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พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑

มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระ
จุลจอมเกลาอยูหัวฯ ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศจงทราบทั่วกันวา

ทุกวันนี้การปกครองขางฝายพระราชอาณาจักร ก็ไดทรงพระราชดําริแกไข และจัดตั้ง
แบบแผนการปกครองใหเรียบรอยเจริญดีขึ้นกวาแตกอนเปนหลายประการแลว

และฝายพระพุทธจักรนั้น การปกครองสังฆมณฑล ยอมเปนการสําคัญทั้งในประโยชน
แหงพระศาสนา และในประโยชนความเจริญของพระราชอาณาจักรดวย ถาการปกครองสังฆมณฑล เปน
ไปตามแบบแผนกันเรียบรอย พระศาสนาก็จะรุงเรืองถาวร และจะชักนําประชาชนทั้งหลายใหเลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสโนวาท ประพฤติสัมมาปฏิบัติและร่ําเรียนวิชาคุณในสังฆสํานักยิ่งขึ้นเปนอันมาก

มีพระราชประสงฆจะทรงทํานุบํารุงสังฆมณฑล ใหเจริญคุณสมบัติม่ันคงสืบไปในพระ
ศาสนา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราเปนพระราชบัญญัติไวสืบไปดังน้ีวา

หมวดที่ ๑
วาดวยนามและกําหนดใชพระราชบัญญัติ

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีใหมีนามวา พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ รัตนโกสิ
นทรศก ๑๒๑ และพระราชบัญญัติน้ีจะโปรดใหใชในมณฑลใด เม่ือใดจะไดประกาศในหนังสือพิมพราช
กิจจานุเบกษาเปนสําคัญ

มาตรา ๒ ตั้งแตวันที่ใชพระราชบัญญัติน้ีในที่ใด ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย แบบแผน
ประเพณีที่ขัดขวางตอพระราชบัญญัติน้ี มิใหใชในที่น้ันสืบไป

 หมวดที่ ๒
วาดวยคณะใหญ
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มาตรา ๓ พระราชบัญญัติน้ีไมเกี่ยวดวยนิกายสงฆ กิจและลัทธาเฉพาะในนิกายนั้น ๆ
ซ่ึงเจาคณะหรือสังฆนายกในนิกายนั้นไดเคยมีอํานาจวากลาวบังคับมาแตกอนประการใด ก็ใหคงเปน
ตามเคยทุกประการ แตการปกครองอันเปนสามัญทั่วไปในนิกายทั้งปวง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา ๔ สมเด็จเจาคณะใหญทั้ง ๔ ตําแหนง คือ เจาคณะใหญคณะเหนือ ๑ เจาคณะ
ใหญคณะใต ๑ เจาคณะใหญคณะธรรมยุตกิา ๑ เจาคณะใหญคณะหลวง ๑ ทั้งพระราชาคณะ เจาคณะ
เหนือ คณะใต คณะธรรมยุติกา คณะกลาง ทั้ง ๔ ตําแหนงน้ัน ยกเปนพระมหาเถระที่ทรงปฤกษาในการ
พระศาสนา และการปกครองบํารุงสังฆมณฑลทั่วไป ขอภาระธุระในพระศาสนาหรือสังฆมณฑล ซ่ึงได
โปรดใหพระมหาเถระทั้งน้ี ประชุมวินิจฉัยในที่มหาเถรสมาคม ตั้งแต ๕ พระองคขึ้นไป คําตัดสินของ
มหาเถรสมาคมนั้น ใหเปนสิทธิ์ขาดผูใดจะอุทธรณหรือโตแยงตอไปอีกไมได

หมวดที่ ๓
วาดวยวัด

มาตรา ๕ วัด กําหนดตามพระราชบัญญัติน้ีเปน ๓ อยาง คือ พระอารามหลวงอยาง ๑
อารามราษฎรอยาง ๑ ที่สํานักสงฆอยาง ๑

๑.พระอารามหลวง คือวัดที่พระเจาแผนดินทรงสราง หรือทรงพระกรุณาโปรดใหเขา
จํานวนในบัญชี นับวา เปนพระอารามหลวง

๒. อารามราษฎรน้ัน คือ วัดซึ่งไดพระราชทานวิสุงคามสีมา แตมิไดเขาบัญชีวา เปนวดั
หลวง

๓. ที่สํานักสงฆ คือ วัดซึ่งยังไมไดรับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา

มาตรา ๖ ที่วัด และที่ขึ้นวัดนั้น จําแนกตามพระราชบัญญัติน้ีเปน ๓ อยาง คือที่วัด ๑ ที่
ธรณีสงฆ ๑ ที่กัลปนา ๑

๑.ที่วัดนั้น คือที่ซ่ึงตั้งวัดจนตลอดเขตวัดนั้น เรียกวา ที่วัด
๒.ที่ธรณีสงฆน้ัน คือที่แหงใดๆ ซ่ึงเปนสมบัติของวัด
๓.ที่กัลปนานั้น คือที่แหงใดๆซึ่งพระเจาแผนดินไดทรงพระราชอุทิศเงินอากรคาที่แหง

น้ันขึ้นวัดก็ดี หรือที่ซ่ึงเจาของมิไดถวายกรรมสิทธิ์ อุทิศแตผลประโยชนอันเกิดแตที่น้ันขึ้นวัดก็ดี ที่เชน
น้ันเรียกวา ที่กัลปนา

มาตรา ๗ ที่วัดก็ดี ที่ธรณีสงฆก็ดี เปนสมบัติสําหรับพระศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวผูอัครศาสนูปถัมภก ทรงปกครองรักษาโดยพระบรมราชานุภาพ ผูใดผูหน่ึงจะโอนกรรมสิทธิ์ที่น้ัน
ไปไมได
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มาตรา ๘ วัดใดรางสงฆไมอาไศรยใหเจาพนักงานฝายพระราชอาณาจักรเปนผูปกครอง
รักษาวัดนั้น ทั้งที่ธรณีสงฆซ่ึงขึ้นวัดนั้นดวย

มาตรา ๙ ผูใดจะสรางวัดขึ้นใหมตองไดรับพระราชทาน พระบรมราชานุญาติกอนจึงจะ
สรางได และพระบรมราชานุญาตน้ัน จะพระราชทานดังน้ีคือ

ขอ ๑ ผูใดจะสรางที่สํานักสงฆขึ้นใหมในที่แหงใด ใหผูน้ันมีจดหมายแจงความตอนาย
อําเภอผูปกครองทองที่แหงน้ัน ใหนายอําเภอ ปฤกษาดวยเจาคณะแขวงนั้นตรวจและพิเคราะหขอความ
เหลานี้กอนคือ

๑. ที่ดินซ่ึงจะเปนวัดนั้น ผูขออนุญาตมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย ที่จะยกใหไดหรือ
ไม

๒.ถาสรางวัดในที่น้ัน จะเปนความขัดของอันใดในราชการฝายพระราชอาณาจักรหรือไม
๓.วัดสรางในที่น้ัน จะเปนที่ควรสงฆอาไศรยหรือไม
๔.สรางวัดขึ้นในที่น้ัน จะเปนประโยชนแกประชุมชนในทองถิ่นที่น้ันหรือไม
๕.วัดสรางในที่น้ัน จะเสื่อมประโยชนแหงพระศาสนาดวยประการใดบาง เปนตนวา จะ

มาใหวัดที่มีอยูแลวรวงโรย หรือรางไปหรือไม

ถานายอําเภอและเจาคณะแขวง เห็นพรอมกันวา ไมมีขัดขัดของอยางใดอยางหนึ่งในที่
๕ ขอ น้ันแลว ก็พระราชทานพระบรมราชนุญาตใหเจาคณะแขวงมีอํานาจที่จะทําหนังสือใหสรางที่
สํานักสงฆน้ันขึ้น และใหนายอําเภอประทับตรากํากับในหนังสือน้ันดวย และเจาของที่ดินน้ันจะตองจัด
การโอนโฉนดเนื้อที่วัดถวายแกสงฆตามกฎหมาย กอน จึงจะสรางที่สํานักสงฆได

ขอ ๒ ในการที่จะขอรับพระราชทานที่วิสุงคามสีมาสําหรับอารามเดิมที่ไดกอสราง
ปฏิสังขรณใหมก็ดี หรือจะสรางที่สํานักสงฆขึ้นเปนอารามก็ดี ใหผูขอทําจดหมายยื่นตอผูวา ราชการ
เมืองนั้นๆ ใหมีใบบอกเขามากราบบังคมทูลฯ ถาในจังหวัดกรุงเทพฯก็ใหยื่นกฎหมายนั้นตอกระทรวง
ธรรมการ ใหนําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือจะไดพระราชทานในพระบรมราชานุญาต

ขอ ๓ ถาจะสรางอารามขึ้นใหมทีเดียว จะตองขออนุญาตอยางสรางที่สํานักสงฆกอนตอ
ไดอนุญาตน้ันแลว จึงจะรับพระราชทานที่วิสุงคามสีมาได
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หมวดที่ ๔
วาดวยเรื่องเจาอาวาส

มาตรา ๑๐ วัดหนึ่งใหมีพระภิกษุเจาอาวาสรูปหน่ึง การเลือกสรรและตั้งเจาอาวาสพระ
อารามหลวงนั้นแลวแตจะทรงพระราชดําริเห็น สมควร แมอารามราษฎรและที่สํานักสงฆแหงใด ถาทรง
พระราชดําริเห็นสมควร จะทรงเลือกสรรและตั้งเจาอาวาสก็ได

มาตรา ๑๑ วัดในจังหวัดกรุงเทพฯวัดหลวงก็ดี วัดราษฎรก็ดี ที่พระบาทสมเด็จพระเจา
ไมทรงเลือก จะตั้งเจาอาวาส ใหเปนหนาที่ของพระราชาคณะผูกํากับแขวงที่วัดนั้นตั้งอยู ที่ปฤกษาสงฆ
และสัปปบุรุษทายกแหงวัดนั้นเลือกสรรพระภิกษุซ่ึงเปนเจา อาวาสถาและพระราชาคณะนั้นเห็นวาพระ
ภิกษุรูปใดสมควรจะเปนเจาอาวาส ก็ใหมีอํานาจที่จะทําตราตั้งพระภิกษุรูปน้ันเปนเจาอาวาสวัดนั้น และ
ตราตั้งน้ัน ตองใหผูบัญชาการกระทรวงธรรมการประทับตราเปนสําคัญ ในฝายพระราชอาณาจักรดวย

มาตรา ๑๒ การเลือกสรรเจาอาวาสวัดในหัวเมือง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไม
ทรงเลือกและตั้งเองนั้นใหเปนหนาที่ ของเจาคณะแขวงที่จะปรึกษาสงฆและสัปบุรุษทายกแหงวัดนั้น
เลือกสรรพระภิกษุ ซ่ึงสมควรจะเปนเจาอาวาส ถาปฤกษาเห็นพรอมกันในภิกษุรูปหน่ึงรูปใดก็ดีหรือเห็น
แตกตางกันเปนพระ ภิกษุหลายรูปก็ดี ใหเจาคณะแขวงนําความเสนอตอเจาคณะเมืองฯ เห็นวาพระภิกษุ
รูปใดสมควรจะเปนเจาอาวาส ก็ใหมีอํานาจที่จะทําตราตั้งพระภิกษุรูปน้ันเปนเจาอาวาสนั้น และตราตั้ง
ตองใหผูวาราชการเมืองประทับตราตําแหนงเปนสําคัญในฝายพระราช อาณาจักรดวย

อน่ึง เจาอาวาสทั้งปวงนั้นถาไมไดอยูในสมณศักดิ์ที่สูงกวาก็ใหมีสมณศักดิ์เปนอธิการ

มาตรา ๑๒ เจาอาวาสมีหนาที่ ดังน้ี คือ
ขอ ๑ ที่จะทํานุบํารุงรักษาวัดนั้น ตามกําลังและความสามารถ
ขอ ๒ ที่จะตรวจตรา อยาใหวัดนั้นเปนที่พํานักแอบแฝงของโจรผูราย
ขอ ๓ ที่จะปกครองบรรพชิต และคฤหัสถซ่ึงอาศัยอยูในวัดนั้น
ขอ ๔ ที่จะรักษาความเรียบรอย และระงับอธิกรณในหมูบรรพชิต และคฤหัสถซ่ึงอาไศร

ยอยูในวัดนั้น
ขอ ๕ ที่จะเปนธุระ ในการสั่งสอนพระศาสนาแกบรรพชิต และคฤหัสถใหเจริญในสัมมา

ปฏิบัติตามสมควรแกอุปนิสัย
ขอ ๖ ที่จะเปนธุระใหกุลบุตร ซ่ึงอาศัยเปนศิษยอยูในวัดนั้น ไดรํ่าเรียนวิชาความรูตาม

สมควร
ขอ ๗ ที่จะเปนธุระแกสัปบุรุษ และทายกผูมาทําบุญในวัดนั้นใหไดบําเพ็ญกศุลโดย

สะดวก
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ขอ ๘ ที่จะทําบาญชีบรรพชิตและคฤหัสถซ่ึงอาไศรยในวัดนั้น และทํารายงานการวัดยื่น
ตอเจาคณะ

ขอ ๙ ถาพระภิกษุสามเณรในวัดนั้นปรารถนาจะไปอยูวัดอ่ืนก็ดี หรือจะไปทางไกลก็ดี
เปนหนาที่ของเจาอาวาสจะตองใหหนังสือสุทธิก็ได แตตองแจงเหตุใหพระภิกษุหรือสามเณรรูปน้ันทราบ
ดวย

มาตรา ๑๔ เปนหนาที่ของบรรพชิต และคฤหัสถซ่ึงอาศัยอยูในวัดนั้นจะตองชวยเจา
อาวาส ในการทั้งปวงอันเปนภาระของเจาอาวาสนั้น

มาตรา ๑๕ บรรดาพระภิกษุสามเณรตองมีสังกัดอยูในบาญชีวัดใดวัดหนึ่งทุกรูป

มาตรา ๑๖ คฤหัสถซ่ึงอาไศรยอยูในวัดยอมมีหนาที่และความรับผิดชอบตอพระราช
กําหนดกฎหมาย เหมือนพลเมืองทั้งปวง

มาตรา ๑๗ เจาอาวาสมีอํานาจเหลานี้ คือ

ขอ ๑ มีอํานาจที่จะบังคับวากลาวบรรดาบรรพชิตและคฤหัสถ ซ่ึงอยูในวัดนั้น
ขอ ๒ อธิกรณเกิดขึ้นในวัดใด ถาจะเปนความตามลําพังตามพระวินัย เจาอาวาสวดันั้น

มีอํานาจที่จะพิพากษาได ถาเปนความแพง แมคูความทั้งสองฝายยอมใหเจาอาวาสเปรียบเทียบ ก็
เปรียบเทียบได

ขอ ๓ บรรพชิตก็ดี คฤหัสถก็ดี ถามิไดรับอนุญาตของเจาอาวาส จะเขาไปบวชหรือไป
อยูในวัดนั้นไมได

ขอ ๔ บรรพชิตก็ดี คฤหัสถก็ดี ที่อยูในวัดนั้น ถาไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสๆจะไมให
อยูในวัดนั้นก็ได

ขอ ๕ ถาเจาอาวาสบังคับการอันชอบดวยพระวินัยบัญญัติหรือพระราชบัญญัติและพระ
ภิกษุสงฆสามเณรในวัดนั้น ไมกระทําตามก็ดี หรือฝาฝนคําสั่งหม่ินประมาทเจาอาวาสก็ดี เจาอาวาสมี
อํานาจที่จะทัณฑกรรมแกพระภิกษุสามเณรผูมีความผิดนั้นได

ขอ ๖ ถาเจาอาวาสกระทําการตามหนาที่อันชอบดวยพระราชกําหนดกฎหมายถา
บรรพชิตและคฤหัสถผูใดขัดขืน หรือลบลางอํานาจหรือหม่ินประมาทเจาอาวาส ผูน้ันมีความผิดตอง
ระวางโทษปรับครั้งหน่ึงเปนเงินไมเกิน ๒๐ บาท หรือจําขังเดือนหนึ่ง หรือทั้งปรับและทั้งจําดวยทั้ง ๒
สถาน
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มาตรา ๒๘ ผูใดจะอุทธรณคําสั่งของเจาอาวาส ถาวัดในจังหวัดกรุงเทพฯใหอุทธรณตอ
พระราชาคณะผูกํากับแขวง ถาวัดในหัวเมือง ใหอุทธรณตอเจาคณะแขวง

มาตรา ๒๙ วัดใดจํานวนสงฆมากก็ดี หรือเจาอาวาสวัดใดวัดไมสามารถที่จะทําการตาม
หนาที่ไดทุกอยาง ดวยความชราทุพพลภาพเปนตนก็ดี ในจังหวัดกรุงเทพฯเมื่อพระราชาคณะผูกํากับ
แขวงเห็นสมควรจะตั้งภิกษุรูปใด รูปหน่ึงเปนรองเจาอาวาสสําหรับรับภาระทั้งปวง หรือแตอยางใดอยาง
หน่ึงชวยเจาอาวาส ก็ตั้งรองเจาอาวาสได รองเจาอาวาสจะมีอํานาจไดเทาที่พระราชาคณะซึ่งกํากับแขวง
ไดมอบน้ัน แตจะมีอํานาจเกินเจาอาวาส หรือกระทําการฝาฝนอนุมัติของเจาอาวาสไมได สวนวัดในหัว
เมืองก็ใหเปนอํานาจและหนาที่ของเจาคณะเมืองจะตั้งรองเจา อาวาสเปนผูชวยเจาอาวาสไดเหมือนเชน
น้ัน รองเจาอาวาสนี้ ถาไมไดอยูในสมณศักดิ์ที่สูงกวา ใหมีสมณศักดิ์เปนรองอธิการ

หมวดที่ ๕
วาดวยคณะแขวง

มาตรา ๒๐ ในทองที่อําเภอหนึ่ง ใหกําหนดตามพระราชบัญญัติน้ี เปนแขวงหนึ่งใน
จังหวัดกรุงเทพฯจะโปรดใหพระราชาคณะเปนผูกํากับคณะแขวงรูป เดียว สวนทองที่ในหัวเมือง นอก
จังหวัดกรุงเทพฯนั้น แขวงหนึ่งใหมีเจาคณะแขวงรูปเดียว แตถาแขวงใด มีวัดนอยจะรวมหลายแขวงไว
ในหนาที่คณะแขวงใดแขวงหนึ่งก็ได ทั้งน้ีแลวแตเจาคณะมณฑลจะเห็นควร

มาตรา ๒๑ พระราชาคณะผูกํากับแขวงในจังหวัดกรุงเทพฯ น้ี จะโปรดใหพระราชาคณะ
รูปใดเปนผูกํากับคณะแขวงใด แลวแตจะทรงพระราชดําริเห็นสมควร

สวนการเลือกตั้งเจาคณะแขวงในหัวเมืองนั้น เปนหนาที่เจาคณะเมืองจะเลือกสรรเจา
อาวาสวัดซึ่งอยูในแขวงนั้นเสนอตอ เจาคณะมณฑล แลวแตเจาคณะมณฑลจะเห็นสมควร และใหเจา
คณะมณฑลมีอํานาจหนาที่จะทําตราตั้งเจาคณะแขวง และตราตั้งน้ันตองใหขาหลวงใหญ ซ่ึงสําเร็จราช
การมณฑลประทับตรากํากับเปนสําคัญขางฝายพระราชอาณาจักรดวย อน่ึง เจาคณะแขวงนี้ ถาไมไดอยู
ในสมณศักดิ์ที่สูงกวา ใหมีสมณศักดิ์เปนพระครู ถาทรงพระราชดําริเห็นสมควรจะทรงเลือกสรรหรือจะ
พระราชทานสัญญาบัตรราชทินนาม ตั้งเจาคณะแขวงใหมีสมณศักดิ์ยิ่งขึ้นไปก็ได

มาตรา ๒๒ บรรดาวัดในจังหวัดกรุงเทพฯอยูในแขวงใด ใหขึ้นอยูในพระราชาคณะผู
กํากับแขวงนั้น สวนวัดในหัวเมือง วัดอยูในแขวงใด ก็ใหขึ้นอยูในเจาคณะแขวงนั้น เวนแตวัดทั้งใน
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กรุงเทพฯ และในหัวเมือง ที่โปรดใหขึ้นอยูเฉพาะคณะหรือเฉพาะพระราชาคณะรูปใดรูปหน่ึง ซ่ึงทรงพระ
ราชดําริเห็นสมควร

มาตรา ๒๓ ใหพระราชาคณะผูกํากับแขวงในจังหวัดกรุงเทพฯ มีฐานานุศักดิ์ ตั้ง
ฐานานุกรมตําแหนงพระสังฆรักษไดอีกรูปหน่ึงเวนแตถาพระราชาคณะรูปน้ันมีฐานานุศักดิ์ควรตั้ง
ฐานานุกรมเกิน ๓ รูปอยูแลว ก็ไมตองตั้ง

มาตรา ๒๔ พระราชาคณะผูกํากับแขวงมีหนาที่ดังน้ีคือ

ขอ ๑ ที่จะตรวจตราอํานวยการวัดและการสงฆ บรรดาซึ่งอยูในปกครองใหเรียบรอย
เปนไปตามพระวินัยบัญญัติและราชบัญญัติน้ี

ขอ ๒ ที่จะเลือกและตั้งรองเจาคณะแขวง เจาอาวาสและรองเจาอาวาส อันมีอํานาจเลือก
ตั้งไดตามพระราชบัญญัติน้ี

ขอ ๓ ที่จะตรวจตราทนุบํารุงการสั่งสอนพระศาสนาและการศึกษาในวัดซึ่งอยูในความ
ปกครอง

ขอ ๔ ที่จะไปดูแลตรวจตราการตามวัดขึ้นในแขวงนั้นเปนครั้งเปนคราวตามสมควร

ขอ ๕ ที่จะชวยระงับอธิกรณแกไขความขัดของของเจาอาวาส และวินิจฉัยขออุทธรณ
เจาอาวาส

มาตรา ๒๕ พระราชาคณะผูกํากับแขวงในจังหวัดกรุงเทพฯ มีอํานาจดังน้ีคือ

ขอ ๑ รองเจาคณะแขวงก็ดี เจาอาวาสก็ดี รองเจาอาวาสก็ดี ที่พระราชาคณะนั้นตั้งได
ตามพระราชบัญญัติน้ี แมไมสมควรจะอยูในตําแหนงตอไป เพราะความประพฤติก็ดี เพราะไมสามารถก็
ดี พระราชาคณะผูกํากับแขวงมีอํานาจที่จะเอาออกจากตําแหนงได

ขอ ๒ มีอํานาจที่จะตัดสินขออุทธรณหรือการเกี่ยงแยง ในคําสั่งและคําวินิจฉัยของเจา
อาวาสวัดขึ้นในแขวงนั้น

ขอ ๓ มีอํานาจที่จะบังคับวากลาวพระภิกษุสามเณรในวัด ซ่ึงขึ้นอยูในแขวงนั้น ในกิจอัน
ชอบดวยพระวินัยบัญญัติและพระราชบัญญัติ
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มาตรา ๒๖ พระครูเจาคณะแขวงหัวเมืองมีหนาที่ดังน้ีคือ

ขอ ๑ ที่จะตรวจตราอํานวยการวัดและการสงฆบรรดาที่อยูในปกครองใหเรียบรอย เปน
ไปตามพระวินัยบัญญัติและพระราชบัญญัติ

ขอ ๒ ที่จะเลือกเจาอาวาสและรองเจาอาวาสตามความในพระราชบัญญัติน้ี

ขอ ๓ ที่จะตรวจตราทนุบํารุงการสั่งสอนพระศาสนาและการศึกษาในวัดซึ่งอยูในปก
ครอง

ขอ ๔ ที่จะไปดูแลตรวจตราตามวัดขึ้นในแขวงนั้น เปนครั้งเปนคราวตามสมควร

ขอ ๕ ที่จะชวยแกไขความขัดของของเจาอาวาส และวินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งของเจา
อาวาส

ขอ ๖ ถาเกิดเหตุหรืออธิกรณอยางใดในการวัดหรือการสงฆในแขวงนั้นอันเหลือกําลังที่
จะระงับได ก็ใหรีบนําความเสนอตอเจาคณะเมือง

มาตรา ๒๗ เจาคณะแขวงมีอํานาจดังน้ี คือ

ขอ ๑ มีอํานาจที่จะตัดสินขออุทธรณหรือการเกี่ยงแยง ในคําสั่งและคําวินิจฉัยของเจา
อาวาสวัดขึ้นในแขวงนั้น

ขอ ๒ มีอํานาจที่จะบังคับวากลาวพระภิกษุสามเณรตลอดทองที่แขวงนั้นในกิจอันชอบ
ดวยพระวินัยบัญญัติ และพระราชบัญญัติ

มาตรา ๒๘ เจาคณะแขวงมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมผูชวยการคณะได ๒ รูปคือ พระ
สมุห ๑ พระใบฎีกา ๑ ถาเจาคณะแขวงนั้นไดรับพระราชทานสัญญาบัตรเปนพระครูราชทินนาม ตั้งพระ
ปลัดไดอีกรูปหน่ึง ๑

มาตรา ๒๙ แขวงใดในจังหวัดกรุงเทพฯก็ดี ในหัวเมืองก็ดี มีวัดมาก พระราชาคณะผู
กํากับแขวงในจังหวัดกรุงเทพฯ หรือเจาคณะเมืองนั้น เห็นสมควรจะมีผูชวยตรวจตราการอยูประจําทอง
แขวง จะตั้งเจาอาวาสวัดใดวัดหนึ่งในแขวงนั้น ใหเปนรองเจาคณะแขวงกํากับตรวจตราการวัด ในตําบล
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หน่ึงหรือหลายตําบลก็ได และในแขวงหนึ่งจะมีรองเจาคณะแขวงกี่รูปก็ไดตามสมควร แตรองเจาคณะ
แขวงรูปหน่ึงตองมีจํานวนวัดอยูในหมวดนั้นไมนอยกวา ๕ วัด จึงควรตั้ง และรองเจาคณะแขวงมีหนาที่
ฟงคําสั่งและเปนผูชวยเจาคณะแขวง อน่ึงรองเจาคณะแขวงนั้น ถาไมไดอยูในสมณศักดิ์ที่สูงกวา ใหมี
สมณศักดิ์เปนเจาอธิการ

หมวดที่ ๖
วาดวยคณะเมือง

มาตรา ๓๐ หัวเมืองหน่ึง ใหมีพระราชาคณะหรือพระครูเปนเจาคณะเมืองรูป ๑ การ
เลือกสรรและตั้งตําแหนงเจาคณะเมืองนี้ แลวแตจะทรงพระราชดําริเห็นสมควร

มาตรา ๓๑ เจาคณะเมืองมีหนาที่ดังน้ี คือ

ขอ ๑ ที่จะตรวจตราอํานวยการและการสงฆบรรดาอยูในเขตเมืองนั้นใหเรียบรอย เปน
ไปตามพระวินัยบัญญัติและราชบัญญัติ

ขอ ๒ ที่จะตั้งรองเจาคณะแขวงเจาอาวาสและรองเจาอาวาสวัดในเมืองนั้น ซ่ึงมีอํานาจ
ตั้งไดตามพระราชบัญญัติน้ี

ขอ ๓ ที่จะตรวจตราทํานุบํารุงการสั่งสอนพระศาสนา และการศึกษาในบรรดาวัดในเขต
เมืองนั้น

ขอ ๔ ที่จะชวยแกไขความขัดของของเจาคณะแขวงและระงับอธิกรณวินิจฉัยขอ
อุทธรณคําสั่งและคําวินิจฉัยของเจาคณะแขวงในเมืองนั้น

ขอ ๕ ที่จะเลือกเจาอาวาสซึ่งสมควรเปนเจาคณะแขวงเสนอตอเจาคณะมณฑล

มาตรา ๓๒ เจาคณะเมืองมีอํานาจดังน้ี คือ

ขอ ๑ มีอํานาจที่จะบังคบับัญชาวากลาวสังฆมณฑลตลอดเมืองนั้น ในกิจอันชอบดวย
พระวินัยบัญญัติและพระราชบัญญัติ
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ขอ ๒ รองเจาคณะแขวงก็ดี เจาอาวาสก็ดี รองเจาอาวาสก็ดี ซ่ึงเจาคณะเมืองตั้งไดตาม
พระราชบัญญัติน้ี ถาไมสมควรจะคงอยูในตําแหนงตอไป เพราะความประพฤติก็ดี หรือเพราะขาดความ
สามารถก็ดี เจาคณะเมืองมีอํานาจที่จะเอาออกจากตําแหนงได

ขอ ๓ มีอํานาจที่จะตัดสินขออุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของเจาคณะแขวง

มาตรา ๓๓ เจาคณะเมืองมีฐานานุกศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระปลัด ๑ พระ
วินัยธร ๑ พระวินัธรรม ๑ พระสมุห ๑ พระใบฎีกา ๑ สําหรับชวยในการคณะ

มาตรา ๓๔ หัวเมืองใดมีกิจภาระมาก จะทรงพระกรุณาโปรดตั้งพระครูเจาคณะรองเปน
ผูชวยเจาคณะเมืองรูป ๑ หรือหลายรูป ตามแตจะทรงพระราชดําริเห็นสมควร

หมวดที่ ๗
วาดวยคณะมณฑล

มาตรา ๓๕ หัวเมืองมณฑล ๑ จะทรงพระกรุณาโปรดใหพระราชาคณะผูใหญ เปนเจา
คณะมณฑลรูป ๑ พระราชาคณะรูปใดควรจะเปนเจาคณะมณฑลไหนนั้น แลวแตจะทรงพระราชดําริเห็น
สมควร

มาตรา ๓๖ ถามณฑลใดมีกิจภาระมาก จะทรงพระกรุณาโปรดใหมีพระราชาคณะเปน
เจาคณะรองผูชวยภาระมณฑลนั้นอีกรูป ๑ หรือหลายรูป ทั้งน้ีแลวแตจะทรงพระราชดําริเห็นสมควร

มาตรา ๓๗ เจาคณะมณฑลมีหนาที่ดังน้ี คือ

ขอ ๑ ที่จะรับพระบรมราชานุมัติไปจัดการทํานุบํารุงพระศาสนา และบํารุงการศึกษา
ตามวัดใน มณฑลนั้น ใหเจริญรุงเรืองตามพระราชประสงค

ขอ ๒ ที่จะออกไปตรวจตราการคณะสงคและการศึกษา ในมณฑลนั้นๆบางเปนครั้ง
คราว ขอ ๓ ที่จะตั้งพระครูเจาคณะแขวงตามหัวเมืองในมณฑลนั้น บรรดาฃึ่งมิไดรับพระราชทานสัญญา
บัตร

ขอ ๔ ที่จะชวยแกไขความขัดของของเจาคณะเมืองในมณฑลนั้น
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มาตรา ๓๘ เจาคณะมณฑลมีอํานาจดังน้ี คือ

ขอ ๑ มีอํานาจที่จะบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรทั่วทั้งมณฑลน้ัน ในกิจอันชอบดวย
พระวินัยบัญญัติและพระราชบัญญัติ

ขอ ๒ ที่จะมอบอํานาจใหเจาคณะรอง ออกไปตรวจจัดการในมณฑลไดตามเห็นสมควร
จะใหมีอํานาจเทาใด แตมิใหเกินแกอํานาจและฝาฝนอนุมัติของเจาคณะมณฑล

ขอ ๓ ผูมีตําแหนงสมณศักดิ์ชั้นใดๆในมณฑลนั้น นอกจากที่ไดรับพระราชทานสัญญา
บัตรแลว ถาไมสมควรจะอยูในตําแหนงเพราะความประพฤติก็ดี เพราะขาดความสามารถก็ดี เจาคณะ
มณฑลมีอํานาจที่จะเอาออกจากตําแหนงได

ขอ ๔ เจาคณะมณฑลมีอํานาจที่จะตัดสินขออุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของเจาคณะ
เมือง

มาตรา ๓๙ เจาคณะมณฑลมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระ
ครูวินัยธร ๑ พระครูวินัยธรรม ๑ พระสังฆรักษ ๑ พระสมุห ๑ พระใบฎีกา ๑ แตถาในฐานานุศักดิ์เดิมมี
ตําแหนงใดแลว ไมตองตั้งตําแหนงน้ัน

หมวดที่ ๘
วาดวยอํานาจ

มาตรา ๔๐ เปนหนาที่ของเจากระทรวงธรรมการ และเจาพนักงานผูปกครองทองที่ จะ
ชวยอุดหนุนเจาคณะใหไดกําลังและอํานาจพอที่จะจัดการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา ๔๑ พระภิกษุสามเณร ตองฟงบังคับบัญชาเจาคณะซึ่งตนอยูในความปกครอง
ตามพระราชบัญญัติน้ี ถาไมฟงบังคับบัญชา หรือหม่ินละเมิดตออํานาจเจาคณะ มีความผิด เจาคณะมี
อํานาจที่จะทําทัณฑกรรมได

มาตรา ๔๒ ถาเจาคณะกระทําการตามหนาที่ในพระราชบัญญัติ และคฤหัสถผูใดลบลาง
ขัดขืนตออํานาจเจาคณะผูน้ันมีความผิดตองระวางโทษ ฐานขัดอํานาจเจาพนักงาน

มาตรา ๔๓ คดีที่จําเลยเปนเจาอาวาสก็ดี หรือเปนคดีคดีอุทธรณคําตัดสินหรือคําสั่งของ
เจาอาวาสก็ดี หรือจําเลยเปนรองเจาคณะแขวงหรือเปนฐานานุกรมของเจาคณะแขวงก็ดี หรืออุทธรณคํา
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สั่งรองเจาคณะแขวงหรือฐานานุกรมเจาคณะแขวงก็ดี ถาขอวินิจฉัยคดีน้ันอยูในลําพังพระวินัยบัญญัติ
หรือในการบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติน้ี คดีเกิดขึ้นในแขวงใด ใหเจาคณะแขวงนั้นมีอํานาจที่จะตัด
สินคดีน้ันได

คดีเชนนั้น ถาจําเลยหรือผูตองอุทธรณเปนเจาคณะแขวงหรือรองเจาคณะเมืองหรือ
ฐานานุกรมเจาคณะหัวเมืองใด ใหเจาคณะเมืองนั้นมีอํานาจที่จะตัดสินได ถาจําเลยหรือผูตองอุทธรณ
เปนเจาคณะเมืองหรือรองเจาคณะมณฑลหรือ ฐานานุกรมของเจาคณะมณฑลของรองเจาคณะมณฑลใด
ใหเจาคณะมณฑลนั้นมีอํานาจตัดสินได ถาจําเลยหรือผูตองอุทธรณเปนเจาคณะมณฑลหรือเปนพระ
ราชาคณะผูกํากับแขวง ใหโจทกหรือผูอุทธรณทําฏีกายื่นตอกระทรวงธรรมการใหนําความกราบบังคม
ทูล พระกรุณา

มาตรา ๔๔ พระราชาคณะหรือสังฆนายก ซ่ึงโปรดใหปกครองคณะพิเศษ นอกจากที่ได
กลาวมาในพระราชบัญญัติน้ีเชนพระราชาคณะซึ่งไดวากลาววัดใน จังหวัดกรุงเทพฯหลายวัด แตมิได
กํากับเปนแขวงเปนตนก็ดี มีอํานาจและหนาที่ในการปกครองวัดขึ้นเหมือนพระราชาคณะผูกํากับแขวง
ฉะนั้น

มาตรา ๔๕ ใหเปนหนาที่เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ที่จะรักษาการใหเปนไปตามพระ
ราชบัญญัติน้ี

ประกาศมา ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ เปนวันที่ ๑๒๒๗๐ ในรัชกาลปตยุบันน้ี.

หมายเหตุ.-พรบ.ฉบับน้ี ไดถูกยกเลิกใชแลว นําเสนอมาในที่น้ีเพ่ือประกอบการศึกษาคนควาเทานั้น
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