนพระภิกษุในพุทธศาสนา โดยจําเลยมิไดเปน
พระภิกษุในพุทธศาสนา เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาจําเลยเปนพระภิกษุในพุทธศาสนา และจําเลยซึ่งเขาไปพัก
อาศัยอยูในวัดสูงสุมารมหันตาราม(วัดจระเขใหญ) ไดทราบคําสั่งของเจาอาวาสในฐานะเจาพนักงานที่สั่งจําเลย
ซึ่งเปนคฤหัสถและไมไดรับอนุญาตของเจาอาวาสไมใหเขาไปอยูอาศัยในวัด จําเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งโดยยังคง
อาศัยอยูในวัดสูงสุมารมหันตารามตอไป ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘,๓๖๘,๙๑
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๘(๑),๔๕
จําเลยใหการปฏิเสธ
ศาลชั้นตนพิพากษายกฟอง
โจทกอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษากลับวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ ปรับ
๒,๐๐๐ บาท กระทงหนึ่งและมีความผิดตามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๘(๑) , ๔๕
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๖๘ วรรคแรก ปรับ ๕๐๐ บาทอีกกระทงหนึ่ง รวมปรับ ๒,๕๐๐ บาท ไม
ชําระคาปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙,๓๐

๑๓

จําเลยฎีกา
ศาลฎี ก าวินิ จ ฉั ยว า ขอ เท็ จ จริง รั บ ฟ ง ไดใ นเบื้อ งต นว าเดิม จํา เลยบวชเปน พระภิ ก ษุ ต อมาวั น ที่
๖ กันยายน ๒๕๓๔ คณะสงฆผูพิจารณาชั้นตนมีคําวินิจฉัยวา จําเลยกระทําผิดลวงละเมิดพระธรรมวินัยให
จําเลยสึกจากการเปนพระภิกษุตามคําวินิจฉัยชั้นตนเอกสารหมาย จ. ๖ ตอมาวันเวลาเกิดเหตุจําเลยแตงกาย
เปนพระภิก ษุและเขาพัก อาศัยอยูในวัดสูง สุมารมหันตาราม พระอธิการประภาส ปชโชโต เจาอาวาสวัด
ดังกลาวสั่งจําเลยใหออกไปจากวัด จําเลยไมออกไปจากวัดตามคําสั่ง ที่จําเลยฎีกาอีกขอ หนึ่งวา หลังจากที่
คณะสงฆผูพิจารณาชั้นตนไดอานคําวินิจฉัยชั้นตนตามเอกสารหมาย จ. ๖ ใหจําเลยฟงเมื่อวันที่ ๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๔ แลว จําเลยไดยื่นอุทธรณคัดคานคําวินิจฉัยดังกลาว แตคณะสงฆผูพิจารณาชั้นตนไมรับอุทธรณ
ของจําเลย จําเลยไดยื่นอุทธรณตอคณะสงฆผูพิจารณาชั้นตนอีกโดยสงทางไปรษณีย แตก็ถูกกลั่นแกลงไมรับ
อุทธรณจําเลยอีก ซึ่งหากมีการรับอุทธรณของจําเลยแลว จําเลยก็คงไมตองสึกจนกวาจะมีคําวินิฉัยถึงที่สุดนั้น
เห็นวาการยื่นอุทธรณตอคณะสงฆของจําเลยดังกลาวจะเปนการยื่นอุทธรณโดยชอบหรือไม ก็ไมเป นเหตุให
จําเลยซึ่งไดสึกจากการเปนพระภิกษุไปแลวดังที่ไดวินิจฉัยขางตน กลับมาเปนพระภิกษุใหมอีกและดวยเหตุ
ดังกลาวจึงเห็นวาการที่จําเลยแตงกายเปนพระภิกษุเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนพระภิกษุ และไมยอมออกไป
จากวัดสูงสุมารมหันตารามตามคําสั่งของเจาอาวาสดังกลาว เปนการกระทําที่เปนความผิดจริงตามฟอง
พิพากษายืน
คดีนี้จําเลยมีความผิด ๒ กระทงคือถูกสั่งใหสึกซึ่งขาดจากความเปนพระแลวไมยอมสึก ยังคงแตงกาย
ดวยเปนพระภิก ษุ จึงมีความผิดฐานแตง กายหรือใชเครื่องหมายที่แสดงวาเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือ
นักบวชในศาสนาอื่นโดยมิชอบ เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๐๘ และอีกกระทงหนึ่ง
คือผิดกฎหมายอาญามาตรา ๓๖๘ ประกอบพระราชบัญ ญัติคณะสงฆ ๒๕๐๕ มาตรา ๓๘(๑) , ๔๕ คือ
ฐานขัดคําสั่งเจาพนักงานซึ่งสั่งการตามอํานาจที่มีกฎหมายใหไว ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้นโดยไมมีเหตุหรือขอแก
ตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ วัน หรือปรับไมเกิน ๕๐๐ บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ก็คงเห็นแลว
วาคดีนี้ศาลไมลงโทษจําคุก แตลงโทษโดยการปรับเงินเทานั้นซึ่งเปนดุลพินิจของศาล สวนถาไมชําระคาปรับให
จัดการตามมาตรา ๒๙ , ๓๐ นั้นหมายความวา ถาจําเลยไมชําระคาปรับใหกักขังแทนคาปรับ โดยใหถืออัตรา
๒๐๐ บาทตอวัน

๑๔

เจาอาวาสสั่งใหบรรพชิตออกไปเสียจากวัดเพือ่ ใหมีความสงบสุขภายในวัด
เจาอาวาสมีอํานาจสั่งใหบรรพชิตซึง่ ไมอยูในโอวาทเจาอาวาสออกไปเสียจากวัดไดตาม มาตรา ๓๘
(๒) แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ เหตุที่กฎหมายใหอํานาจเจาอาวาสไวเพราะวา
เจาอาวาสมีหนาทีป่ กครองใหพระภิกษุสามเณรภายในวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
กฎมหาเถรสมาคม
ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสัง่ ของมหาเถรสมาคม และเพื่อใหการปกครองเปนไปโดยเรียบรอยและเกิดความสงบ
สุขภายในวัด ดังนั้นหากพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดไมอยูในโอวาทเจาอาวาสแลว เจาอาวาสยอมมีอํานาจให
พระภิกษุรปู นั้นออกไปเสียจากวัดได
ดังคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๙๖/๒๕๑๓ พระมหา ส. เปนโจทก
ฟองพระอินทรสมาจาร ซึ่งเปนเจาอาวาสตอศาลยุติธรรมวา จําเลยเปนเจาอาวาสและเจาพนักงานตาม
กฎหมาย จําเลยไดมีคําสั่งแตงตัง้ กรรมการสอบสวนอธิกรณระหวางพระภิกษุวัดอินทรผูกลาวหา โจทกเปน
ผูตองหาในขอหาวาโจทกตองปฐมปราชิกแหงพระวินัย จําเลยเปนกรรมการ โดยจําเลยนําพระภิกษุสามเณร
ผูกลาวหามาใหกรรมการสอบสวนซักถามพรอมๆ กัน ยอมใหตอบแทนกัน ปรึกษากันกอนตอบ ทัง้ ไมเรียก
โจทกไปรวมสอบสวนซักคานของกรรมการ ทําใหโจทกเสียหาย ตอมาจําเลยไดมีคําสั่งใหโจทกออกจากวัด
ภายใน ๑๕ วัน โดยที่มิไดดําเนินการสอบสวนคํากลาวหาใหถึงทีส่ ุดจึงเปนการปฏิบัติและละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ ขอใหลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฏหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๗,๑๓ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๕
ศาลชั้นตนทําการไตสวนมูลฟองแลวเห็นวาการกระทําของจําเลยไมเปนความผิดอาญา คดีของโจทก
ไมมีมูล
พิพากษายกฟอง
โจทกอุทธรณ
ศาลอุทธรณพิพากษายืน
โจทกฏีกา
ศาลฏีกาวินิจฉัยวา การที่จําเลยทําการสอบสวนผูกลาวหารวมกันตอหนากัน ตอบแทนกันนั้น แมจะ
เปนการปฏิบัติไมถูกตองดวยพระวินัยดังที่โจทกกลาวอางจริง ก็เปนเรื่องทําผิดระเบียบการสอบสวนเทานั้น หา
เปนความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ไม อนึ่งที่โ จทกฏีก าวา การสอบสวนไม
ปรากฏว ามีพ ระภิก ษุ ส ามเณรรูป ใดที่ รูเ ห็นจริง ดั ง ที่ โ จทกถูก กลา วหา จํ าเลยจึ ง มีห นาที่ ดํา เนิน การตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๗ (๒) แตจําเลยละเวนไมปฏิบัติกลับใชอํานาจตามมาตรา
๓๘ สั่งใหโจทกออกจากวัดเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เปนผิดทางอาญานั้น ศาลฏีกาเห็นวา แมจําเลยจะ

๑๕

มิไดมีคําสั่งในเรื่องโจทกถูกกลาวหาโดยตรงเพราะการสอบสวนไมไดความชัดลงไปวา โจทกไดกระทําผิด
ดังขอกลาวหาหรือไมก็ตาม จําเลยก็มีอํานาจสั่งใหโจทกออกจากวัดไดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ มาตรา ๓๘ และการกระทําของจําเลยก็เพื่อใหมีความสงบสุขในวัด หาใชเพื่อกลั่นแกลงโจทกไม
จําเลยจึงไมมีความผิดตามฟอง
พิพากษายืน
ตามคําพิพากษานี้จึงเห็นไดวาเจาอาวาสยอมมีอํานาจใชดุลพินิจในการสั่งใหพระภิกษุภายในวัดออก
จากวัดได หากเห็นวาพระภิกษุรูปนั้นไมอยูในโอวาท ซึ่งหมายความรวมถึงการขัดคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายของ
เจาอาวาส ละเลยการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายโดยไมมีเหตุอันควร หรืออาจมีความประพฤติที่ไมเหมาะสม
แมยังไมมีหลักฐานที่ชัดเจน เชนมีพฤติการณที่มีวัยรุนมามั่วสุมกันในกุฏิ เปนตน ซึ่งหากเจาอาวาสเห็นวา
เพื่อใหเกิดความสงบสุขภายในวัด อยางนี้ก็เปนเหตุที่เจาอาวาสสามารถใชอํานาจใหพระภิกษุรูปนั้นออกไปจาก
วัดได ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๘

๑๖

หนาที่เจาอาวาสในฐานะผูแทนวัด
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๗ บัญญัติหนาที่ของเจาอาวาสไวดังนี้
(๑) บํารุงรักษา จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี
(๒) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิต

และคฤหัสถที่มที ี่อยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้นปฏิบัติตาม

พระธรรมวินัย กฏมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม
(๓) เปนธุระในการศึกษาอบรม และสัง่ สอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ
(๔) ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล

มาตรา ๓๘ เจาอาวาสมีอํานาจดังนี้
(๑) หามบรรพชิต และคฤหัสถ ซึ่งมิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอาศัยอยูในวัด
(๒) สั่งใหบรรพชิต และคฤหัสถ ซึ่งไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไปเสียจากวัด
(๓) สั่งใหบรรพชิต และคฤหัสถ ที่มีที่อยูหรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายในวัดหรือใหทําทัณฑบน

หรือใหขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิต หรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิดคําสั่งเจาอาวาสซึ่งไดสงั่ โดย
ชอบดวยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสัง่ ของมหาเถรสมาคม
ดังนั้นหากเจาอาวาสเห็นวาพระภิกษุรูปใดภายในวัดไมอยูในโอวาทของเจาอาวาส ไมปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม เจาอาวาสยอมมีอํานาจวา
กลาวตักเตือน หรือใหทําทัณฑบน หรือใหขอขมาโทษไดตามความเหมาะสม แตหากพระภิกษุรูปนั้นยังคงไม
ปฏิบัติตนใหอยูในโอวาทของเจาอาวาสอีกก็คงตองใหพระภิกษุรูปนั้นออกไปเสียจากวัด หากไมยอมออกไปจาก
วัดแลวเจาอาวาสยอมมีอํานาจฟองคดีตอศาลยุติธรรมใหขับไลพระภิกษุรูปดังกลาวออกไปเสียจากวัดได ดัง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๕๓/๒๕๑๖ วัดโดยพระภิกษุขาว เจาอาวาส เปนโจทก ยื่นฟองพระภิกษุดําเปน
จําเลย ตอศาลวา จําเลยเปนพระภิกษุในพระพุท ธศาสนา ไดมาอาศัยอยูกับโจทกหลายปมาแลว จําเลยไม
ปฏิบัติตามระเบียบการปกครองคณะสงฆของโจทก กลาวคือ จําเลยไมยอมขึ้นตอการปกครองของเจาอาวาส
จําเลยไดกระทําการแทรกแซงในสังฆกรรมและงานประเพณีตางๆ ของวัดตลอดมา เจาอาวาสขอรองจําเลย
จําเลยก็ปฏิเสธ ไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสขอใหขับไลจําเลยและบริวารออกไปจากวัดโจทก
จําเลยใหการวา โจทกไมมอี ํานาจฟอง พระภิกษุขาวมิไดเปนเจาอาวาสโดยชอบดวยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ และกฎมหาเถรสมาคม ขอใหยกฟอง

๑๗

พระภิกษุขาวในฐานะเจาอาวาสไดรองสอดขอเขาเปนโจทกรวม ศาลชั้นตนอนุญาต
ศาลชั้ น ต น วิ นิ จ ฉั ย ว า ข อ พิ พ าทอยู ใ นอํ า นาจของมหาเถรสมาคมที่ จ ะพิ จ ารณดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ คดีจึงไมอยูในอํานาจศาลที่จะพิจารณา ใหยกฟองโจทก
โจทกอุทธรณ ศาลอุทธรณวินิจฉัยวา ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีได พิพากษายกคําพิพากษา
ของศาลชั้นตน ใหศาลชั้นตนพิจารณาวินิจฉัยขอเท็จจริงแหงคดี แลวพิพากษาใหมตามรูปความ
จําเลยฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยวา มูลกรณีที่โจทกฟองขับไลจําเลยออกไปจากวัดโจทกนี้ โจทกอางเรื่อง
ที่จํ า เลยไม ย อมขึ้ น ต อ การปกครองของเจ า อาวาสวัด โจทก โดยที่ จํ า เลยแทรกแซงในสั ง ฆกรรม และ
งานประเพณีตางๆ ของวัด และเรื่องที่จําเลยไมย อมรวมศาสนพิธีม าฆะบูชา วิส าขะบูชา อาสาฬหบูช า
เขาพรรษา ออกพรรษา งานรับผาพระกฐิน และงานรับทอดผาปา แมวาเรื่องที่โจทกอางเหลานี้บางเรื่อง
พาดพิงถึงพระธรรมวินัยก็ตาม แตก็เปนเพียงขออางประกอบขอกลาวหาที่วา จําเลยไมอยูในโอวาทของโจทก
รวมอันเปนขอกลาวหาและเปนประเด็นแหงขอพิพาทในคดีนี้วา โจทกและโจทกรวมจะฟองขับไลจําเลยได
หรือไมเทานั้น มูลกรณีที่โจทกและโจทกรวมฟองนี้ ถือไดวามีการโตแยงสิทธิทางแพงของวัด โจทกในฐานะที่
เปนนิติบุคคล และของโจทกรวมซึ่งเปนเจาอาวาสวัดโจทก เรื่องนี้จึงไมใชกรณีที่จะตองอาศัยคําวินิจฉัยชี้ขาด
ของมหาเถรสมาคมเชนกรณีพระภิกษุลวงละเมิดพระธรรมวินัย ศาลยุติธรรมจึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาได
ตามพระราชบัญ ญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๘ (๒) ประกอบดวยประมวลวิธีพิจ ารณาความแพง
มาตรา ๕๕
พิพากษายืน
วัดซึ่งเปนศาสนสถาน ซึ่งประกอบดวยพระภิกษุ สามเณร และศาสนวัตถุ เชน โบสถ วิหาร ศาลาการ
เปรียญ กุฎิพระสงฆ ฯลฯ การปกครองดูแลวัดจึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
จึงไดบัญญัติหนาที่ของเจาอาวาส ตามมาตรา ๓๗ และบัญญัติถึงอํานาจของเจาอาวาสตามมาตรา ๓๘ เพื่อให
การปกครองดูแลวัดเปนไปโดยเรียบรอย หากมีพระภิก ษุ รูป ใดไมเชื่อฟงคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมายของ
เจาอาวาส เจาอาวาสยอมมีอํานาจตามมาตรา ๓๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ โดยสั่งพระภิก ษุรูป
ดังกลาวใหออกไปเสียจากวัดได

๑๘

การซอมแซมศาสนสถานภายในวัด
เจาอาวาสมีหนาที่ตามกฎหมายในการบํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี
ยอมมีสิทธิที่จะพิเคราะหสั่งการในการซอมแซมศาสนวัตถุซึ่งชํารุดภายในวัดวาจะเปนการสมควรประการใด
ใครจะอางศรัทธาฝาฝนเขาซอมศาสนวัตถุโดยไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาอาวาสนั้นมิได หากขัดขืนเขาซอมโดย
พลการ เจาอาวาสยอมมีสิทธิยับยั้งขัดขวางไวโดยไมเปนการกระทําละเมิดดวยการใชสิทธิอันมีตามกฎหมาย
ดังคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๘/๒๕๑๒ คดีนี้นายเรียบ เปนโจทกฟอง เจาคณะจังหวัดเปนจําเลยที่ ๑ ฟอง
เจาอาวาสวัดโบสถ เปนจําเลยที่ ๒ โดยบรรยายฟองวา โจทกกับพวกผูมีจิตศรัทธาจะซอมหลังคาวิหาร แต
จําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนเจาอาวาสขัดขวาง โดยกลาววาจะเอาตํารวจจับ เพราะโจทกกับพวกไมหันหนาวิหารและ
พระประธานไปทางทิศตะวันออก โจทกมีหนังสือรายงานจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนเจาคณะจังหวัดและมีหนาที่บังคับ
บัญชาจําเลยที่ ๒ แตจําเลยที่ ๑ ไมรายงานขึ้นไปตามลําดับหรือสั่งมิใหจําเลยที่ ๒ ขัดขวางกลับมีหนังสือถึง
โจทกใ หพูดปรั บ ความเขาใจกันใหม แสดงวาจําเลยทั้ง สองรวมคบคิดสนับ สนุน กันขัดขวางโจทกกับ ผู มี
จิตศรัทธาเปนการใชสิท ธิมีแตจ ะเกิดการเสียหายแกโจทก อันมิชอบดวยกฎหมายขอใหบังคับจําเลยมิให
ดําเนินการขัดขวางการซอมหลังคาวิหารดวยวิธีใดๆ
จําเลยทั้งสองใหการตอสูคดีวา กรณีตามฟองไมเปนละเมิด โจทกจําเลยไมมีนิติสัมพันธตอกัน โจทกไม
มีอํานาจฟอง จําเลยไมไดขัดขวางการซอมวิหาร โจทกไมเคยติดตอดวยตนเอง แตมีญาติไปติดตอ จําเลยที่ ๒
แนะนําโดยสุจริตใจวา การซอมวิหารควรหั นหนาวิหารและพระประธานไปทางทิศตะวันออก เพื่อเปนแนว
เดียวกับโบสถ จําเลยที่ ๑ ไมมีอํานาจหนาที่สั่งใหจําเลยที่ ๒ ตองยินยอมใหโจทกซอมวิหาร
โจทกจําเลยไมสืบพยาน โดยขอใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามคําฟองและคําใหการ
ศาลชั้นตนเห็นวา โจทกก ลาวอางวาจําเลยขัดขวาง แต จําเลยปฏิเ สธหนาที่นําสืบตกแกโจทก เมื่อ
โจทกไมสืบพยาน ก็ไมมีทางชนะคดีพิพากษายกฟอง
โจทกอุทธรณ
ศาลอุทธรณพิพากษายืน
โจทกฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๗ บัญญัติวา “เจาอาวาสมี
หนาที่ดังนี้ (๑) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี ฯลฯ” ดังนี้ จําเลยที่ ๒ ซึ่งเปน
เจาอาวาสจึงมีหนาที่บํารุงรักษาวัด จัดกิจ การและศาสนสมบัติของวัดรวมทั้งวิหารที่พิพาท โดยมีสิทธิที่จ ะ

๑๙

พิเคราะหสั่งการในการซอมวิหารนั้นวาจะเปนการสมควรประการใด การซอมแซมจึงจะเปนไปดวยดีและเมื่อ
จําเลยที่ ๒ เห็นวา การซอมแซมควรหันหนาวิหารและพระประธานไปทางทิศตะวันออก เพื่อใหเ ปนแนว
เดียวกับโบสถ เปนระเบียบแบบแผนตามแผนผัง ของคณะสงฆ โจทกกับพวกแมจ ะมีจิตศรัทธาในการซอม
หลังคาวิหารเพียงใด ก็ไมมีทางฝาฝนเขาซอมหลังคาวิหารโดยไมปฏิบัติตามคําสั่งของจําเลยที่ ๒ นั้นได หากยัง
ขืนจะเขาซอมโดยพลการ โดยอํานาจของกฎหมายดังกลาว จําเลยที่ ๒ ยอมมีสิทธิที่จะยับยั้งขัดขวางได และ
เมื่อจําเลยที่ ๒ มีสิทธิจะขัดขวางโจทกกับพวกซึ่งไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการซอมวิหาร ที่จําเลยที่ ๑ มิไดสั่ง
ใหจําเลยที่ ๒ มิใหขัดขวางนั้น ไมเปนการรวมกันกระทําละเมิดตอโจทกดวยการใชสิทธิอันมีแตจะเกิดการ
เสียหายแกโจทกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๑
ที่โจทกฏีกาวา มีเสรีภาพในการซอมหลังคาวิหารและการซอมวิหารเปนการปฏิบัติพิธีกรรมตามความ
เชื่อถือของโจทกกับพวกในศาสนาอยางหนึ่ง ศาลฎีกาเห็นวา การซอมวิหารและการปฏิบัติพิธีกรรมในศาสนา
เปนคนละเรื่องกัน และเสรีภาพของโจทกกับพวกก็ตองอยูภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายดังวินิจฉัยขางตน
พิพากษายืน
ดังนั้นเจาอาวาสจึงมีอํานาจใชดุลพินิจสั่งการในการบํารุงรักษา จัดกิจการและศาสนสมบัติในวัดไดตาม
ความเหมาะสม สาธุชนผูมีจิตศรัทธาอยากจะทํานุบํารุงพระพุท ธศาสนา ไมวาจะเปนการสรางศาสนวัตถุ
ซอมแซมศาสนวัตถุภายในวัด ก็เปนเรื่องที่นาจะอนุโมทนาบุญดวย แตก็ตองไดรับอนุญาตจากเจาอาวาสกอน
หากเจาอาวาสไมยินยอมหรือไมเห็นดวยก็ไมอาจจะเขาดําเนินการโดยพลการได

๒๐

พระสังฆาธิการไมมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๕ บัญญัติใหถือวาพระภิกษุซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในการปกครองคณะสงฆเปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา นั้นมีอํานาจแคไหน
เพียงใดถาเปนเจาอาวาสนั้นก็ตองดูที่มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ เรื่องอํานาจหนาที่และหนาที่ของเจาอาวาส
สวนเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด และรองเจาคณะชั้นตางๆ นั้นตองดูที่กฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ ซึ่งมีระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลาง
อํานาจหน าที่ของเจาคณะใหญ และส วนภูมิภาคไดแก อํ านาจหน าที่ของเจาคณะภาค เจาคณะจัง หวั ด
เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบลนั้น กฎหมายใหอํานาจสอบสวนอธิกรณและสั่งลงโทษพระภิกษุผูลวงละเมิด
พระธรรมวิ นั ย เท า นั้ น มิ ไ ด ใ ห อํ า นาจเจ า อาวาสและเจ า คณะปกครองมี อํ า นาจสอบสวนคดี อ าญา
ดังคําพิพากษาศาลฏีกาที่ ๒๕๙/๒๕๐๙ คดีนี้โจทกคือนางถนอม ฟองจําเลยที่ ๑ คือพระภิกษุสนธ จําเลยที่ ๒
คือนายเนี่ยม จําเลยที่ ๓ คือนางเหลือ ตอศาลยุติธรรมวาจําเลยทั้งสามไดกลาววาจาใสความดูหมิ่นโจทกตอ
หนาบุคคลที่ ๓ วา โจทกเขาหองสวมกับพระอธิการบุญเฉพาะ ๒ คน เขาไปทําอะไรก็ไมรู ซึ่งคํากลาวนี้นาจะ
ทําใหโจทกเสียหาย เสียชื่อเสียงและถูกบุคคลอื่นดูหมิ่นเกลียดชัง และตอมาจําเลยที่ ๑ ไดแจงขอความอันเปน
เท็จตอ พระครูวิรุฬสุตาภรณ พระครูวิฑิตธรรมสาร พระครูอุทุมพรพิทักษ พระครูวาทีธรรมคุณ และพระมหา
คํามี ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการปกครองคณะสงฆซึ่งเปนเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๕ วา เห็นโจทกเขาหองสวมกับพระอธิการบุญเฉพาะสองคน ประมาณ ๕-๖
นาทีแลวก็แลเห็นโจทกออกมา ตอมาพระอธิการบุญก็ออกมา ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๙๓, ๓๒๖, ๑๗๒, ๑๗๓, ๘๓
จําเลยใหการปฏิเสธ
ศาลชั้นตนฟงขอเท็จจริงวา จําเลยไมไดกลาวถอยคําหมิ่นประมาทใสความโจทกดังฟอง สําหรับขอหา
ฐานแจงความเท็จ พระภิกษุทุกรูปที่โจทกกลาวในฟองมิใชเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๗๒, ๑๗๓ แมขอความที่จําเลยแจงจะเปนเท็จ ก็ลงโทษจําเลยไมได ไมจําตองวินิจฉัย พิพากษายกฟอง
โจทกอุทธรณ
ศาลอุทธรณพิพากษายืน
โจทกฎีกา

๒๑

ศาลฎีกาเห็นวา สําหรับความผิดฐานหมิ่นประมาท ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลชั้นตนใหยกฟอง
โดยอาศัยขอเท็จจริง ขอหาฐานนีเ้ ปนอันถึงที่สุด คดีมีปญ
 หามาสูศ าลฎีกาตามฎีกาโจทกวา การที่จําเลยที่ ๑, ๒
และ ๓ นําความไปแจงตอพระภิกษุผูไดรบั แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการปกครองคณะสงฆ ซึ่งเปนเจาพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๕ นั้น หากขอความที่แจงเปนเท็จจําเลยทั้งสามจะมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๒, ๑๗๓ หรือไม ศาลฎีกาเห็นวา ความผิดฐานแจงความเท็จที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๒, ๑๗๓ นั้น ขอความที่แจงจะตองเกี่ยวกับความผิด
อาญา และเจาพนักงานผูรับแจงความจะตองเปนพนักงานอัยการ ผูวาคดี พนักงานสอบสวนหรือเจา
พนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาเทานั้น ตามขอเท็จจริงแหงคดีนี้ฟงไดวา จําเลยทั้งสามรองเรียนและให
การกลาวโทษพระอธิการบุญเจาอาวาส หาวาลวงละเมิดพระธรรมวินัย ซึ่งมิใชความผิดอันจะตองรับโทษทาง
อาญา และมิใชเปนการรองเรียนและใหการกลาวโทษตัวโจทก พระครูวิรุฬสุตาภรณเจาคณะตําบลผูร ับแจง
ความจากจําเลยที่ ๑ ในชั้นตนและคณะกรรมการผูทําการสอบสวนอธิกรณอันประกอบดวยพระสุนทรธรรมคดี
เจาคณะอําเภอเปนประธาน แมพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๕ จะบัญญัติใหถือวาเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาก็ดี ก็มแี ตเพียงอํานาจสอบสวนอธิกรณและสั่งลงโทษพระภิกษุผู
ลวงละเมิดพระธรรมวินัยเทานั้น หามีอํานาจรับแจงความเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญาและมีอํานาจ
สืบสวนคดีอาญาไม ฉะนั้นจึงไมใชเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๒,
๑๗๓ คดีไมมีทางลงโทษจําเลยตามบทกฎหมายที่โจทกอางได ศาลลางทัง้ สองพิพากษายกฟองโจทกชอบแลว
ฎีกาโจทกฟง ไมขึ้น
พิพากษายืน
ที่ศาลฎีกาเห็นวา ตามพระราชบัญ ญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๕ จะบัญญัติใหถือวาเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาก็ดี ก็มีแตเ พียงอํานาจสอบสวนอธิก รณและสั่ง ลงโทษพระภิก ษุ
ผูลวงละเมิดพระธรรมวินัยเทานั้น หามีอํานาจรับแจงความเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญาและมีอํานาจ
สืบสวนคดีอาญาไม ฉะนั้นจึงไมใชเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๒,
๑๗๓ ซึ่งความผิดฐานแจงความเท็จที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๒, ๑๗๓ นั้นขอความที่
แจง จะตองเกี่ยวกับ ความผิดอาญา และเจาพนัก งานผูรับ แจง ความจะตองเปนพนัก งานอัยการ ผูวาคดี
พนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาเทานั้น พูดใหฟงงายขึ้นก็หมายความวาหากมี
การกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นภายในวัด เชน การทะเลาะวิวาท การลักขโมย การดาทอกัน การทําราย
รางกาย แลวจะมาแจงเจาอาวาสไมไดตองไปแจงเจาหนาที่ตํารวจใหดําเนินการสืบสวนสอบสวนหาผูกระทํา
ความผิดตอไป

๒๒

การแตงตั้งผูรกั ษาการแทนเจาอาวาส
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๙ บัญญัติวาในกรณีที่ไมมีเจาอาวาส
หรือเจาอาวาสไม อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแตง ตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ใหผูรักษาการแทนเจาอาวาสมี
อํานาจหนาที่เชนเดียวกับเจาอาวาส บทบัญญัติมาตรานี้ในกรณีไมมีเจาอาวาสหมายถึงกรณีใดบาง ตองดูกฎ
มหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.) ๒๕๔๑ วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ขอ ๓๖ พระสังฆาธิการ
ยอมพนจากตําแหนงหนาที่ เมื่อ
๑) ถึงมรณภาพ
๒) พนจากความเปนพระภิกษุ
๓) ลาออก
๔) ยายออกไปนอกเขตที่ตนมีสํานักอยู
๕) ยกเปนกิตติมศักดิ์
๖) รับตําแหนงหนาที่เจาคณะหรือรองเจาคณะอื่น
๗) ใหออกจากตําแหนงหนาที่
๘) ถูกปลดจากตําแหนงหนาที่
๙) ถูกถอดถอนจากตําแหนงหนาที่

ดังนั้นเมื่อมีกรณีที่ไมมีตําแหนงเจาอาวาสตามกรณีขางตน ก็จําเปนตองยึดหลักเกณฑและวิธีการที่
มหาเถรสมาคมไดออกกฎมหาเถรสมาคมฉบับ ที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๖) วาดวยการแตง ตั้ง ผูรัก ษาการแทน
เจาอาวาส ในขอ ๔ กําหนดวาในกรณีไมมีเจาอาวาส จะแตงตั้งเจาอาวาสทันทีมิได ใหเจาคณะตําบลแตงตั้ง
รองเจาอาวาสเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส.........แลวรีบรายงานตามลําดับจนถึงเจาคณะจังหวัด แลวถาเจา
อาวาสถูกถอดถอนจากตําแหนงหนาที่ แลวยอมรับผลตามที่เจาคณะผูปกครองสั่งเรื่องก็จบ แตถาเจาอาวาส
รองอุท ธรณคํ าสั่ง เรื่องราวต า งๆจึง เกิดเป นคดีดั ง คํา พิพ ากษาศาลฎีก าที่ ๑๖๐๕/๒๕๒๑ วา โจทกคื อ
พระครูสังฆรักษ ผ. เปนเจาอาวาสแหงหนึ่งฟองจําเลยคือพระครู ศ. ซึ่งเปนเจาคณะตําบลบางนา เปนจําเลย
ตอศาลยุติธรรมวา เจาคณะจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีไดมีคําสั่งลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ใหถอดถอน
โจทกออกจากตําแหนงหนาที่เจาอาวาส โจทกยื่นอุทธรณทุกขอุทธรณคําสั่งอยู ในวันนั้นเองจําเลยซึ่งมีอํานาจ
หนาที่แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส โดยเจตนาทุจริตไดออกคําสั่งแตงตั้งพระศรีสมโพธิเปนผูรกั ษาการแทน
เจาอาวาสแทนโจทก ทั้งที่ตําแหนงเจาอาวาสของวั ดยัง ไมวาง เปนความผิดฐานเจาพนัก งานปฏิบัติห นาที่
โดยมิ ช อบ เหตุ เ กิ ด ที่ ตํ า บลบางนา อํ า เภอพระโขนง และที่ ตํ า บลวั ด สามพระยา อํ า เภอพระนคร
กรุงเทพมหานคร เกี่ยวพันกัน ขอใหลงโทษจเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗

๒๓

ศาลชั้นตนตรวจคําฟองแลว พิพากษายกฟอง
โจทกอุทธรณ
ศาลอุทธรณพิพากษายืน
โจทกฎีกา
ศาลฎีกาเห็นวาตามคําฟองฟงไดวา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๑๘ เจาคณะนครหลวงกรุงเทพธนบุรีมี
คําสั่ง ถอดถอนโจทกออกจากตําแหนง เจาอาวาส เพราะกระทําความผิด ในวันเดียวกันนั้นจําเลยซึ่ง เปน
เจาคณะตําบลบางจาก ไดมีคําสั่งแตงตัง้ ใหพระศรีสมโพธิเปนผูรักษาการแทน โจทกจึงกลาวหาจําเลยเปนคดีนี้
วาปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกโจทก ซึ่งตามกฏมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๐๖)
ขอ ๔๕ บัญญัติใหพระสงฆซึ่งถูกผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษฐานละเมิดจริยา ตองปฏิบัติตามทันที ฉะนั้ น คําสั่ง
ถอดถอนโจทกจึงมีผลบังคับทันทีโดยไมตองคํานึงวาโจทกไดรองทุกขอุทธรณคําสั่งนั้นหรือไม และถือไดวา
เปนกรณีไมมีเจาอาวาสตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ การที่จําเลยมี
คําสั่งแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาสจึงเปนการปฏิบัติหนาที่โดยชอบแลว
พิพากษายืน
คดีนี้โจทกฟองจําเลยซึ่งเปนเจาคณะตําบลเปนคดีอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ ซึ่งศาลฎีกาพิพากษายกฟองไปและใหเหตุผลชัดเจนวาตามกฏมหา
เถรสมาคมฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๐๖) ขอ ๔๕ บัญญัติใหพระสงฆซึ่งถูกผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษฐานละเมิดจริยา
ตองปฏิบัติตามทันที ฉะนั้น คําสั่งถอดถอนโจทกจึงมีผลบังคับทันทีโดยไมตองคํานึงวาโจทกไดรองทุกขอุทธรณ
คําสั่งนั้นหรือไม ซึ่ง ปจ จุบันมหาเถรสมาคมไดออกกฎมหาเถรสมาคมที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) แทนฉบับ เดิม
บทบัญญัติดังกลาวบัญญัติไวในขอ ๕๓ ก็พอจะเปนอุทธาหรณใหเจาอาวาสพึงระวังในการปฏิบัติหนาที่และ
พึงรักษาจริยาพระสังฆาธิการตามกฎมหาเถรสมาคมโดยเครงครัด

๒๔

เจาอาวาสยักยอกทรัพยสนิ วัด
มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหถือวาพระภิกษุซึ่งไดรับ
แตง ตั้ง ใหดํารงตําแหนง ในการปกครองคณะสงฆและไวยาวัจ กร เปนเจาพนัก งานตามความในประมวล
กฎหมายอาญา ดังนั้นตําแหนงเจาอาวาสซึ่งเปนตําแหนง ในการปกครองคณะสงฆ ตามกฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๒๔ เจาอาวาสจึงเปนเจาพนักงานโดยตําแหนง มีคดีที่นาสนใจซึ่งเกิดในขณะที่ใชกฎหมายคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๔๘๔ และกฎหมายลักษณะอาญา แตพอจะยกเปนตัวอยางเพื่อเปนอุทาหรณไดดัง คําพิพากษาศาล
ฎีกาที่ ๒๐๐๕/๒๕๐๐ โจทกเปนพนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ฟองนาย ฉ.เปนจําเลยวาขณะเกิดเหตุจําเลย
เปนพระภิกษุไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาสวัดพระพุทธบาท ใชอํานาจในตําแหนงหน าที่ในทางทุจริตเบียดบัง
ยักยอกทรัพยของวัดไปเปนประโยชนสวนตัวและรับสินบน
ศาลชั้นตนพิพากษาวาจําเลยผิดตาม กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา ๑๓๑, ๑๓๒, ๑๓๖, ๑๓๗, ๑๓๘
ใหรวมกระทงลงโทษจําเลย ลดแลวคงเหลือจําคุก ๒ ป
จําเลยอุทธรณ ศาลอุทธรณฟงวาจําเลยไมไดกระทําความผิด พิพากษากลับใหยกฟอง
โจทกฎีกา
ศาลฏีกาฟงขอเท็จจริงวาจําเลยทําผิดฐานรับสินบนสถานเดียวพิพากษาแกวาจําเลยผิดตามกฎหมาย
ลักษณะอาญา มาตรา ๑๓๘ วรรคตนใหรวมกระทงลงโทษจําเลย ลดตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา ๕๙
แลวคงจําคุก ๑ ป สวนที่จําเลยแกฎีกาโตแยงวาตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๗ ซึ่งวา
“พระภิกษุซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเปนเจาพนักงานตาม
กฎหมายลักษณะอาญา” นั้น เปนการใหอํานาจไวเพื่อควบคุมและคุมครองอยางเดียวกับเจาพนักงานเทานั้น
มิไดมีผลบังคับวาถา ทําผิดจะตองเปนเรื่องเจาพนักงานกระทําผิดดวยโดยตรงดังที่ก ฎหมายลัก ษณะอาญา
บัญ ญัติไวในเรื่องเจาพนัก งานกระทําความผิด จึง ไมควรใชบทกฎหมายอันเกี่ยวดวยเจาพนัก งานกระทํา
ความผิดมาลงโทษจําเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นวา คํา วา “ ใหถือวา เปนเจา พนักงานตามกฎหมายลักษณะ
อาญา” นัน้ บงชัดถึงอํานาจและหนาที่พรอมมูลทั้งสองประการ กลาวคือ เมื่อมีอํานาจในวัดเหมือนกับเจา
พนักงานแลว หากกระทําผิดในหนาที่ก็ตองเปนผิดฐานเจาพนักงานกระทําความผิดดวย

๒๕

ภิกษุสามเณรเซ็นนามแสดงภาวะไมแนนอนวาเปนบรรพชิตหรือคฤหัสถ
ตามประกาศมหาเถรสมาคม เรื่อง หามพระภิก ษุส ามเณรเซ็นนามแสดงภาวะไมแนนอนวาเปน
บรรพชิต หรือคฤหัส ถ ลง วันที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๔๗๙ ความวา เนื่องดวยพระวินิจ ฉัยของสมเด็จ พระ
มหาสมณเจ า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส และมติ ข องมหาเถรสมาคมมี ว า ภิ ก ษุ เ ซ็ น นามเป น
นาย..................................เปนการแสดงภาวะที่ไมแนนอนวาถือเพศเปนคฤหัสถหรือบรรพชิต ปรับโทษถึงสึก
มาแลวทุกราย และคณะสงฆไดถือเปนหลักในการพิจารณาและวินิจฉัยตอมาฯ
ภายหลังมีภิกษุบางรูปเซ็นนามเปนนาย....................เชนนั้น แตมีหมายเหตุกํากับวาเวลานี้เปนภิกษุ
เกิดฟองรองเปนอธิกรณขึ้น เรื่องถึงมหาเถรสมาคมๆพิจารณาแลวเห็นวาแมจะมีมหาสมณวินิจฉัย และมติของ
มหาเถรสมาคมเปนหลักอยูแลวก็จริง แตเฉพาะเรื่องนี้จะปรับโทษถึงเพียงนั้น ยังไมถนัดทีเดียว เพราะมีหมาย
เหตุกํากับแสดงวายังถือภาวะเปนภิกษุอยู แมถึงอยางนั้นก็ชื่อวาไมควรที่ภิกษุจะกระทํา ควรประกาศหามเสีย
ดวยฯ
อาศัยเหตุนี้ จึง ประกาศใหท ราบทั่วกัน ตั้ง แตวันที่ประกาศนี้เ ปนตนไปภิกษุสามเณรเซ็นนามเปน
นาย................... อันแสดงวาภาวะไมแนนอนอยางนั้น ถึงจะมีหมายเหตุกํากับวา เวลานี้เปนภิกษุสามเณรอยู
หรือไมก็ตาม ใหถือวามีผิดตามพระพระมหาสมณวิ นิจ ฉัยและมติของมหาเถรสมาคมดัง กลาวแลวนั้นทุก
ประการฯ
ดังนั้นหากมีพระภิกษุรูป หนึ่งรูปใดถูกสอบสวนวาเซ็นชื่อเปนนาย........เพื่อทํานิติกรรมสัญญาหาก
เจาคณะปกครองทําการสอบสวน แลวพบวากระทําจริงยอมตองไดรับลงโทษ ดัง คํา พิพากษาศาลฎีกาที่
๓๙๘๑/๒๕๓๓ คดีนี้พระมหาไพโรจนเ ปนโจทก ฟองเจาคณะจังหวัดเปนจําเลยตอศาลวา เดิมโจทกเ ปน
พระสัง ฆาธิก ารไดรับ แตง ตั้ง เปนเจาอาวาสวั ดโคธาราม ตั้ ง แตป พ.ศ. ๒๕๒๐ เปนตนมาจนกระทั่ง วัน ที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ จําเลยซึ่งเปนพระสังฆาธิการตําแหนงเจาคณะจังหวัดสมุทรปราการ มีอํานาจแตงตั้ง
ถอดถอนเจาอาวาสและเปนผูบังคับบัญชาโจทก ไดมีคําสั่งถอดถอนโจทกออกจากตําแหนงเจาอาวาสโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอ อางวาโจทกประพฤติชั่วอยางรายแรงเรื่องภิกษุสามเณรเซ็นนามเปนนายแสดงภาวะไม
แนนอนวาเปนบรรพชิตหรือคฤหัสถ โดยมิไดตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริงนั้นเลย วาการที่โจทกเซ็น
นามเปนนายนั้นเปนเพราะเหตุใด เปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือไม อันเปนการทําใหโจทกเสียสิทธิ
ในการไดเปนเจาอาวาส ไดรับความเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ความจริงที่โจทกเซ็นนามเปนนาย
นัน้ เพราะการโอนขายที่ดินที่โจทกเปนเจาของกรรมสิทธิ์ตั้งแตโจทกเปนคฤหัสถมีชื่อวา นายดํา (นามสมมติ)
สัญญาซื้อขายที่ดินก็ไดเซ็นตอหนาเจาพนักงานที่ดิน ซึ่งขณะนั้นโจทกก็ไดแสดงตนเปนบรรพชิตมิไดแสดงตน

๒๖

เปนคฤหัสถและตองการจะเซ็นนามเปนพระภิกษุแตเจาพนักงานที่ดินใหโจทกเซ็นนามเปนนายดํา เพื่อใหตรง
กับหลักฐานเดิมพื่อการโอนกรรมสิทธิ์ มิฉะนั้นจะทําการโอนไมได โจทกไมอาจหลีกเลี่ยงไดเพราะความจําเป น
ของทางราชการบังคับ ซึ่งโจทกก็ไดชี้แจงเจาคณะภาค ๑ กอนจําเลยจะมีคําสั่งแลว การเซ็นนามเปนนายของ
โจทกมิไดทําใหผูใดไดรับความเสียหาย มิไดมีเจตนาจะใหบุคคลใดหลงเชื่อหรือเขาใจไขวเขววาเปนบรรพชิต
หรือคฤหัสถอันจะเปนการแสดงภาวะไมแนนอน ดังนั้นการเซ็นนามเปนนายของโจทก จึงมิใชเปนการประพฤติ
ชั่วอยางรายแรงจําเลยไมอาจถอดถอนโจทกออกจากตําแหนงได โจทกรองเรียนและอุทธรณตอจําเลยขอให
จําเลยเพิกถอนคําสั่งและคืนตําแหนงเจาอาวาสใหโจทก จําเลยเพิกเฉยขอใหบังคับจําเลยเพิกถอนคําสั่งที่ส ั่ง
ถอดถอนโจทกออกจากตําแหนงหนาที่เจาอาวาสวัดโคธาราม และคืนตําแหนงใหโจทก หากไมปฏิบัติตามให
ถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจําเลย จําเลยใหการว าตามกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.
๒๕๐๖) วาดวยการแตงตั้ง ถอดถอนพระสังฆาธิการ ขอ ๔๗ ระบุใหทําการสอบสวนเทานั้น ไมจําตองตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทั้งจําเลยก็มิไดสอบสวนเอง เนื่องจากขณะรับเรื่องที่มีผูแจงใหทราบนั้น จําเลยอาพาธ
อยูจึงไดสงเรื่องใหเจาคณะภาค ๑ ผูบังคับบัญชาชั้นสูงพิจารณา เจาคณะภาค ๑ สอบสวนแลวเห็นวาโจทกผิด
จริง ซึ่งถือวาเปนความผิดอยางรายแรง จึงใหจําเลยดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จําเลยพิจารณาแลวเห็นวา
การกระทําของโจทกเปนความผิดอยางรายแรง จึงมีคําสั่งดังกลาวซึ่งเปนการปรับโทษสถานเบา เพราะหาก
ปรับโทษตามที่เคยปรับมาแลวโจทกตองถูกปรับโทษถึงสึก จําเลยกระทําไปตามอํานาจหนาที่อันถูกตอง อีก
ประการหนึ่งหากโจทกเห็นวา คําสั่งไมถูกตอง โจทกก็ชอบที่จะรองทุกขไปตามระเบียบของมหาเถรสมาคมวา
ดวยการรองทุกขขอใหยกฟอง ศาลชั้นตนพิพากษายกฟอง โจทกอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษายืน โจทกฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงฟงเปนยุติวา เดิมโจทกชื่อ นายดํา(นามสมมติ) เมื่อโจทก
อายุ ๓๕ ป ไดรับมรดกคือที่ดิน จํานวน ๑ แปลงจากบิดามารดา ตอมาโจทกอายุ ๕๐ ป ไดอุปสมบทเปน
พระภิกษุ......เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ โจทกไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดโคธารามตอมาโจทกไดขาย
ที่ดินของโจทกใหแกผูซื้อ ในการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินดังกลาว โจทกลงชื่อเปน นายดํา ตอมามีผูรองเรียนวา
โจทกลงชื่อเปนนาย..... อันเปนการแสดงภาวะไมแนนอนวาเปนบรรพชิตหรือคฤหัสถ จําเลยจึงมีคําสั่งถอดถอน
โจทกออกจากการเปนเจาอาวาสวัดโคธารามเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ โจทกทําหนังสือรองทุกขตอเจา
คณะภาค ๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๗ ประเด็นที่จะตองวินิจฉัยตามที่โจทกฎีกามีวา
๑. อํานาจฟอง
๒. จําเลยจงใจหรือประมาทเลินเลอในการสั่งลงโทษถอดถอนโจทกออกจากตําแหนงเจาอาวาสหรือไม
ในประเด็นแรกเรื่องอํานาจฟองนั้น เห็นวา ระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๐๖
ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และตามความใน
ขอ ๔๕ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ มหาเถร
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สมาคมไดวางระเบียบไวดังตอไปนี้ ขอ ๔ พระสังฆาธิการรูปใดถูกผูบังคับบัญชาลงโทษฐานละเมิดจริยา ถาเห็น
วาคําสั่งลงโทษนั้นไมเปนธรรม ประสงคจะรองทุกขก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง ขอ ๕ ใน
การรองทุกขนั้นตองทําเปนคํารองมีสําเนาหนึ่งฉบับระบุสถานที่และวันเดือนปที่รองทุกข ชี้แจงแสดงเหตุผล
หรือขอผิดถูก แลวลงลายมือชื่อของผูรองทุกขนั้นพรอมกับสําเนาคําสั่งลงโทษ ยื่นตอผูมีหนาที่รับคํ ารองทุกข
ดังกลาว โดยใหสงผานผูสั่งลงโทษภายใน ๑๕ วัน นับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม
ดังกลาวขางตนนี้ ในกรณีของโจทก เมื่อโจทกเห็นวาคําสั่งลงโทษของจําเลยไมเปนธรรมโจทกชอบที่จะยื่น คํา
รองทุกขตอเจาคณะภาค ๑ โดยยื่นผานจําเลยซึ่งเปนเจาคณะจังหวัดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่โจทกทราบ
คําสั่งลงโทษ ซึ่งขอเท็จจริงไดความวา โจทกทราบคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ โจทกรองทุกขตอเจา
คณะภาค ๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๗ โดยมิไดผานจําเลย ซึ่งเปนการไมชอบดวยระเบียบมหาเถรสมาคม
ดังกลาวขางตน ทั้งเปนการลวงเลยกําหนดเวลา ๑๕ วัน นับแตโจทกทราบคําสั่งแลว คําสั่งลงโทษดังกลาวจึง
เปนที่สุดโจทกไมมีอํานาจฟอง ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งนั้นไดอีก พิพากษายืน
ก็เปนอุทาหรณสําหรับเจาอาวาสเมื่อไดรับการแตงตั้งแลวอาจจะยังไมไดศึกษาระเบียบและกฎมหาเถร
สมาคมที่บัญญัติไว จึงไมไดปฏิบัติตาม ดังนั้นเมื่อพระภิกษุจําเปนตองทํานิติกรรมสัญญาโดยเฉพาะในเรื่องที่ดนิ
ซึ่งอาจไดรับมรดกจากบิดามารดามากอน หากตองการทํานิติกรรมใดๆในขณะเปนพระภิกษุนั้นก็ยอมทําไดโดย
ตองแนบใบสุทธิที่ทางคณะสงฆออกใหซึ่งจะมีชื่อเดิม สกุลเดิมอยูถายเอกสารแนบไปดวย พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง อยางนีเ้ ปนตน ก็เปนแนวทางปฏิบัติซึ่งเทียบเคียงกับการเปลี่ยนชื่อของบุคคลทั่วไป หากโฉนดที่ดินไม
ตรงกับบัตรประชาชน ก็ตองแนบสําเนาใบแกชื่อตัว สกุลตัวเองไปดวยพรอมกับหลักฐานอื่นๆ

๒๘

ปลอมใบอนุโมทนาบัตร
เจาอาวาสถือวาเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งยอมตองมีอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบ โดยเฉพาะตําแหนง หนาที่อยางหนึ่งในงานเจาอาวาส คือการออกเอกสารและรับรองเอกสารใน
อํานาจหนาที่ของเจาอาวาส อาทิเชน การตั้งและและถอดถอนไวยาวัจกร การจัดทําสมุด บัญชีวัด บัญชี
รายรับรายจายของวัด งบปรายรับรายจายของวัด บัญชีทะเบียนทรัพยสิน หรือการรับรองสําเนาเอกสารสําคัญ
ตางๆ การออกใบอนุโมทนาบัตรก็เปนงานในหนาที่เจาอาวาสซึ่งตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
ขอบใจหรืออนุโมทนาบัตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ขอ ๓ ระบุวาเมื่อมีผูบริจาคทรัพยสินแกวัดใหเจาอาวาสหรืออธิบดีเจา
สังกัดตอบขอบใจหรืออนุโมทนา ดังนั้นหากมีผูใดผูหนึ่งซึ่งมิใชเจาอาวาสทําการออกใบอนุโมทนาบัตรเพื่อหวัง
ผลประโยชนโดยทุจริต โดยกรอกรายละเอียดตางๆอันเปนเท็จ และปลอมมือชื่อเจาอาวาสและดวงตราประทับ
ของวัด ผูปลอมยอมมีความผิดฐานปลอมและใชเอกสารราชการปลอม และฐานปลอมและใชดวงตราปลอม
ของเจาพนักงาน ดังคําพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๘๖/๒๕๔๑ ที่พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุดฟองนาย
แสน เปนจําเลยตอศาลวา จําเลยปลอมอนุโมทนาบัตรโดยกรอกขอความลงในอนุโมทนาบัตรที่ยังไมไดกรอก
ขอความจํานวน ๓๘ ฉบับ มีขอความวา บุคคลตางๆตามที่ระบุชื่อรวม ๓๑ ราย บริจาคเงินและทรัพยสินใหแก
วัดตางๆ ปลอมลายมือชื่อ
เจาอาวาสวัดตางๆปลอมดวงตราของเจาพนักงานประทับลงในอนุโมทนาบัตร
ดังกลาว ปลอมหนังสือราชการของจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดรอยเอ็ดรวม ๓ ฉบับ สงอนุโมทนาบัตรปลอมไป
ใหเจาหนาที่กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการออกประกาศเกียรติคุณเพื่อใชเปนหลักฐานใน
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูอื่นมีชื่อในประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ขอใหลงโทษตาม ป.อ.
มาตรา ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๘, ๓๒, ๓๓, ๙๑ และริบของกลาง
จําเลยใหการปฏิเสธ
ศาลชั้นตนพิพากษาวา จําเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการปลอมและฐานปลอมดวงตราเจา
พนักงาน ตาม ป.อ. มาตรา ๒๖๕, ๒๕๑ รวม ๓๘ กระทง แตละกระทงเปนการกระทํากรรมเดียวผิดตอ
กฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา ๒๕๑ ซึ่งเปนบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามมาตรา ๙๐ รวม ๓๘ กระทง กับ
มีความผิดฐานใชเอกสารราชการปลอมและใชรอยตราเจาพนักงานปลอม ตามป.อ. มาตรา ๒๖๘ วรรคสอง
ประกอบดวยมาตรา ๒๖๕, ๒๕๒ รวม ๓๘ กระทง แตละกระทงเปนการกระทํากรรมเดียวผิดตอกฎหมาย
หลายบท ซึ่งตองลงโทษตามาตรา ๒๕๒ อันเปนบทหนักที่สุดตามมาตรา ๙๐ แตการใชนี้เกิดจากการที่จําเลย
เปนผูทําปลอมขึ้นซึ่งรอยตราของเจาพนักงานทั้ง ๓๘ กระทง ดวย ตามมาตรา ๒๖๓ บัญญัติใหลงโทษทั้ง ๓๘
กระทงนี้ตามมาตรา ๒๕๑ จําคุกกระทงละ ๒ ป รวมจําคุก ๗๖ ป และมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ
ตาม ป.อ. มาตรา ๒๖๕ อีก ๓ กระทง แตการใชดังกลาวเกิดจากการที่จําเลยเปนผูทําปลอมเอกสารราชการทั้ง
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๓ กระทง จึงใหลงโทษเพียงฐานใชเอกสารราชการปลอมตามมาตรา ๒๖๘ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๖๕
รวม ๓ กระทง จําคุก กระทงละ ๒ ป เปนจําคุก ๖ ป รวมจําคุกทั้งสิ้น ๘๒ ป จําเลยใหก ารรับ สารภาพชั้น
สอบสวนเปนประโยชนแกการพิจารณาอยูบาง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหตาม ป.อ. มาตรา ๗๘ หนึ่งในสาม
เปนจําคุก ๕๔ ป ๘ เดือน แตคงใหจําคุกจําเลยเพียง ๒๐ ป ตาม ป.อ. มาตรา ๙๑(๒) รับเอกสารของกลาง
จําเลยอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษายืน
ศาลฎีก าวินิจฉัยวา ตามระเบียบกระทรวงศึก ษาธิการวาดวยการขอบใจหรืออนุโ มทนาบัตร พ.ศ.
๒๕๒๓ ขอ ๓ ระบุวา เมื่อผูบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือแรงงาน ใหแกสถานศึกษา วัด หรือสวนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใหตอบขอบใจหรืออนุโมทนาตามแบบทายระเบียบ ดังนี้
(๑) บริจาคไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาสถานศึกษา เจาอาวาส หรือหัวหนาสวนราชการที่ไดรับ
ประโยชนพิจารณาตอบขอบใจหรืออนุโมทนา แลวรายงานใหกรมเจาสังกัดทราบ
(๒) บริจ าคเกินกวา ๑๐,๐๐๐ บาท แตไมเ กิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทสําหรับ สถานศึกษา วัด หรือ สวน
ราชการที่ไดรับประโยชนที่อยูในความควบคุม ดูแลของผูวาราชการจังหวัด ใหผูวาราชการจัง หวัด หรือที่
ผูวาราชการจัง หวัดมอบหมายตอบขอบใจหรืออนุโ มทนาแลวรายงานใหก รมเจาสัง กัดทราบ สําหรับ วัด
สถานศึก ษาหรือสวนราชการที่ไดรับ ประโยชนที่ขึ้นตรงตอสวนกลางใหอธิบ ดีเ จาสัง กัดตอบขอบใจหรื อ
อนุโมทนา ฯลฯ ตามระเบียบดังกลาวเห็นไดวาการออกอนุโมทนาบัตรจะตองออกโดยเจาพนักงานซึ่งกระทํา
การตามหนา ที่ ซึ่ง เอกสารราชการตามความหมายใน ป.อ. มาตรา ๑(๘) ระบุ วา “เอกสารราชการ”
หมายความวา เอกสารซึ่งเจาพนักงานไดทําขึ้นหรือรับรองในหนาที่ และใหหมายรวมถึงสําเนาเอกสาร
นั้นๆ ที่เจาพนักงานไดรับรองในหนาที่ดวย และตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๕ บัญญัติไวให
ไวยาวัจกรและเจาอาวาสเปนเจาพนักงานดวย ขออางของจําเลยจึงฟงไมขึ้น การกรอกขอความลงในแบบ
อนุโมทนาบัตรจํานวน ๓๘ ฉบับ กับปลอมหนังสือราชการของจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดรอยเอ็ดรวม ๓ ฉบับ
อันเปนการกระทําตางกรรมตางวาระกัน ถือไดวาจําเลยไดกระทําหลายกรรมและผิดตอกฎหมายรวม ๔๑
กระทง หาไดผิดเพียง ๕ กระทง ตามที่จําเลยกลาวอางไม ฎีกาของจําเลยฟงไมขึ้น พิพากษายืน

๓๐

ที่วัด ที่ธรณีสงฆ สําคัญอยางไร
ที่ดินเปนทรัพยากรที่มีคาที่ทุกคนหวงแหน รวมถึงประเทศชาติ ที่ดินมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต
สําหรับใชเปนที่อยูอาศัย และเพื่อประโยชนอื่น ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๑ บัญญัติวา ที่ดิน หมายความ
วา พื้นที่ดินทั่วไปและใหห มายความรวมถึง ภูเ ขา หวย หนอง คลองบึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะและที่
ชายทะเลดวย เมื่อดูคําจําความของคําวาที่ดิน แลวคงจะมิไดหมายความเพียงแคเนื้อดิน กรวด หิน ทราย แต
ที่ดินจะตองแสดงอาณาเขตหรือพื้นที่ ซึ่ง สามารถวัดความกวาง ความยาว และบอกตําแหนงที่แนนอนบน
พื้นผิวโลก
วัดในพระพุทธศาสนามีองคประกอบหลักที่สําคัญอยางหนึ่งคือ ที่ดินวัด อันเปนที่ตั้งของวัด มีอาณา
เขตพื้นที่แนนอน ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน การสรางวัดหากไมมีที่ดินก็สรางไมได ดวยเหตุที่ประชาชน
ชาวไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งถือไดวาเปนศาสนาประจําชาติไทย วัดจึงเปนสถานที่สําคัญในการ
สืบทอดพระพุทธศาสนาใหยั่งยืน จึงจําเปนที่วัดจะตองมีที่ดินเปนของวัดเอง และเพื่อปกปกรักษาที่ดินวัดใหคง
อยูตลอดไป รัฐไทยจึงไดออกกฎหมายคุมครองที่ดินวัด หามมิใหผูใดนําไปจําหนาย จาย โอนไปเปนของผูหนึ่ง
ผูใด โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ มาตรา ๖ บัญญัติวา" ที่วัด และ ที่ขึ้นวัดนั้น
จําแนกตามพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ อยาง คือ ที่วัด ๑ ที่ธรณีสงฆ ๑ ที่กัลปนา ๑
๑. ที่วัดนั้น คือ ที่ซึ่งตั้งวัดจนตลอดเขตวัดนั้น เรียกวา ที่วัด
๒. ที่ธรณีสงฆนั้น คือ ที่แหงใดๆ ซึ่งเปนสมบัติของวัด
๓. ที่กัลปนานั้น คือ ที่แหงใดๆ ซึ่งพระเจาแผนดินไดทรงพระราชอุทิศเงินอากร คาที่แหงนั้นขึ้นวัดก็ดี
หรือที่ซึ่งเจาของมิไดถวายกรรมสิทธิ์อุทิศแตผลประโยชนอันเกิดแตที่นั้นขึ้นวัดก็ดี ที่เชนนั้นเรียกวา ที่กัลปนา "
มาตรา ๗ ที่ดินวัดก็ดี ที่ธรณีสงฆก็ดี เปน สมบัติสําหรับพระศาสนา พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว
ผูทรงเปนอรรคสาสนูปถัมภก ทรงปกครองรักษาโดยพระบรมเดชานุภาพ ผูใดผูหนึ่ง จะโอนกรรมสิทธิ์ที่นั้น
ไมได
มาตรา ๘ วัดใดรางสงฆไมอาศัย ใหเจาพนักงานฝายพระราชอาณาจักรเปนผูปกครองรักษาวัดนั้น ทั้ง
ที่ธรณีสงฆซึ่งขึ้นวัดนั้นดวย
จากพระราชบั ญ ญั ติ ป กครองคณะสงฆ ฉ บั บ แรกนี้ จึ ง เห็ น ได ว า พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
รัชกาลที่ ๕ มีพระราชประสงคจะทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหมั่นคงสืบไปคูกับประเทศไทย และดวย
สายพระเนตรอันยาวไกล จึงไดทรงบัญญัติ มาตรา ๗ ที่ดินวัดก็ดี ที่ธรณีสงฆก็ดี เปนสมบัติสําหรับพระศาสนา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเปนอรรคสาสนูปถัมภก ทรงปกครองรักษาโดยพระบรมเดชานุภาพ

๓๑

ผูใ ดผู ห นึ่ง จะโอนกรรมสิท ธิ์ที่ นั้ นไม ได ตอ มาเมื่อ ประเทศไทยมีก ารเปลี่ย นการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
การออกกฎหมายเปนหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร ไดมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคณะสงฆใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงมีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยมาตรา ๔๐ บัญญัติวา ที่วัดและที่ซึ่งขึ้น
ตอวัด มีดังนี้
(๑) ที่วัด

คือที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตวัดนั้น

ที่ธรณีสงฆ คือที่ซึ่งเปนสมบัติของวัด
(๓)
ที่กัลปนา คือที่ซึ่งมีผูอุทิศแตผลประโยชนใหวัดหรือพระศาสนา
มาตรา ๔๑ ที่วัดและที่ธรณีสงฆ จะโอนกรรมสิทธิ์ไดแตโดยพระราชบัญญัติ
(๒)

กฎหมายฉบับนี้ใหการโอนที่วัดและที่ธรณีสงฆเปนเรื่องที่ทําไดแตตองออกเปนพระราชบัญญัติ ซึ่ง
ตองผานรัฐสภากลั่นกรองแลว จึงนําความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไทย จึงเห็นไดวา
ประเทศไทยใหการปกปองรักษาพระพุทธศาสนาใหมั่นคงยั่งยืน ดวยการออกกฎหมายเพื่ อปองกันและรักษา
ที่วัดและที่ธรณีสงฆใหเปนสมบัติสําหรับพระศาสนา
เมื่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกาศใช ไดมาตรา ๓๔ บัญ ญัติไววา ที่วัดและ
ที่ธรณีสงฆจะโอนกรรมสิทธิ์ไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ และหามมิใหบุคคลใดยกอายุความขึ้นตอสูกับวั ดใน
เรื่องทรัพยสินอันเปนที่วัดและที่ธรณีสงฆ
หลังจากนั้นพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๔ การ
โอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ใหกระทําไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ เวนแตเปนกรณี
ตามวรรคสอง
การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ใหแกสวนราชการ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไมขัดของและไดรับคาผาติกรรมจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานนั้นแลว
ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
หามมิใหบุคคลใดยกอายุความขึ้นตอสูกับวัดหรือกรมการศาสนา แลวแตกรณีในเรื่องทรัพยสินอัน
เปนที่วัด ที่ธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง
มาตรา ๓๕ ที่วัด ที่ธรณีสงฆ และที่ศาสนสมบัติกลาง เปนทรัพยสินซึ่งไมอยูในความรับผิดชอบแหง
การบังคับคดี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ จึงเปนกฎหมายที่
ปกปกรักษาที่ดินวัดใหคงอยูตลอดไป เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนคูกับประเทศไทยตลอดกาลนาน

๓๒

การไดมาซึ่งที่ดินของวัดตามกฎหมายแพงและพาณิชย ม. ๑๖๒๓
การบริ ห ารวัด เพื่ อ ให เ กิด ประโยชนต อพระพุ ท ธศาสนา เรื่อ งสํ า คัญ เรื่อ งหนึ่ ง ที่ เ ปน หน า ที่ข อง
เจาอาวาส คือการจัดการที่วัดและที่ดินซึ่งขึ้นตอวัดที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชน แตหากวัดประสงคจะซื้อที่ดิน
เพิ่ม หรือมีผูบริจาค หรือไดมาโดยทางมรดก ฯลฯ วัดจะตองดําเนินการอยางไรเพื่อใหไดซึ่งที่ดินเปนไปโดย
ชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติใหการไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาทหลวง
โรมันคาทอลิค มูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร หรือมัสยิดอิสลาม ตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีและใหไดมาไมเกิน
๕๐ ไร
ในกรณีที่เปนการสมควรรัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมา ซึ่งที่ดินเกินจํานวนที่บัญญัติไวในวรรคแรกก็ได
บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนการไดมาซึ่งที่ดินที่มีอยูแลวกอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช
บังคับ
การไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ตามคูมือการไดมาซึ่ง
ที่ดินของวัดวาอาราม ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ของกรมที่ดิน วัดจะตองมีสภาพเปน
นิติบุคคลตามกฎหมาย จึงจะมีสิทธิถือที่ดินได ซึ่งการพิจารณาสภาพการเปนนิติบุคคลของวัด ใหพิจารณาจาก
หลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๑. หนังสือรับรองสภาพวัดของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ซึ่งรับรองโดยทางราชการ
๒. สําเนาประวัติวัด หรือสําเนาทะเบียนวัด ซึ่งรับรองโดยทางราชการ
๓. ประกาศตั้งวัดของกระทรวงศึกษาธิการ
๔. ประกาศตั้งวัดของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

แต ก รณี วั ด มี ที่ ดิ น เดิ ม รวมที่ ดิ น ที่ ไ ด ม าแล ว เกิ น ๑๐๐ ไร กรมที่ ดิ น /จั ง หวั ด จะส ง สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติใหความเห็นชอบ
การไดที่ดินมาของวัดอีก อยางหนึ่ง คือ ไดม าตามมาตรา ๑๖๒๓ แหง ประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย ซึ่งบัญญัติวา ทรัพยสินของพระภิกษุที่ไดมาในระหวางเวลาที่อยูในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก
มรณภาพ ใหตกเปนสมบัติของวัดที่เปนภูมิลําเนาของพระภิกษุนั้น เวนไวแตพระภิกษุนั้นจะไดจําหนายไปใน
ระหวางชีวิตหรือโดยพินัยกรรม มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๕๔/๒๕๔๐ คดีนี้เจาของที่ดินเดิมคือ พระภิกษุ
สมานผูตาย ซึ่งไดอุปสมบทเปนพระภิกษุมากอนป ๒๕๑๙ แลวตอมาไดมาจําพรรษาอยูที่วัดศรีบุญเรือง ตั้งแต
ป ๒๕๑๙ จนมรณภาพในป ๒๕๓๐ โดยที่ดินพิพาทซึ่งมีโฉนดนั้นผูตายไดกรรมสิทธิ์มาในระหวางป ๒๕๑๖ ซึ่ง
ขณะที่ไดกรรมสิทธิ์มานั้นผูตายเปนพระภิกษุอยูในระหวางสมณเพศที่ดินพิพาทดังกลาวจึงเปนทรัพยสินที่ไดมา

๓๓

ในระหวางอุป สมบท ขอเท็จ จริง ปรากฎวาในป ๒๕๒๘ จําเลยที่ ๒ ไดทําสัญ ญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท
ดังกลาวกับพระภิกษุสมาน แตยังมิไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันแตอยางใด ตอมาป ๒๕๓๐ พระภิกษุสมาน
ไดถึง แกม รณภาพ เมื่อที่ดินพิพาทดัง กลาวเปนทรัพยสินของพระภิก ษุส มานที่ไดม าระหวางเวลาที่อยูใน
สมณเพศซึ่งยังมิไดจําหนายจายโอนไปในระหวางชีวิตของพระภิกษุสมาน ยอมตกเปนสมบัติแกวัดภูมิลําเนาซึ่ง
ไดแกวัดศรีบุญเรืองอันเปนสถานที่ที่พระภิกษุสมานจําพรรษาตลอดมาตั้งแตป ๒๕๑๙ จนกระทั่งมรณภาพ
ณ วัดดั ง กลาวตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย มาตรา ๑๖๒๓ เมื่อ ทรัพยสิ นดัง กลาวที่ต กไดแ ก
วั ด ศรี บุ ญ เรื อ งนั้ น เป น ที่ ดิ น และวั ด ศรี บุ ญ เรื อ งก็ ไ ด รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม ามี ฐ านะเป น วั ด ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แลวที่ดินที่ตกเปนสมบัติของวัดศรีบุญเรืองดังกลาว จึงเปนที่ธรณีสงฆ
โดยผลของกฎหมายทันที ดังนั้นจําเลยที่ ๑ อยูในฐานะผูจัดการมรดกของพระภิกษุสมานซึ่งการถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินพิพาทไวนั้นเปนการถือแทนวัดศรีบุญเรือง เมื่อที่ดินพิพาทดังกลาวตกเปนที่ธรณีสงฆแลว จําเลยที่ ๑
ยอมไมมีอํานาจทํานิติกรรมจําหนายจายโอนอันเปนการขัดกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา
๓๔ ดังนั้นนิติกรรมระหวางจําเลยที่ ๑ กับจําเลยที่ ๒ จึงตกเปนโมฆะเพราะมีวัตถุประสงคเปนการตองหาม
ชัดแจงดวยกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
จากผลของคําพิพากษาดังกลาวที่ดินพิพาทจึงตกเปนที่ธรณีสงฆการจําหนายจายโอนจะทําไมได เวน
แตไดออกเปนพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงเปนตัวอยาง
การไดมาซึ่งที่ดินวัด และกฎหมายก็ใหความคุมครองใหปราศจากการเบียดเบียนและรุกรานของบุคคลใด

๓๔

ที่ดินไมมีโฉนด เปนที่วัดไดหรือไม
สําหรับที่วัดและที่ซึ่ง ขึ้นตอวัดนั้น ตามพระราชบัญ ญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มี ๓ ประเภท คือ ที่วัด ที่ธรณีสงฆ และที่กัลปนา โดย
สวนมากแลวจะเปนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์แลว
เอกสารสิทธิ์ หมายถึง เอกสารหรือหนังสือตาง ๆ ที่เ กี่ยวกับที่ดิน ทั้งที่ทางราชการออกให หรือที่
ราษฎรทําขึ้นเองแลวนําไปแจงตอทางราชการ พอจะแบงประเภทเอกสารสิทธิ์ดังกลาวไดดังนี้
๑) หนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดิน ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไดแก ใบจอง (น.ส ๒), หนังสือรับรอง

การทําประโยชน (น.ส. ๓ และ น.ส. ๓ก.), ใบไตสวน (น.ส.๕), โฉนดที่ดิน (น.ส.๔ , น.ส. ๔ ก.)
๒) เอกสารสิทธิ์ที่ราชการออกให ไดแก ภ.บ.ท. ๕ , ก.ส.น.๕, น.ค. ๓, ส.ท.ก., ส.ป.ก. หนังสือทั้ง ๔

ประเภทนี้ใมใชหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
๓) เอกสารสิทธิ์ ประเภทที่ร าษฏรทําขึ้น เอง ซึ่ งไดแ ก แบบแจ งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ซึ่ ง

ราชการประกาศใหผูครอบครอง และทําประโยชนอยูในที่ดินกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช
บังคับ (1 ธ.ค.2497) ไปแจงการครอบครองตอนายอําเภอทองที่ภายใน 180 วัน ส.ค.1 นั้นไมใช
เอกสารสิทธิ อันเปนเอกสารราชการ เพราะเจาหนาที่ไมไดทําขึ้นจึงเปนเพียงเอกสารธรรมดา
ส.ค.1 มีเพียงสิทธิครอบครอง
ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นกับวัดนั้นจะตองเปนที่ที่มีหนัง สือแสดงสิทธิ์ที่ดินอยางเดียวไดหรือไม ก็มีขอพิพาท
ระหวางวัดกับชาวบาน ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๗๗/๒๕๕๒ วัด ก. เปนโจทกฟองขอใหบังคับนาง ข.
กับพวกออกไปจากที่ดิน ส.ค.๑ ของโจทก พรอมกับรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไปหามจําเลยกับพวกและบริวาร
เกี่ยวของกับที่ดินโจทก
จําเลยใหการ ขอใหยกฟอง
ศาลชั้นตน พิพากษายกฟอง
โจทกอุทธรณ ศาลอุทธรณ พิพากษากลับ ใหจําเลยกับพวกและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและออกไป
จากที่ดิน ส.ค. ๑ ของวัดโจทก
จําเลยกับพวกฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยวา “...มีประเด็นที่ตองวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยวา ที่ดินไมมี
โฉนดเชนเดียวกับที่ดินพิพาทตกเปนที่ธรณีสงฆไดหรือไม โดยจําเลยฎีกาวา ที่ดินมีโฉนดเทานั้นที่จะตกเปนที่
ธรณีสงฆ เห็นวา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มิไดบัญญัติวาที่ดินจะเปนที่ธรณีสงฆจะตองเปน
ที่ดินมีโฉนดเทานั้น ดังนี้แมที่ดินที่มีเพียงสิทธิครอบครองเชนเดียวกับที่ดินพิพาทก็สามารถเปนที่ธรณีสงฆได
ถาหากมีการยกใหที่ดินที่มีเพียงการครอบครองใหแกวัด ที่ดินดังกลาวก็ตกเปนที่ธรณีสงฆ เมื่อเปนที่ธรณีสงฆ

๓๕

แลวตอมาผูแทนของวัดซึ่งเปนเจาของที่ธรณีส งฆไมท ราบวาที่ดินดัง กลาวเปนที่ ธรณีส งฆ ก็ห าทําใหที่ดิน
ดังกลาวหลุดพนจากการเปนที่ธรณีสงฆแตอยางใด.....”
พิพากษายืน
ดังนั้น ที่ธรณีสงฆ แมไมมีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน แตมีเพียงแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑ )
เมื่อมีการยกใหวัดแลว ที่ดินดังกลาวก็ยอมตกเปนที่ธรณีสงฆ

๓๖

อุทิศที่ดนิ ใหวัด ยอมตกเปนของวัดแมยังไมจดทะเบียนยกใหวดั
ที่พักสงฆ หรือวัดที่ยังไมไดรับการประกาศตั้งวัด ซึ่งถือวายังไมเปนนิติบุคคล หากมีผูอุทิศที่ดิน และยัง
ไมไดจดทะเบียนการไดมาตอเจาพนักงานที่ดิน การใหจะสมบูรณตามกฎหมายหรือไม ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๕๒๕ บัญญัติวา การใหทรัพยสินซึ่งถาจะซื้อขายกันจะตองทําเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่นั้น ทานวาจะสมบูรณตอเมื่อไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่ ในกรณีเชนนี้การใหยอมเปนอันสมบูรณโดยมิพักตองสงมอบ เมื่อที่พักสงฆหรือวัดที่ยังไมไดมีการ
ประกาศตั้งวัดยังไมไดเปนนิติบุคคล ก็ไมสามารถที่จะจดทะเบียนตอเจาพนักงานที่ดินได ก็มักจะเกิดปญหา
ตามมาดังคําพิพากษาศาลฏีกาที่ ๙๕๔๓/๒๕๕๑ คดีนี้วัดแสนสุขวิสุทธิวราราม เปนโจทก ฟองพระ ก. กับ
พวกเปนจําเลยวา โจทกที่ ๑ เปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีโจทกที่ ๒ เปนเจา
อาวาสมีอํานาจกระทําการแทน เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘ โจทกที่ ๒ ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๖๙๖ ตําบล
แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เนื้อที่ ๕ ไร ๒ งาน ๗ ตารางวา จากนายไฝ โดยเจตนาอุทิศใหแกโจทกที่ ๑ โจทกที่
๒ ปลูกสรางกุฏิสงฆ บนที่ดินแปลงดังกลาวและครอบครองแทนโจทกที่ ๑ โดยความสงบและโดยเปดเผยดวย
เจตนาเปนเจาของเปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบปที่ดินแปลงดังกลาวจึงเปนธรณีสงฆ โจทกที่ ๒ มอบอํานาจให
จําเลยไปดําเนินการรับโฉนดที่ดินดังกลาวจากเจาพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี และจดทะบียนโอนกรรมสิทธิ์ให
โจทกที่ ๑ แตจําเลยกลับปลอมหนังสือมอบอํานาจเปนวา โจทกที่ ๒ จดทะเบียนขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๖๙๖
ใหจําเลย ตอมาจําเลยรื้อถอนกุฏิส งฆของวัดโจทก ทําใหวัดเสียหาย ขอใหเ พิก ถอนการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกลาว พรอมทั้งพิพากษาใหวัดไดกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๙๖ และใหจําเลย
สงมอบโฉนดที่ดิน หากจําเลยไมปฏิบัติตามขอใหถือเอาคําพิพากษาของศาลเปนการแสดงเจตนาแทน และให
จําเลยชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย
จําเลยกับพวกใหการปฏิเสธ อางวาซื้อที่ดินจากโจทกที่ ๒ โดยสุจริตและเสียคาตอบแทน โดยโจทกที่
๒ ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจใหจําเลยไปดําเนินการจดทะเบียนโอนขายดวยความสมัครใจ ขอให
ยกฟอง
ศาลชั้นตนพิพากษาวา โจทกที่ ๑ ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๖๙๖ โดยการครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ ใหเพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
๖๖๙๖ ระหวางโจทกที่ ๒ กับจําเลย และใหเพิกถอนการจดทะเบียนจํานองที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๖๙๖ ระหวาง
จําเลยรวมที่ ๑ กับธนาคาร ก. พรอมใหจําเลยและบริวารออกไปจากที่ดินดังกลาว และหามเกี่ยวของกับที่ดิน

๓๗

ของโจทกที่ ๑ และใหจําเลยชําระคาเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาทพรอมดอกเบี้ยอัตรา รอยละ ๗.๕ ตอปของตน
เงินจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทกที่ ๑
จําเลยอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ๒ พิพากษายืนตามศาลชั้นตน
จําเลยฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา “ ...โจทกที่ ๒ คือเจาอาวาสซึ้อที่ดินพิพาทจากนายไฝจํานวน ๕ ไร ๒ งาน ๗
ตารางวา แลวยกใหวัดโจทกที่ ๑ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๘ ขณะนั้นยังมีสถานะเปนเพียงสํานักสงฆ(ยังไมเปนนิติ
บุคคล หมายความวา วัดยังไมไดรับการประกาศตั้งเปนวัดในพระพุทธศาสนา )แตตอมาเมื่อวัดนี้ไดรับการ
ประกาศตั้งเปนวัดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยเจาอาวาสไดรับ
การแตงตั้งโดยถูกตองตามกฎหมาย
เจาอาวาสก็ไดแสดงเจตนายืนยันวาไดมีการยกที่ดินพิพาทใหแกวัด
ตลอดมาโดยมีการทําบันทึกถอยคําวา วัดมีความประสงคขอรับโอนที่ดินพิพาทจากเจาอาวาส นับตั้งแตวันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ถือไดวามีเ จตนาอุทิศที่ดินพิพาทเพื่อใชเ ปนที่สรางวัดที่ดินพิพาทยอมตกเปนของ
แผนดินสําหรับใชเปนที่สําหรับสรางวัดตามเจตนาของผูอุทิศทันที โดยไมจําตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียน
การยกใหตอพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย มาตรา ๕๒๕ เมื่อสรางวัดเสร็จ
เรียบรอย กระทรวงศึกษาธิการและมหาเถรสมาคมเห็นชอบใหตั้งวัด และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ที่ดินพิพาทจึงเปนกรรมสิทธิ์ของวัดโดยสมบูรณตั้งแตบัดนั้น เมื่อที่ดินพิพาท
ตกเปนของวัดแลวตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๔ จะโอนกรรมสิท ธิ์ไดก็แตโ ดย
พระราชบัญญัติเทานั้น ประเด็นที่วา เจาอาวาสมอบอํานาจใหจําเลยไปรับโอนที่ดินพิพาทมาเปนของจําเลย
หรือไม จึง ไมจําเปนตองวินิจ ฉัยเพราะถึงอยางไรจําเลยไมมีสิท ธิรับโอนที่ดินพิพาทซึ่ง เปนของวัดมาเป น
กรรมสิทธิ์ของตน
จากคําพิพากษาศาลฎีก านี้ เมื่อวัดไดก รรมสิทธิ์ในที่ดินควรจะดําเนินการจดทะเบียนตอพนัก งาน
เจาหนาที่ใหถูกตอง เพื่อปองกันผูไมหวังดีนําที่ดินวัดไปแสวงหาผลประโยชนและสรางความเดือดรอนแก วัด
และบุคคลอื่น นอกจากนั้นกรณีเจาอาวาสมอบอํานาจใหผูใดไปทํานิติกรรมใดๆกับที่วัด ที่ธรณีสงฆนั้นควร
จะระบุถึงการที่ไดมอบอํานาจใหชัดเจน อยาไดแตเซ็นชื่ออยางเดียวในใบมอบอํานาจเด็ดขาด เพราะถามี
การเติมขอความเชนวา ใหขายหรือ หรือทํานิติกรรมใดๆ ก็จะมีการนําไปแสวงหาผลประโยชนจะทําใหวัด
และบุคคลภายนอกซึ่งไมทราบขอเท็จจริงตองไดรับความเสียหาย.

๓๘

ที่วัด ที่ธรณีสงฆ ผูใดยึดถือเปนของตนไมได
ในอดีตวัดมัก เปนโจทกฟองชาวบานที่มาบุกรุกที่ดินวัด ที่ธรณีสงฆเ สียเปนสวนใหญ มีบางกรณีที่
ชาวบานจะฟองวัดและเจาอาวาสเปนจําเลยตอศาลยุติธรรม โดยชาวบานมักจะอางว าที่ดินมีเอกสารที่ทาง
ราชการออกให และไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย และยกอายุความขึ้นเปนขออางในการอางสิทธิครอบครอง
หรือ อางกรรมสิท ธิ์เ หนือที่ ดินวั ดและที่ธ รณีส งฆ จึง จําเปนที่ วัดโดยเจาอาวาสในฐานะผูแ ทนวั ดจะตอ ง
ดําเนินการสูคดีเพื่อปกปองรักษาที่ดินวัด ที่ธรณีสงฆ ดังคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๔๓/๒๕๓๘ คดีทั้งสอง
สํานวนนี้ศาลชั้นตนพิจารณาพิพากษารวมกันโดยใหเรียกโจทกสํานวนแรกวา โจทกที่ ๑ และโจทกสํานวนหลัง
วา โจทกที่ ๒ โจทกฟองทั้งสองสํานวนมีใจความวา นายดํา โจทกที่ ๑ ยื่นฟองวัดเปนจําเลยที่ ๑ และพระภิกษุ
ขาวเปนจําเลยที่ ๒ นายเหลืองเปนจําเลยที่ ๓ วา โจทกที่ ๑ เปนเจาของและมีสิทธิครอบครองที่ดิน ส.ค.๑
เลขที่ ๑๗ สวนนายเทาซึ่ง เปนโจทกที่ ๒ เปนเจาของและมีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (น.ส. ๓)เลม ๑ หนา ๗๕ สารบบเลม ๑ หนา ๔๒ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๑ จําเลยที่ ๒ และที่
๓ ในฐานะตัวแทนของจําเลยที่ ๑ ไดรวมกันบุกรุกเขาไปตัดฟนไมขุดดิน ฝงเสาปูนในที่ดินของโจทกทั้งสองเปน
แนวยาวจากทางดานทิศเหนือไปจดทิศใตเพื่อแสดงใหเห็นวาที่ดินที่ฝงเสาปูนกั้นเปนแนวไวนั้นเปนของจําเลยที่
๑ เนื้อที่ประมาณ ๑๘ ไร และ ๖ ไร ตามลําดับโจทกทั้งสองไดหามปรามจําเลยทั้ง สองและใหรื้อถอนเสา
ออกไปจากที่ดินของโจทกทั้งสองแลว แตจําเลยทั้งสองเพิกเฉยและโตแยงวาเปนที่ดินของจําเลยที่ ๑ ขอให
บังคับจําเลยทั้งสามรวมกันรื้อถอนเสาปูนออกไปจากที่ดินของโจทกทั้งสอง หามจําเลยทั้งสามเกีย่ วของกับทีด่ นิ
ของโจทกทั้งสองอีกตอไป และขอใหสั่งวาที่พิพาทเปนของโจทกทั้งสอง
จําเลยที่ ๑ ใหการและฟองแยงวา ที่พิพาทเปนของจําเลยที่ ๑ โจทกที่ ๑ ไมมีสิทธิครอบครองในที่ดิน
ตามแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ดังฟองขอใหยกฟองและพิพากษาวาที่พิพาทเปนของจําเลยที่ ๑
หามโจทกที่ ๑ และบริวารเขาเกี่ยวของกับที่ดินของจําเลยที่ ๑ อีกตอไป
จําเลยที่ ๑ ใหการและฟองแยงในสํานวนที่ ๒ วา โจทกที่ ๒ มิไดเปนเจาของหรือมีสิทธิครอบครอง
ที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชนแตอยางใด ที่ดินดัง กลาวเปนของจําเลยที่ ๑ ขอใหยกฟองและ
พิพากษาวาที่พิพาทเปนของจําเลยที่ ๑ หามโจทกที่ ๒ และบริวารเขาเกี่ยวของกับที่ดินของจําเลยที่ ๑ อีก
ตอไป
จํา เลยที่ ๒ ให ก ารทั้ ง สองสํ านวนทํ านองเดีย วกั นว า จํ าเลยที่ ๒ ไดก ระทํ าในฐานะเจ าอาวาส
จําเลยที่ ๑ มิใชเปนการกระทําในฐานะสวนตัว โจทกทั้งสองจึงไมมีอํานาจฟองจําเลยที่ ๒ ใหรับผิดเปนการ
สวนตัวขอใหยกฟอง

๓๙

จําเลยที่ ๓ ใหการทั้งสองสํานวนทํานองเดียวกันวา จําเลยที่ ๓ มิไดมีนิติสัมพันธใดๆ กับจําเลยที่ ๑
และที่ ๒ ขอใหยกฟอง
โจทกที่ ๑ ใหการแกฟองแยงจําเลยที่ ๑ วา โจทกที่ ๑ เปนผูมีสิทธิครอบครองในที่ดินตามฟองเพียง
ผูเดียว หากที่พิพาทเปนของจําเลยที่ ๑ จริง จําเลยที่ ๑ ก็ถูกแยงการครอบครองเกินกวา ๑ ปแลว จึงไมมี
อํานาจฟองแยง ขอใหยกฟอง
โจทกที่ ๒ ใหการแกฟองแยงวา โจทกที่ ๒ ไดซื้อที่ดินพิพาทมาจากผูที่มีชื่อโดยจดทะเบียนการโอน
โดยสุจริตและชอบดวยกฎหมาย และครอบครองมาประมาณ ๒๙ ปแลว จําเลยที่ ๑ ไมเคยครอบครองหรือ
โตแยงการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน การออกหนังสือรับรองการทําประโยชนจึงชอบดวยกฎหมาย
หากที่พิพาทเปนของจําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๑ ก็ถูกแยง การครอบครองไปเกินกวา ๑ ปแลว ยอมไมมีอํานาจ
ฟองแยง ขอใหยกฟอง
ศาลชั้นตนพิพากษาวา จําเลยที่ ๑ มีสิทธิครอบครองที่พิพาททั้งสองสํานวน หามโจทกทั้งสองและ
บริวารเกี่ยวของกับ ที่ดินพิพาทอีก ตอไปใหยกฟองทั้ง สองสํานวน โจทกทั้งสองอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ๓
พิพากษายืน โจทกทั้งสองฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัย วา ขอเท็จจริง ฟง ไดวา ที่พิพาทระหวางโจทกที่ ๑ กับ จําเลยที่ ๑ และที่พิพาท
ระหวางโจทกที่ ๒ กับจําเลยที่ ๑ ตางเปนสวนหนึ่งของภูเขาพระบาทซึ่งเปนของวัดจําเลยที่ ๑ โดยจําเลยที่ ๑
เป น วั ด ในพระพุท ธศาสนา ซึ่ ง ตั้ ง เป น วั ด เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๓๖ และได รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม าตั้ ง แต
พ.ศ. ๒๔๖๒ เห็นวา ที่พิพาททั้งสองแปลงเปนสวนหนึ่งของภูเขาพระบาทซึ่งเปนของวัดจําเลยที่ ๑ ที่พิพาท
ทั้งสองแปลงจึง เปนที่วัด การที่โจทกทั้งสองอา งการแยงการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา ๑๓๗๕ นั้นเปนกรณีที่ใชบังคับไดแตเฉพาะทรัพยสินธรรมดา สําหรับทรัพยสินอันเปนที่วัด
และที่ธรณีส งฆ นั้นตองใชบัง คับตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ซึ่งไดบัญญั ติไ วเปนกรณี พิเศษในเรื่อ ง
กรรมสิทธิ์และการโอนที่วัดและที่ธรณีสงฆ จะนําบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพยสินธรรมดามาใชบังคับไมได ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๔ บัญญัติวา ที่วัดและที่ธรณีสงฆจะโอนกรรมสิทธิ์ได
ก็แตโดยพระราชบัญญัติและหามมิใหบุคคลใดยกอายุความขึ้นตอสูกับวัดในเรื่องทรัพยสินอันเปนที่วัดและ
ที่ธรณีสงฆดังนั้น โจทกทั้งสองจะยกเรื่องอายุความขึ้นมาเปนขอโตแยงในเรื่องที่วัดหาไดไม ที่ศาลอุทธรณ
ภาค ๓ พิพากษามานั้นชอบแลว
พิพากษายืน

๔๐

ผลการบุกรุกที่วดั
องคประกอบที่สําคัญ ที่จะทําใหวัดดํารงอยูอยางมั่นคงก็คือ ที่ดิน ตามพระราชบัญ ญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๓ บัญญัติวา ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นตอวัด มีดังนี้
๑. ที่วัด คือที่ซึ่งตั้งวัดจนตลอดเขตของวัดนั้น
๒. ที่ธรณีสงฆ คือที่ซึ่งเปนสมบัติของวัด
๓. ที่กัลปนา คือที่ซึ่งมีผูอุทิศแตผลประโยชนใหวัดหรือพระศาสนา

ถามีบุคคลภายนอกเขามาบุก รุก หรือมีขอพิพาทกับบุคคลภายนอกจึง เปนหนาที่ของเจาอาวาสใน
ฐานะผูแทนวัดที่จะตองดําเนินการเพื่อปกปองรักษาที่วัดและที่ซึ่งขึ้นตอวัด รวมถึงผลประโยชนที่วัดควรจะพึงมี
พึง ไดเ พื่ อค้ํ า จุน วั ด ดั ง คํา พิ พากษาศาลฎี ก าที่ ๑๓๑๗/๒๕๑๙ วัด โดยนายแดง ผูรั บ มอบอํา นาจจาก
พระภิกษุขาว เจาอาวาสเปนโจทกฟองนางดํากับพวก เปนจําเลยตอศาลวา วัดโจทกเปนเจาของหองแถวไม
๑๒ หอง ซึ่งปลูกอยูในที่ดินธรณีสงฆ โฉนดเลขที่ ๔๒๕๙ ถนนสามเสน อําเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือน
มีนาคม ๒๕๑๐ ไฟไหมหองแถว คงเหลือแตซาก ๔ หอง ผูเชาหองทั้ง ๑๒ หองไดออกจากหองแถวไปหมด
ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๑๒ จําเลยกับพวกซึ่งไมเคยเชาหองแถวมากอนไดบุกรุกเขามาในที่ดินชั้นลางใน
ซากหองแถวเลขที่ ๑๐๙๘ ของวัดโจทกเพื่อทําการคา เปนการละเมิดสิทธิของโจทก ขอใหบังคับขับไลจําเลย
และบริวารออกจากที่ดินและหองเลขที่ ๑๐๙๘ และอนุญาตใหโจทกรื้อหองแถวพิพาทเมื่อพนระยะเวลาที่
จําเลยตองปฏิบัติตามคําบังคับของศาล ใหจําเลยกับพวกรวมกันหรือแทนกันชดใชคาเสียหายพิเศษแกโจทก
คิดถึงวันฟองเปนเงิน ๓,๗๗๐ บาท และคาเสียหายนับแตวันฟองเดือนละ ๒,๑๐๐ บาทจนกวาจําเลยและ
บริวารจะออกจากที่ดินและหองพิพาท
จําเลยใหการวา วัดโดยพระภิกษุขาวเจาอาวาสจะไดมอบอํานาจใหนายแดงตามใบมอบอํานาจจริง
หรือไม จําเลยไมทราบไมรับรอง ฟองโจทกเคลือบคลุม จําเลยเปนผูครอบครองหองพิพาทโดยผูเชาเดิมไดโอน
สิทธิการเชาใหจําเลยดวยความรูเห็นยินยอมของโจทก จําเลยไมตองรับผิดใชคาเสียหายแกโจทก หากโจทก
เสียหาย คาเสียหายไมเกินเดือนละ ๓๐ บาท
ศาลชั้นตนพิจารณาแลว เห็นวา ฟองโจทกไมเคลือบคลุม และโจทกมอบอํานาจใหนายแดงฟองคดี
โดยชอบ จําเลยอยูในหองพิพาทโดยละเมิด พิพากษาใหจําเลยและบริวารออกไปจากที่ดินและหองเลขที่
๑๐๙๘ ตามฟอง ใหโจทกมีสิทธิรื้อถอนหองดังกลาว และใหจําเลยใชคาเสียหายแกโจทกเดื อนละ ๓๐ บาท
ตั้งแตวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๑๖ ไปจนกวาจะออกจากสถานที่ดังกลาว
จําเลยอุทธรณ

๔๑

ศาลอุทธรณพิพากษายืน
จําเลยทั้งสองฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา คดีนี้โจทกฟองจําเลยในขอหาเรื่องละเมิดไดแสดงโดยแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหา
และขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหา เมื่อประมาณเดือนเมษายน ๒๕๑๒ จําเลยกับพวกซึ่งไมเคยเชาหอง
พิพาทรายนี้มากอน ไดบังอาจรวมบุกรุกเขามาในที่ดินชั้นลางในซากหองแถวเลขที่ ๑๐๙๘ ของโจทกเพื่อทํา
การคา ทั้งๆ ที่โ จทกไมอนุญาต เปนการละเมิดสิท ธิของโจทกกับ มีคําขอบัง คับ วา ขอใหศาลบัง คับจําเลย
อยางไร ฟองของโจทกไมเคลือบคลุม พิพากษายืน
คดีนี้เปนคดีฟองบังคับในทางแพงคือขับไลและเรียกคาเสียหาย ซึ่งเจาอาวาสไดมอบอํานาจใหนายแดง
ซึ่งอาจเปนไวยาวัจกร หรือผูจัดประโยชนของวัดฟองคดี โดยการมอบอํานาจ จึงเปนการสมควรแลวเพราะหาก
เจาอาวาสไปฟองคดีตอศาลเองก็ได แตอาจไมเหมาะสม อีกประการที่สําคัญคือเอกสารสําคัญตางๆที่เจาอาวาส
จะตองเก็บรักษาไวและนําไปแสดงตอศาลไมวาจะเปนหนังสือประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา หรือประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา หนังสือตราตั้งเจาอาวาส หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ไดแกโฉนดที่ดิน หรือ น.ส ๓ ก. หากมีเอกสารอื่นๆ เชนสัญญาเชาที่ดิน สัญญาเชาอาคาร ก็ตองเก็บรักษาไว
ไมใหสูญหาย
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เอาที่วัดไปออกโฉนดเปนของตนเอง
ที่ธรณีสงฆมักพบปญหาในลักษณะที่ชาวบานบุกรุกเขาไปสรางบานเรือนอยูอาศัย ทํากิน หรือออก
โฉนดทับที่ธรณีสงฆ ทําใหวัดไดรับความเสียหาย วัดจึงตองใชสิทธิทางศาลฟองขับไลหรือเพิกถอนโฉนดที่ดินที่
ออกทับที่ธรณีสงฆ แตมีบางกรณีชาวบานออกโฉนดที่ดินทับที่ธรณีสงฆ ฟองขับไลผูอาศัยอยูในที่ดินซึ่งตนเอง
เปนผูมีชื่อในโฉนดที่ดินดังกลาว แตผูอาศัยนั้นไดเชาที่ดินจากวัด วัดจึงใชสิทธิทางศาลโดยเปนผูรองสอดในคดี
ได ดังคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ดังคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๒๓ – ๒๐๒๖/๒๕๕๒ นางแดงเปนโจทกฟองนางดํา
กับพวกเปนจําเลยขอใหบังคับจําเลยทั้ง ๔ พรอมบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทของโจทก และสงมอบที่ดินคืน
ในสภาพเรียบรอยใชการไดดี พรอมทั้งชดใชคาเสียหาย จําเลยทั้งสี่ใหการขอใหยกฟอง
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิห าร ยื่นคํารองเขามาในคดี ขอใหศาลพิพากษาวาที่ดินตามฟองเปน
กรรมสิทธิ์ของวัดผูรองสอด หามโจทกเกี่ยวของและใหโจทกนําโฉนดที่ดินดังกลาวไปจดทะเบียนเพิกถอนตอ
พนักงานเจาหนาที่ หากไมดําเนินการใหถือเอาคําพิพากษาเปนการแสดงเจตนาโจทก
โจทกใหการแกคํารองสอด ขอใหยกคํารองสอด
ศาลชั้ น ต น พิ พ ากษายกฟ อ ง ห า มโจทก เ กี่ ย วข อ งกั บ ที่ ดิ น โฉนดเลขที่ ๒๐๔๐๒, ๒๐๔๐๔,
๒๐๔๐๕,๒๐๔๐๖และ ๒๐๔๐๗ ตําบลพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท จัง หวัดสระบุรี และใหโ จทก
ดําเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ หากไมดําเนินการใหถือเอาคําพิพากษาเปน
การแสดงเจตนาของโจทก
โจทกอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษายืน
โจทกฎีกา
ศาลฎี ก าวิ นิ จ ฉั ย ว า “ข อ เท็ จ จริ ง ฟ ง ได ว า ตามพงศาวดารเกี่ ย วกั บ ตํ า นานพระพุ ท ธบาทว า
พระพุทธบาทถูกคนพบในรัชกาลพระเจาทรงธรรม ระหวาง พ.ศ. ๒๑๖๓ ถึง ๒๒๗๑ โดยพรานบุญพบรอยเทา
อันใหญบนไหลเขาเห็นประหลาด พระเจาทรงธรรมดีพระทัย เสด็จดวยเรือพระที่นั่ง แลวเสด็จทางพระที่นั่ง
สุวรรณปฤษฎางค พรอมดวยคเชนทรเสนาคนิกรเปนอันมาก พรานบุญเปนมัคคุเทศกนําลัดตัดพงไปถึงเชิงเขา
พระเจาทรงธรรมทอดพระเนตรเห็นแทเปนรอยพระพุทธบาทมีลายลักษณกงจักร...ทรงโสมนัสปรีดาปราโมทย
ถวายทัศนัคเหนือพระอุตมางคศิโรตมดวยเบญจางคประดิษฐเปนหลายครา กระทําสักการะบูชาดวยธูปเทียน
คันธรสจะนับมิได...พระเจาทรงธรรมอุทิศถวายวนาสณฑเปนบริเวณออกไปโยชนหนึ่งโดยรอบ แลวทรงพระ
กรุณ าตรั ส สั่ง ใหช างจั ดการสถาปนาเป นมณฑปสวมพระบรมพุ ท ธบาทและสรางพระอุโ บสถพระวิ ห าร
การเปรียญ ตึกกวานกุฎีสงฆเปนเอนกนุประการแลวใหฝรั่งสองกลองตัดทางสถลมารคกวางสิบวาตรงตลอดถึง
ทาเรือ ใหแผวถางทุบปราบใหรื่นราบเปนถนนหลวงเสด็จ พระเจาทรงธรรมเสด็จกลับถึงทาเรือ ทรงพระกรุณา
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สั่งใหตั้งพระราชนิเวศนตําหนักฟากตะวันออกใหชื่อพระตําหนักทาเจาสนุก... มีประเด็นที่ตองวินิจฉัยวาที่ดิน
พิพาทเปนที่ดินของผูรองสอดหรือไม ปรากฎวามีคําพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัยไวแลววา การออกโฉนดใน
บริเวณรอบๆองคพระพุทธบาทไมชอบเปนการออกทับที่ธรณีสงฆของผูรองสอด เจาหนาที่ของรัฐหาไดคํานึงถึง
เขตพุท ธาวาสสังฆาวาส อันเปนที่ธรณีสงฆแตอยางใดเมื่อพิจ ารณาพงศาวดารพระพุทธบาทแลวทําใหเห็น
ศรัทธาของพระเจาทรงธรรมวาทรงมีตอองคพระพุทธบาทอยางแรงกลา ทรงดั้นดนพระราชดําเนินทั้งทางน้ํา
และทางบก ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวยังมีสภาพเปนปา การเสด็จพระราชดําเนินกระทําดวยความยากลําบาก
แตพระองคก็มิไดยอทอแตอยางใด ดังนั้นพระองคทรงมีพระบรมราชโองการอุทิศถวายที่ดินที่มีสภาพเปนปาใน
ขณะนั้นออกไปเปนบริเวณโดยรอบหนึ่งโยชน (๔๐๐ เสน) นั้นจึงสมเหตุสมผล สวนที่ตอมาความเจริญเขามาสู
ที่ดินดังกลาว ประกอบกับผูรองสอดไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึงจึงเปนเหตุใหมีการรุกล้ําทั้งจากเอกชนและ
สวนราชการ รวมทั้งมีการออกโฉนดที่ดินดวย และเมื่อพิจารณาตําแหนงที่ดินของโจทกแลว จะเห็ นไดวาอยู
หางจากวัดผูรองเพียง ๒๐ เสน จึงฟงไดวาเปนที่ดินของผูรองสอด แมจะฟงไดตามที่โจทกกลาวอางในทํานอง
วา มีพ ระราชกฤษฎีก าในภายหลั ง เปลี่ ย นสถานะที่ ดิน ของผูร องสอดไปแลว เป น เหตุใ ห ร าษฎรสามารถ
มีกรรมสิทธิ์ไดนั้นก็ตาม แตพระบรมราชโองการพระราชทานที่ดิน มีศักดิ์ทางกฎหมายสูงกวาพระราชกฤษฎีกา
ดังนั้นแมจะออกพระราชกฤษฎีกาจริงก็ไมสามารถลบลางพระบรมราชโองการได อีกทั้งที่ดินดังกลาวอยูหาง
จากวัดผูรองสอดไมมาก เชื่อวาผูรองสอดสามารถดูแลได ดังจะเห็นไดวาผูรองสอดใหจําเลยทั้งสี่เชาอยูอาศัย
เพียงแตขณะที่มีการออกโฉนดทางเจาพนักงานมิไดแจงใหผูรองสอดทราบ จึงทําใหผูรองสอดมิไดมีโอกาส
คัดคานการออกโฉนดดังกลาว เมื่อการออกโฉนดดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย แมผูรองสอด
ไมรองขอใหเพิกถอน แตเมื่อฟงไดวาที่ดินเปนของผูรองสอด ศาลก็มีอํานาจเพิกถอนได ”
พิพากษาแกเ ปนวา ใหยกคําพิพากษาศาลลางทั้ง สองในสวนที่ใหถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดง
เจตนาโจทก นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๑
จากคําพิพากาษาศาลฎีกาขางตนนั้นพอจะเปนอุทธาหรณสําหรับ วัดที่มีที่ธรณีสงฆและยังมิ ไดออก
เอกสารสิทธิ์เปนโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. ๓ หรือ น.ส.๓ ก แลว มักจะมีปญหาใหตองเปนคดีความตอเอกชนหรือ
หนวยงานของรัฐ ซึ่งวัดก็ตองนําสืบขอเท็จจริงการไดมาซึ่งที่ธรณีสงฆ กรณีนี้เปนการการยกพงศาวดารสมัย
พระเจาทรงธรรมเปนพระมหากษัตริยสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ซึ่งวันเวลาผานมาหลายรอยปแลว ศาลก็
ยังถือวาพระบรมราชโองการเปนกฎหมาย
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หนวยงานรัฐออกโฉนดทับที่ธรณีสงฆ
คดีพิพาทระหวางวัดกับชาวบาน ซึ่งชาวบานออกโฉนดที่ดินทับที่ธรณีสงฆ ซึ่งวัดสามารถพิสูจนใหศาล
ทราบวาที่ดินพิพาทเปนที่ธรณีสงฆ ศาลจึงไดมีคําพิพากษาวาการออกโฉนดที่ดิ นไมชอบเปนการออกทับ ที่
ธรณีส งฆ ศาลมีอํา นาจเพิก ถอนโฉนดที่ดินที่ พิพาทดัง กลา วได นอกจากนั้น ยัง มี คํา พิพากษาศาลฎีกาที่
๓๗๖๐/๒๕๔๕ เปนคดีที่ห นวยงานของรัฐออกเอกสารสิทธิทับ ที่ธรณีสงฆ วัดจึง เปนโจทกฟองคดีตอศาล
ยุติธรรมวา ทางราชการไดขออาศัยอาคารสถานที่ของโจทกเปดเปนโรงเรียน จําเลยไดนําที่ดินธรณีสงฆของ
โจทกเนื้อที่ ๒๔ ไรดัง กลาวไปออกหนังสือรับ รองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ตอมามีการยุบโรงเรียนแต
จําเลยไมยอมคืนที่ดินใหโจทก ขอใหพิพากษาวาที่ดินเนื้อที่ ๒๔ ไร เปนที่ธรณีสงฆของโจทก หามจําเลยและ
บริวารเกี่ยวของ ใหเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.)
จําเลยใหการวา โจทกไดอุทิศและมอบที่ดินดังกลาวใหแกโรงเรียนประชาบาลวัดคลองมะแพลบ เพื่อ
ประโยชนแกการศึกษาแลว ทางราชการไดออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ในนามจําเลย เพื่อ
ประโยชนของการศึกษาแหงชาติ ที่ดินพิพาทก็โอนไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ
ดวย เปนผลใหที่ดินพิพาทตกเปนที่ราชพัสดุ โจทกไมเคยทวงถามเรียกรองที่ดินพิพาทคืน และที่ดินพิพาทไม
สามารถทําประโยชนไดเพราะมีอาคารโรงเรียนตั้งอยูขอใหยกฟอง
ศาลชั้นตนพิพากษาวา ที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เปนที่ของวัดโจทก
หามจําเลยและบริวารเขาเกี่ยวของ ใหเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ดังกลาวเสีย
จําเลยอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค ๖ พิพากษากลับใหยกฟอง
โจทกฎีกา
ศาลฎี ก าวิ นิจ ฉั ยวา ข อ เท็จ จริง ฟง เปนยุ ติได วา ที่ ดินพิ พาทมีชื่อ จําเลยเพื่อประโยชน ก ารศึก ษา
ประชาบาลโรงเรียนประชาบาลวัดคลองมะแพลบเปนผูครอบครองตามหนัง สือรับ รองการทําประโยชน
(น.ส. ๓ ก.) นายกก แกวแสง กับนางสรอย แกวแสง ไดยกที่ดินพิพาททั้งสองแปลงใหโจทกเพื่อสรางวัดจึงไดมี
การกอสรางวัดคลองมะแพลบในที่ดินดังกลาว เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๘ ตอมาป พ.ศ. ๒๔๘๔ ไดจัดตั้งโรงเรียนโดย
อาศัยศาลาวัดเปนอาคารเรียน ป ๒๔๙๖ วัดไดรื้อกุฏิไปอยูที่อื่น สวนโรงเรียนยังอยูที่เดิม ตอมาโรงเรียนไดโอน
มาสังกัดจําเลย ไดมีการรื้อศาลาวัดซึ่งใชเปนอาคารเรียนและปลูกสรางอาคารเรียนขึ้นใหมป ๒๕๒๓ ตอมาป
๒๕๓๗ โรงเรียนถูกยุบเพราะเหตุไมมีนักเรียน

๔๕

ปญหาที่ตองวินิจฉัยมีวา วัดไดอุทิศที่ดินพิพาทใหเปนของจําเลยแลวหรือไม พยานโจทกเบิกความวา
หลังจากไดตั้งวัดขึ้นในป ๒๔๘๔ มีการตั้งโรงเรียนขึ้นโดยยืมศาลาวัดสรางเปนโรงเรียน อาศัยศาลาวัดอยู ๑๐ ป
จึงไดสรางอาคารเรียนในที่ดินวัดโดยชาวบานยินยอมใหสราง วัดก็อนุญาตกรรมการวัดและมัคนายกก็เห็นชอบ
ดวย ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนแกบุตรหลานของชาวบานใกลเคียงที่จะไดศึกษาเลาเรียนเปนการที่ศาสนาเกื้อ หนุน
ประชาชนในทองที่ใหไดรับการศึกษาเลาเรียน แมตอมาป ๒๔๙๖ วัดจะยายออกไปจากที่ตั้งเดิมไปตั้งยังที่ตั้ง
ใหม ก็ไมถือวาวัดไดสละที่ดินพิพาทเพื่อประโยชนแกการศึกษาเลาเรียน แตยังคงถือวาวัดใหโรงเรียนใชที่ดิน
เพื่อประโยชนแกก ารศึก ษาเทานั้น การที่วัดยอมใหทางราชการใชที่ดินพิพาทเปนโรงเรียนตลอดมาตั้งแต
ป ๒๔๘๗ จนกระทั่ง โรงเรียนถูกยุบไปในป ๒๕๓๗ หาใชเปนการยกที่ดินพิพาทใหจําเลยไม ที่ดินพิพาทมี
ผูยกใหเ พื่อสรางวัด ตอมามีการสรางวัดขึ้นในที่พิพาทตามเจตนาของผูยกให ที่ดินพิพาทจึงเปนที่วัดและ
ที่ธรณีสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๔๐(๑) และ (๒) ซึ่ง เปนกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้ น ซึ่ ง ที่ วั ด และที่ ธ รณี ส งฆ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๔๑ และตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๔ จะโอนกรรมสิทธิ์ไดก็แตโดยพระราชบัญญัติเทานั้น การที่มี
ผูนําที่ดินพิพ าทไปออกหนัง สือรับ รองการทํา ประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เป นชื่อของจํ าเลยและตอมาไดถู ก
เปลี่ ย นแปลงขึ้ น ทะเบี ย นเป น ที่ ร าชพั ส ดุ ด ว ยที่ อ า งว า เป น ทรั พ ย สิ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การประถมศึก ษาแหง ชาติ กระทรวงศึก ษาธิก าร จึงเปนการไมช อบ ที่ดินพิพาทยัง คงสภาพเปนที่วัดและ
ที่ธรณีสงฆของวัดโจทกอยูเชนเดิม ฟงไมไดวาวัดโจทกไดอุทิศที่ดินพิพาทใหเปนของจําเลย ฎีกาของโจทกฟง
ขึ้น
พิพากษากลับ ใหบงั คับคดีไปตามคําพิพากษาศาลชั้นตน
คําพิพากษาศาลฎีกาขางตนจึงเห็นไดวาที่วัด ที่ธรณีส งฆนั้นแมหากมีการออกเอกสารสิทธิ และขึ้น
ทะเบียนเปนที่ราชพัสดุ ก็สามารถเพิกถอนไดหากออกทับที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ

๔๖

อํานาจจัดการมรดกของพระภิกษุผูมรณภาพโดยเจาอาวาส
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ (๑) บัญญัติใหเจาอาวาสมีหนาที่จัดกิจการและ
ศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี และโดยที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๖๒๓ บัญญัติวา
ทรัพยสินของพระภิกษุที่ไดมาในระหวางเวลาที่อยูในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแกมรณภาพ ใหตกเปน
สมบัติของวัดที่เปนภูมิลําเนาของพระภิกษุนั้น เวนไวแตพระภิกษุนั้นจะไดจําหนายไปในระหวางชีวิตหรือ โดย
พินัยกรรม ดังนั้นวัดในฐานะนิติบุคคล โดยเจาอาวาสซึ่งเปนผูแทนของวัด จึงมีอํานาจฟองคดีตอศาลโดยอาจ
มอบอํานาจใหไวยาวัจกร เปนผูฟองคดีไดหากทราบวาพระภิกษุผูมรณภาพมีทรัพยสินที่ไดมาระหวางเวลาที่
บวชอยูและไมไดจําหนายไปนําระหวางที่มีชีวิตหรือโดยพินัยกรรม เพื่อใหทรัพยสินของพระภิกษุผูมรณภาพ
ตกเปนสมบัติของวัดตอไป ดังคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๗/๒๕๓๙ โดยวัดทุงครุใน โดยนาย ป. ไวยาวัจกร
เปนผูรองคัดคาน นาย ช. ผูจัดการมรดก พระครู ส. ผูมรณภาพ ตอศาลวา นาย ช. ในฐานะผูจัดการมรดก
กระทําการใหเปนที่เสียหายแกวัด(ผูรองคัดคาน) โดยเบียดบัง และยัก ยายที่ดิน โฉนด เลขที่ ๙๕๘ ซึ่งตาม
กฎหมายแล วตองตกเป นทรัพยม รดกแกวัด ทั้ง ยัง ไมไดจั ดทําบัญ ชีท รั พยม รดกภายใน ๑๕ วั น ซึ่ง ทําให
นาย ช. ขาดคุณสมบัติที่จะเปนผูจัดการมรดกของผูมรณภาพอีกตอไป ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนนาย ช. ออก
จากการเปนผูจัดการมรดกของผูมรณภาพ และแตงตั้งนาย ป. เปนผูจัดการมรดกของผูมรณภาพแทน นาย ช.
ผูถูกคัดคานยื่นคํารองวา นาย ป ไมมีอํานาจดําเนินคดีแทนวัด และผูถูก คัดคานมิไดก ระทําการเบียดบั ง
ยักยายทรัพยมรดกของผูมรภาพเพื่อตนเอง แตก ระทํา การแบงแยกที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๕๘ และโอนที่ดินที่
แบงแยกแลวใหผูอื่นตามเจตนารมณของผูมรณภาพ และที่จัดการมรดกลาชาเพราะตนฉบับโฉนดอยูในความ
ครอบครองของบุคคลอื่น และที่ไมไดจัดทําบัญชีทรัพยมรดกผูมรณภาพเพราะไมทราบวากฎหมายกําหนด
หนาที่ดังกลาว ไว ขอใหยกคํารอง
ศาลชั้นตนไตสวนแลว มีคําสั่งใหนาย ช. เปนผูจัดการมรดกตามพินัยกรรม แบบเอกสารฝายเมือง ของ
พระครู ส. ผูมรณภาพ โดยใหจัดการเฉพาะทรัพยมรดกตามพินัยกรรม คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๕๗ เทานั้น และ
มีคําสั่งใหนาย ป. เปนผูจ ัดการมรดกของพระครู ส. ผูมรณภาพอีกคนหนึ่ง โดยใหจัดการทรัพยมรดกอื่นของ
ผูมรณภาพ นอกเหนือจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๗
ผูถูกรองคัดคานยื่นอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษายืน ตามศาลชั้นตน
ผูถูกรองคัดคานยื่นฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ซึ่งออก
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ระบุวา ไวยาวัจกร หมายถึง คฤหัสถผูไดรับแตงตั้ง

๔๗

และจะมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาจัดการทรัพยสินของวัดไดตามที่เจาอาวาสมอบหมายเปนหนังสือ ไวยาวัจกร ผู
ไดรับแตงตั้งกอนวันใชกฎมหาเถรสมาคมนี้ใหถือวาเปนไวยาวัจกรตามกฎมหาเถรสมาคมตอไป เมื่อนาย ป.
ไดรับแตงตั้งจากเจาอาวาสวัดผูรองคัดคานใหเปนไวยาวัจกรเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๖ โดยอาศัยอํานาจตาม
กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๘ จึงถือวาเปนไวยาวัจกรอยูยอมมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาจัดการทรัพยสินของวัดได
ตามที่เจาอาวาสมอบหมายเปนหนังสือ แม ตามคํารองคัดคานระบุยืนยันวา นาย ป. มีอํานาจเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยสินของผูคัดคานโดยมิไดแนบหนังสือมอบหมายของเจาอาวาสก็ตามแตกอนสืบพยานผูคัดคาน
ก็ไดแถลงขอสงหนังสือมอบอํานาจลงวันที่กอนวันยื่นคํารองคัดคานซึ่งมีเจาอาวาสวัดผูคัดคานลงนามและใน
ชัน้ สืบพยานเจาอาวาสก็มาเบิกความยืนยันรับรองหนังสือมอบอํานาจจึงฟงไดวาเจาอาวาสไดมอบหมายเปน
หนังสือให นาย ป. ไวยาวัจกรมีอํานาจจัดการทรัพยสินของผูคัดคานกอนยื่นคํารองคดีนี้ ที่ดินเปนมรดกของ
พระครู ส. ตกไดวัด ผูคัดคานจึงเปนทรัพยสินของผูคัดคาน การดํา เนินคดีเกี่ยวกับทรัพยสินของวัดเปนการ
จัดการทรัพยสินอยางหนึ่งของนาย ป. ยอมมีอํานาจจัดการจึงมีสิทธิแตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินคดีได คํารอง
ที่ทนายความซึ่งนาย ป. แตงตั้งและไดยื่นตอศาลจึงสมบูรณ
พิพากษายืน
คํา พิ พ ากษาฎี ก านี้ เ ป นอุ ท าหรณ ที่ ดี ที่ย กขึ้ น มาเพื่ อให เ จ าอาวาสซึ่ ง มี ห น า ที่ ดู แลทรั พ ยสิ น และ
ผลประโยชนของวัดไดศึกษา แมวาพระภิกษุผูมรณภาพไปแลวจะไดทําพินัยกรรมสําหรับเผื่อตายไวแลว แต
หากพบวายังมีทรัพยมรดกอื่นที่ไดม าระหวางอยูในสมณเพศแลวและยังไมไดจําหนายไปก็ยอมที่จะตกเปน
สมบัติของวัดตามที่ไดบัญญัติไวในกฎหมาย ก็ขอใหทานเจาอาวาสไดใชความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติ
หนาที่และศึกษาขอกฎหมายที่เกี่ยวของใหรอบดานเพื่อรักษาผลประโยชนของวัดมิใหผูใดมาฉกฉวยไป.

๔๘

มูลหนี้จากการสรางโบสถ ใครรับผิดชอบ
วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ ยอมมีสิท ธิและหนาที่ตามที่ก ฎหมายบัญ ญัติรับ รองไว คําวา หนาที่ ตามพจนานุก รมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ แปลวา กิจที่ตองทําดวยความรับผิดชอบ แลวถาวัดเปนหนี้ตอบุคคลภายนอก
วัดจะตองรับผิดชอบแคไหนอยางไร ผูแทนคือเจาอาวาส กรรมการวัดตองรวมรับผิดชอบในมูลหนี้ดวยหรือไม
มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่นาสนใจคือ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๖๙/๒๕๓๑ โจทกเปนพระภิกษุจําพรรษาอยู
วัดแหงหนึ่ง ฟองวัด ก. เปนจําเลยที่ ๑ พระผูรักษาการเจาอาวาส เปนจําเลยที่ ๒ กรรมการวัด ก. เปนจําเลย
ที่ ๓ และที่ ๔ วา จําเลยทั้ง ๔ ไดมอบหมายใหโจทกสรางโบสถวัด ก. โดยใหโจทกทดรองจายคาวัสดุตางๆ ไป
พลางกอน แลวไมชําระหนี้ ขอใหบังคับจําเลยทั้ง ๔ ชําระหนี้ดังกลาว
ศาลชั้นตนพิพากษาใหจําเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ รวมกันชําระเงินจํานวน ๔๐,๙๓๔.๒๐ บาท พรอม
ดอกเบี้ยใหแกโจทก โดยใหจําเลยที่ ๔ รวมรับผิดเปนเงิน ๒๐,๓๗๙.๒๐ บาท จําเลยอุทธรณ
ศาลอุทธรณพิพากษาแกเปนวาใหยกฟองจําเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ โจทกและจําเลยที่ ๑ ฎีกา
ศาลฎีก าวินิจฉัยวา “ที่จําเลยที่ ๑ ฎีกาวา โจทกไมมีอํานาจฟองโดยอางอิงเหตุผล ๒ ประการ คือ
ประการที่ ๑ จําเลยที่ ๑ เปนนิติบุคคลผูมีอํานาจทําการแทนจําเลยที่ ๑ ได จะตองเปนเจาอาวาสหรือ
ผูรักษาการแทนเจาอาวาสเทานั้น จําเลยที่ ๒ เพิ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัดจําเลยที่ ๑
เมื่อปพุท ธศักราช ๒๕๒๐ หนัง สือรับ สภาพหนี้ตามฟองทุกฉบับ ทําเมื่ อป พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงไมมีเหตุผ ลตาม
กฎหมายจะวินิจฉัยวาจําเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ เปนตัวแทนของจําเลยที่ ๑ โดยปริยายไมได ประการที่ ๒
เงินที่โจทกทดรองจายตามฟองสวนหนึ่งเปนของวัดอื่นซึ่งเปนนิติบุคคล วัดดังกลาวมิไดมอบอํานาจใหโจทก
ฟองคดีนี้ สําหรับฎีกาขอนี้ประการที่ ๑ นั้นวัดจําเลยที่ ๑ ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๖
จึงเปนนิติบุคคลจําพวกวัดวาอาราม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๗๒ และเจาอาวาสเปน
ผูแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนวัด ขณะเกิดเหตุกรณีที่โจทกนํามาฟองคดีนี้ วัดจําเลยที่ ๑ ยังไมมีเจาอาวาส
จําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนพระลูกวัดเปนผูติดตอใหโจทกมาชวยสรางโบสถให ในการคิดบัญชีหนี้สินในการกอสราง
โบสถที่โจทกออกเงินทดรองจายไปกอน จําเลยที่ ๒ ก็เปนผูคิดบัญชีกับโจทกและเปนผูบอกบุญใหประชาชน
มารวมบริจาคเงินสรางโบสถเมื่อคิดบัญชีกันแลวปรากฏวาจําเลยที่ ๑ เปนหนี้คาวัสดุกอสรางที่โจทกออกเงิน
ทดรองจายไปกอน เปนเงิน ๒๐,๓๗๙.๒๐ บาท จําเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ก็ไดทําหนังสือรับสภาพหนี้วาจําเลย
ที่ ๑ เป น หนี้ โ จทก เ ป น เงิ น จํ า นวนดั ง กล า วจริ ง โดยระบุ ฐ านะในหนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้ ว า เป น ตั ว แทน
คณะกรรมการจัดงานฝงลูกนิมิตวัด ก. ระบุฐานะจําเลยที่ ๓ วาเปนกรรมการวัดจําเลยที่ ๑ พฤติการณเหลานี้
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ถือไดวา จําเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ เชิดตัวเองเปนตัวแทนจําเลยที่ ๑ ตอมาอีกประมาณ ๒ ป เจาคณะตําบลอาศัย
อํานาจตามกฎหมาเถรสมาคมฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ขอ ๔ วรรคหนึ่ง แตงตั้งใหจําเลยที่ ๒ เปนผูรักษาการ
เจาอาวาสวัดจําเลยที่ ๑ ซึ่งมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเจาอาวาสตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ และจําเลยที่ ๒ ดํารงตําแหนง ดังกลาวนี้ตลอดมาจนกระทั่งโจทกฟองคดีนี้ ซึ่งเปนระยะเวลา
หลังจากจําเลยที่ ๒ ไดรับการแตงตั้งเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสกวา ๕ ป จําเลยที่ ๒ ในฐานะเปนผูแทน
ของจําเลยที่ ๑ รูถึงพฤติการณอันถือไดวาจําเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ เชิดตัวเองเปนตัวแทนจําเลยที่ ๑ ก็มิไดทักทวง
หรือเพิกถอนการกระทําดังกลาวถือไดวาจําเลยที่ ๑ โดยจําเลยที่ ๒ ผูแทนใหสัตยาบันแกการกระทําของจําเลย
ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔จําเลยที่ ๑ จึงตองรับผิดตอโจทกผูสุจริตเสมือนวาจําเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ เปนตัวแทน
จําเลยที่ ๑
สวนจําเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ในหนังสือรับสภาพหนี้ก็ระบุวาเปนคาใชจายในการซื้อธูป เทียน ทอง
เข็ม ดาย เพื่อใชในการผูกพัทธสีมาโบสถวัดจําเลยที่ ๑ มิใชเพื่อประโยชนของจําเลยที่ ๒ ที่๓ ขอเท็จจริงเหลานี้
ถือไมไดวาจําเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ยอมตนเขาผูกพันรับผิดหนี้ตามฟองเปนสวนตัว ดังนั้น จําเลยที่ ๒ ที่ ๓
และที่ ๔ จึงไมตองรวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑
สําหรับขอที่จําเลยที่ ๑ ฏีกาวา เงินที่โจทกทดรองจายไปนั้นเปนเงินของวัดอื่นซึ่งเปนนิติบุคคล ไมได
มอบอํานาจใหโจทกฟองคดี นั้น เปนขอที่ไมไดวากลาวมาในศาลชั้นตน ศาลฎีกาไมวินิจฉัยให
คดีนี้มีมุมมองที่นาสนใจ คือ ประการแรก วัดจําเลยที่ ๑ โดยพระลูกวัด จําเลยที่ ๒ และกรรมการวัด
จําเลยที่ ๓ ที่ ๔ ไดติดตอใหโจทกมาสรางโบสถให โดยขณะนั้นวัดจําเลยที่ ๑ ยังไมมีเจาอาวาส ตอมาจําเลยที่
๒ ไดรับการแตงตั้งเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส และมิไดทักทวงเรื่องดังกลาว ศาลถือวาจําเลยที่ ๑ โดย
จําเลยที่ ๒ ไดใหสัตยาบันโดยปริยาย จําเลยที่ ๑ คือวัด ก. จะตองรับผิดในมูลหนี้ ประการที่สอง จําเลยที่ ๒
ที่ ๓ และที่ ๔ ตองรวมกันหรือแทนกันรับผิดกับจําเลยที่ ๑ หรือไม ศาลเห็นวามูลหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ที่
จําเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ทําไวกับโจทกนั้นมิใชเพื่อประโยชนสวนตัวของจําเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ จึงไมตอง
รวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑
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รักษาการเจาอาวาสกูเ งินชาวบานมาสรางกุฏิ วัดตองรับผิดชอบ
วัดที่เ ปนนิติบุคคลตามพระราชบัญ ญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แลวถาเจาอาวาสหรือผูรักษาการ
เจาอาวาสประสงคจะสรางกุฏิหรือสิ่งกอสรางภายในวัด แตมีปจจัยหรือทุนทรัพยไมเพียงพอแลวไปกูยืมจาก
บุคคลภายนอกโดยไมแจงตอเจาคณะกรรมการวัดหรือไวยาวัจกร กรณีแบบนี้วัดจะตองรับผิด หรือเจาอาวาส
หรือรักษาการเจาอาวาสรับผิดตองรวมรับผิดกับวัดดวยหรือไม มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๔๑/๒๕๔๘ เปน
กรณีศึกษามีรายละเอียดวา
นายขาว เปนโจทกยื่นฟองวัด ข. เปนจําเลยวา จําเลยโดยพระครู ก. ในฐานะรักษาการเจาอาวาสและ
เปนตัวแทนจําเลยกูยืมเงินโจทกเปนเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสรางกุฏิโดยตกลงจะชําระหนี้คืนหลัง
ทอดกฐินประจําป แตจําเลยไมชําระหนี้ ขอใหบังคับจําเลยชําระตนเงินพรอมดอกเบี้ย
จําเลยใหการวา ชวงที่พระครู ก. รักษาการเจาอาวาสกูยืมเงินโจทกหรือไมจําเลยไมทราบ หลังจาก
พระครู ก. ไดลาออกจากตําแหนงไมเคยแสดงหลักฐานบัญชีรายรับรายจายประจําเดือนตอเจาคณะตําบล ทั้ง
พระครู ก. ไมเคยใหไวยาวัจ กรหรือผูจัดประโยชนของวัดทําบัญชีรายรับรายจายของวัด จึง เปนการขัดตอ
กฎกระทรวงขอ ๖ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
ถึงแมจะไมมีไวยาวัจกรหรือผูจัดประโยชนก็เปนหนาที่ของพระครู ก. ตองทําบัญชีทั้งหลายใหปรากฎรายรับ
รายจายของวัด หากวาพระครู ก. เปนตัวแทนของจําเลยจริงตองถือวาเงินที่กูยืมตามฟองเปนเงินของววั ด
จําเลย ซึ่งวัดจะเก็บรักษาไดเพียง ๓,๐๐๐ บาท ในสวนที่เกิน ๓,๐๐๐ บาทตองเก็บรักษาโดยกรมการศาสนา
และฝากในนามของวัด แตไมปรากฎวาพระครู ก. ไดกระทําการดังกลาว จึงเปนการขัดตอกฎกระทรวงขอ ๕
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ การกระทําของพระครู ก.
จึงเปนการกระทําสวนตัวไมมีผลผูกพันจําเลย ทั้งในเอกสารการกูยืมเงินทั้งสองฉบับก็ไมปรากฎวา พระครู ก.
ไดกระทําในนามของวัดจําเลยแตอยางใด ขอใหยกฟอง
ศาลชั้นตนพิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐ บาทพรอมดอกเบี้ยใหแกโจทก
จําเลยอุทธรณ
ศาลอุทธรณพิพากษากลับใหยกฟอง
โจทกฎีกา
ศาลฎีก าวินิจ ฉัยวา จําเลยมีฐานะเปนนิติบุคคลประเภทวัดในพุท ธศาสนาจัดตั้ง ขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พระครู ก. ไดรับแตงตั้งใหรักษาการแทนเจาอาวาสวัดจําเลยตามคําสั่งเจาคณะตําบล
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ตอมาพระครู ก. ไดลาออกจากตําแหนง ในชวงที่พระครู ก. ไดรักษาการเจาอาวาสไดยืมเงินจากโจทก ๒ ครั้ง
รวมเปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยพระครู ก. ไดทําหลักฐานการกูยืมลงลายมือชื่อพระครู ก. พรอมทั้งมีพยาน
ลงลายมือชื่อ โดยระบุในหนังสือในลักษณะวา พระครู ก. ไดยืมเงินสดเพื่อจะจายคากอสรางวัดใหลุ ลวงไป
ดวยดี. ...........บาท กําหนดคืนใหห ลังทอดกฐินวัดเรียบรอยแลว เห็นไดชัดวาหนังสือดังกลาวเปนหลักฐาน
ในการกูยืมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๖๕๓ วรรคหนึ่ง จึงรับฟงไดวาพระครู ก. ไดกูเงิน
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทไปจากโจทกจริง
แลววัดจําเลยตองชําระหนี้แกโจทกตามฟองหรือไม รับฟงไดวากรรมการที่มาจากอําเภอและตัวแทน
เจาคณะตําบลสรุป ผลการตรวจสอบวา หนี้สินที่พระครู ก.กูยืมเงินโจทกเ ปนหนี้ที่ใชในการกอสรางกุฏิอัน
เปนศาสนสมบัติของจําเลย หาใชเปนการกูยืมเพื่อตนเองไม พระครู ก. กระทําการดังกลาวแทนจําเลยไดโดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๗ และ ๓๙ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ อีกทั้งเมื่อโจทกไดสงมอบ
เงินใหพระครู ก. ซึ่งกระทําแทนจําเลยรับมอบจํานวนเงินที่กูไปแลว สัญญากูยอมบริบูร ณ การที่จะตองให
ไวยาวัจกรเปนผูเก็บรักษาเงินหรือตองทําบัญชีรายรับรายจายตามกฎกระทรวงขอ ๖ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๑)ซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ นั้นไมเกี่ยวกับความบริบูรณของสัญญากูแตประการใด
ดังนั้นเมื่อพระครู ก. เปนผูแทนของจําเลยกูยืมเงินโจทกมาใชในกิจการอันเปนศาสนสมบัติของจําเลยเชนนี้
จําเลยจึง ตองรับ ผิดชดใชเ งินกูพรอมดอกเบี้ยตามฟองแกโ จทก พิพากษาใหบัง คับ คดีไปตามคําพิพากษา
ศาลชั้นตน
วัดที่เปนนิติบุคคลแลว มีเจาอาวาสเปนผูแทน การใดๆที่เจาอาวาสไดกระทําไปตามอํานาจที่กฎหมาย
ใหอํานาจไว จึง มีผ ลผูก พันวัด ถาเปนเรื่องเจาอาวาสกระทําโดยปราศจากอํานาจหรือ นอกเหนืออํานาจ
เจาอาวาสตองรับผิดโดยลําพัง ไมผูก พัน วัดหรือถาการกระทํานอกเหนือ อํานาจกอใหเกิดการละเมิดหรือ
เปนการทําละเมิดโดยสวนตัววัดก็ไมตองรับผิด
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อายุความ สําคัญไฉน
อายุความ คือ ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดสิทธิใหใชสิทธิเรียกรอง สิทธิฟอง หรือสิทธิรองทุกข หาก
ปลอยเนิ่นนานไปจนลวงระยะเวลาดังกลาวแลว สิทธิเชนวานั้นจะเปนอันยกขึ้นอางอีกไมได ซึ่งเรียกวา “การ
ขาดอายุความ ” เชนสิท ธิเรียกรองขาดอายุความ คดีขาดอายุความ หนี้ขาดอายุความเปนตน สําหรับ ใน
คดีอาญา ในกรณีความผิดอันยอมความได ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๖ กําหนดระยะเวลาที่ถือเปนการ
ขาดอายุความไว ถาผูเสียหายมิไดรองทุกขภายในสามเดือนนับแตวันที่รูเรื่องความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด
เปนอันขาดอายุความ ดังคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๗๗/๒๕๕๔ คดีนี้วัดเปนผูเสียหายเขาแจงความกับเจาหนาที่
ตํารวจวา นาย ต. คือจําเลย กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๕๒ คือ ครอบครองทรัพย
ซึ่งเปนของผูอื่น หรือซึ่งผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย เบียดบังเอาทรัพยนั้นเปนของตนหรือบุคคลที่ส ามโดย
ทุจริต ผูนั้นกระทําความผิดฐานยักยอก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือทัง้ จํา
ทั้งปรับ และมาตรา ๓๕๔ ซึ่งบัญญัติวา ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๕๒ หรือมาตรา ๓๕๓ ไดกระทํา
ในฐานที่ผูกระทําความผิดเปนผูจัดการทรัพยสินของผูอื่นตามคําสั่งศาล หรือตามพินัยกรรม...ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งความผิดฐานยักยอกทรัพย ตาม
ปอ.มาตรา ๓๕๒ , ๓๕๔ เปนความผิดอันยอมความได ผูเสียหายตองรองทุกขกลาวโทษตอเจาหนาที่ตํารวจ
หรือฟองตอศาลภายในสามเดือนนับแตทราบความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด แตวัดในฐานะผูเสียหายรอง
ทุกขกลาวโทษนาย ต. เกินสามเดือน ผลที่เกิดคือศาลฎีกายกฟองจําเลย เหตุเพราะขาดอายุความแลว ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
คดีนี้โจทกฟอ งขอใหลงโทษนาย ต. เปนจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒, ๓๕๔ ให
จําเลยคืนเงินจํานวน ๔๙๖,๑๖๖ บาท แกวัดซํารังผูเ สียหาย
จําเลยใหการปฏิเสธ
ระหวางพิจารณา วัดซํารัง ผูเสียหายยื่นคํารองขอเขาเปนโจทก ศาลชั้นตนอนุญาต
ศาลชั้นตนพิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๔ ประกอบ มาตรา
๓๕๒ ลงโทษจําคุกมีกําหนด ๓ ป จําเลยใหการรับสารภาพในชั้นจับกุมและเบิกความรับขอเท็จจริงบางสวนใน
ชั้นพิจารณาเปนประโยชนแกการพิจารณา สมควรลดโทษใหหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๗๘ คงจําคุกมีกําหนด ๒ ป ใหจําเลยคืนเงินจํานวน ๔๙๖,๑๖๖ บาท แกโจทกรวม
จําเลยอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค ๔ พิพากษากลับใหยกฟอง

๕๓

ศาลฎีกาวินิจฉัยวา คดีโ จทกขาดอายุความหรือไม เห็นวา ความผิด ฐานยักยอกทรัพยตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๔ เปนความผิดอันยอมความได โจทกรวมตองรองทุกขภายใน ๓ เดือนนับแตวันที่รู
เรื่องความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด มิฉะนั้นคดีเปนอันขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๙๖ พยานโจทก เบิกความทํานองเดียวกันวา โจทกรวมยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งตั้งนายจันทร เปนผูจัดการ
มรดกของพระครูออนสาผูตาย เมื่อศาลมีคําสั่งแตงตั้งแลวยอมถือวานายจันทรเปนตัวแทนของทายาททั้งหมด
มีหนาที่ในการรวบรวมทรัพยมรดก ทั้งดําเนินคดีทั้งทางแพงและอาญาตอผูที่กระทําความเสียหายแตกองมรดก
ดวย ดังนั้นเมื่อนายจันทรนําคําสั่งแตงตั้งผูจัดการมรดกไปดําเนินการที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาวังทอง
เพื่อขอรับเงินในบัญชีของพระครูออนสา แตเจาหนาที่ธนาคารแจงวา จําเลยนําคําสั่งศาลแตงตั้งใหจําเลยเปน
ผูจัดการมรดกมารับเงินในบัญ ชีนายออนสาไปแลว ยอมถือวานายจั นทรรูเ รื่องผูกระทําความผิดและรูตัว
ผูกระทําความผิดแลว แมพยานโจทกทั้งหมดไมไดเบิกความยืนยันเกี่ยวกับวันเวลาที่ไปดําเนินการกับธนาคาร
เห็นวา คดีรองขอแตงตั้งผูจัดการมรดกเปนคดีที่ไมส ลับซับซอนและไมมีขอยุงยากเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกคูความจึงสามารถคัดถายสําเนาคําสั่งศาลไดในวันที่มีคําสั่งทันที จึงเปนไปไดที่นายจันทรไดรับคําสั่งศาล
ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ แลวไปดําเนินการกับธนาคารทันที แตอยางไรก็ดีหากนายจันทรไดรับคําสั่งศาล
ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๓ ดังที่โจทกฎีกา ผูเสียหายตองรองทุกขภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ จะถือเปน
วันหยุดราชการ แตการรองทุกขสามารถกระทําไดทุกวัน คดีนี้โจทกรวมรองทุกขวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ จึง
ขาดอายุความ ที่ศาลอุทธรณภาค ๔ พิพากษายกฟองนั้น ศาลฏีกาเห็นพองดวย ฎีกาโจทกฟงไมขึ้น
พิพากษายืน
จึงเปนอุทธาหรณสําหรับเจาอาวาส ซึ่งตามปกติทรัพยที่พระภิกษุไดมาในระหวางที่บวช ถายังมิได
จําหนายหรือยกใหใคร หรือทําพินัยกรรมไว ก็ยอมตกเปนของวัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๖๒๓ ดังนั้นหากมีลูกศิษยหรือคนใกลชิดยักยอกทรัพยไปจึงเปนหนาที่ของเจาอาวาสที่ตองดําเนินคดี
กับ บุ คคลที่ยัก ยอกเอาไปและกอใหเกิดความเสียหายกับ วัด แตห ากไมไดดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดนั้นอาจจะแพคดีดังคดีที่ยกมา.

๕๔

การได
มาซึม่งาซึ
ที่ด่งินทีของวั
ดตามพิ
นยั กรรม
การได
่ดินของวั
ดตามพิ
นยั กรรม
การไดมาซึ่งที่ดินวัดอีกอยางคือ การไดมาโดยพินัยกรรม พินัยกรรม คือ การแสดงเจตนากํา หนด
การเผื่อตายในเรื่องทรัพยสินของตนหรือในการตางๆอันจะใหเกิดเปนผลบังคับไดตามกฎหมายเมื่อตนตาย
พูดตามประสาชาวบานก็คือ การแสดงเจตนายกทรัพยสินของตนเองใหแกผูใด หรือใหผูใดเขามาจัดการ
ทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใดของตนเอง เมื่อตนเองตายไปแลว
ดังนั้นการพิจารณาวาเปนพินัยกรรมหรือไม ตองมีขอความกําหนดการเผื่อตายในเรื่องของทรัพยสิน
ของผูตายวาใหตกเปนของใคร หรือใหจัดการอยางไรเมื่อผูทําพินัยกรรมตายไปแลว การทําพินัยกรรมนั้น ตอง
ทําตามแบบที่กฎหมายกําหนด มิฉะนั้นไมถือวาเปนพินัยกรรม พินัยกรรมนั้นมีอยู ๖ แบบไดแก
๑. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
๒. พินัยกรรมแบบธรรมดา ทําเปนหนังสือ จะเขียนหรือพิมพก็ได
๓. พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง สวนมากจะไปทําที่วาการอําเภอ
๔. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ ซึ่งตองทําตอหนานายอําเภอ
๕. พินัยกรรมแบบทําดวยวาจา ซึ่งตองมีพฤติการณพิเศษที่ไมอาจทําพินัยกรรมแบบอื่นได เชน เกิด
สงคราม หรือเกิดโรคระบาด
๖. พินัยกรรมทําในตางประเทศ
ซึ่งรายละเอียดในการทําพินัยกรรมแบบตางๆ ก็มีรายละเอียดตางกันไป ทานผูอานสามารถศึกษา
เพิ่มเติมไดทั้งในหนังสือ หรือทางอินเตอรเน็ต ดังนั้นพินัยกรรมที่ทําถูกตองตามแบบที่กฎหมายกําหนดก็มักไม
เกิดเปนขอพิพาทระหวางผูรับพินัยกรรมกับทายาทที่ไมไดรับมรดก แตทรัพยสมบัติยอมเปนที่พึงปราถนาของ
คนทั่วไป จึงมักจะเกิดขอพิพาทกันอยูเสมอ ดังคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๕/๒๕๕๓ ซึ่งผูตายคือนางละมาย
หรือชะมาย ทําพินัยกรรมถวายที่ดินใหวัดวังกพง แตผูจัดการมรดกไมยอมโอนที่ดินใหวัด วัดจึงเปนโจทกฟอง
ผูจัดการมรดกผูตายเปนจําเลย ขอใหศาลบังคับใหจําเลยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อทางทะเบียนในหนังสือ
รับรองการทําประโยชนเปนชื่อของโจทก จําเลยใหการขอใหยกฟอง
ศาลชั้นตนพิพากษาใหจําเลยจดทะเบียนเปลี่ย นแปลงชื่ อทางทะเบียนในหนัง สื อรับ รองการทํ า
ประโยชนที่พิพาท ใหเปนชื่อของวัดโจทก
จําเลยอุทธรณ
ศาลอุทธรณ พิพากษายืน
จําเลยฎีกา

๕๕

ศาลฎีกาวินิจฉัยวา คดีมีปญหาตองวินิจฉัยขอกฎหมายตามฎีกาของจําเลยเพียงวา เอกสารหมาย จ. ๗
เปนหนังสือพินัยกรรมหรือเปนหนังสือยกที่ดิน พิพาทใหแกโจทก ไดตรวจดูเอกสารหมาย จ.๗ แลว แมใน
ตอนบนของเอกสารจะมีขอความวา “หนังสือพินัยกรรม”แตไมมีพยาน ๒ คน ลงลายมือชื่อรับรองจึงไมมี
ลักษณะเปนพินัยกรรมตามกฎหมาย และหนัง สือดัง กลาวมีขอความวา ขาพเจา ล. หรือ ช. ไดถวายที่ดิน
จํานวน ๑๕ ไร ใหวัด ในปที่วัดไดวางศิลาฤกษสรางพระอุโบสถนั้น.... เนื่องจากทราบวา เอกสาร น.ส.๓ ที่ได
ถวายวัดไดสูญหายไปจากวัดเมื่อป ๒๕๒๕ และยังติดตามไมพบและในเอกสารยังมีชื่อของขาพเจาอยู ขาพเจา
จึงขอทําหนังสือฉบับนี้ยืนยันการถวายที่ดินแปลงดังกลาวและหากขาพเจาถึงแกกรรม ขอใหถือหนังสือฉบับนี้
เปนพินัยกรรมยืนยันการถวายมอบกรรมสิทธิ์ใหแกวัดตอไป ตามขอความในเอกสารดัง กลาวถือไดวาเปน
หนังสือยืนยันการยกที่ดินพิพาทใหแกโจทกในปจจุบันขณะทําหนังสือดัง กลาวจนถึงวาหากถึงแกกรรมก็ยัง
ยืนยันยกที่ดินพิพาทใหโจทก หนังสือดังกลาวถือไดวาเปนหนังสือแสดงเจตนาของ ล. ที่ยืนยันวามีเจตนายก
ที่ดินพิพาทใหโจทกมาตั้งแตแรกจนถึงขณะทําหนังสือดังกลาว ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา ล. ไดยกที่ดินพิพาทใหแก
โจทก เมื่อโจทกเขาทําประโยชนในที่ดินพิพาทแลวที่ดินพิพาทจึงเปน ธรณีสงฆ ที่ศาลลางทั้งสองพิ พากษานั้น
ศาลฎีกาเห็นพองดวยฎีกาจําเลยฟงไมขึ้น
ดังนั้นแมขอความระบุตามเอกสารวาเปนพินัยกรรม หากไมทําตามแบบที่กฎหมายกําหนด ก็ไมถือวา
เปนพินัยกรรม แตศาลไดพิจารณาขอความตามเอกสารที่วัดโจทกอาง เห็นวาผูตายมีเจตนาอุทิศที่ดินใหวัด
โจทก และยกที่ดินพิพาทใหวัด วัดไดเขาทําประโยชนในที่ดินแลว ที่ดินจึงตกเปนที่ธรณีสงฆสมดังเจตนาของ
ผูตาย บุญกุศลที่เกิดจากการอุทิศที่ดินใหวัดก็คงจะตามสงผลใหแกผูอุทิศทุกชาติไป

