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ภาคผนวก จ
กฎเสนาบดีวาดวยกุศลสถานชนิดศาลเจา

กฎเสนาบดีกระทรวงนครบาลวาดวยกุศลสถานชนิดศาลเจา
ดวยตามความในพระราชบัญญัติลักษณการปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒๓
ใหมีการอําเภอมีหนาที่คอยตรวจตราอุดหนุนผูปกปกรักษา อยาใหมผี ูใดรุกล้ําเบียดเบียนที่วัดหรือ
กุศลสถานอยางอืน่ อันเปนของกลางสําหรับมหาชนนัน้ บัดนี้ทรงพระราชดําริหเห็นวา ที่ศาลเจาซึง่
เปนสถานที่เคารพและกระทําพิธกี รรมตามลัทธิของประชาชนบาจําพวกในกรุงสยาม นับวาเปนที่
กุศลสถานสําหรับมหาชนประเภทหนึ่ง ซึง่ สมควรจะวางระเบียบปกปกรักษาขึน้ ไวใหเปนหลักถาน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหเสนาบดีกระทรวงนครบาลตั้งกฎขอบังคับขึ้นตามความในมาตรา
๕ แหงพระราชบัญญัติการปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ดังตอไปนี้
วาดวยการใชกฎแลอธิบายคํา
ขอ ๑ กฎนี้ใหใชเฉภาะแตศาลเจาที่ตั้งอยูในที่ดนิ ซึ่งรัฐบาลเปนเจาของ หรือเปนผูปก
ปกรักษาเทานัน้
ขอ ๒ คําบางคําทีม่ ิไดมีความหมายใหเขาใจเปนอยางอืน่ แลว ใหพงึ เขาใจดังนี้
ก. คําวา ศาลเจา นัน้ หมายความวา สถานทีก่ อสรางขึ้นเปนทรวดทรงสําหรับ
ประดิษฐานรูปเคารพ แลกระทําพิธกี รรมตามลัทธิของคนบางจําพวก เชน ชนจีน เปนตน แลให
หมายความรวมตลอดถึงสถานทีถ่ าวรซึ่งสรางขึ้นประกอบกับศาลเจา เชน โรงสําหรับกินเจ เปนตน
ข. คําวา ที่ศาลเจา นั้น หมายถึงที่ดินที่ศาลเจาตั้งอยู แลหมายความตลอด
เขตรบริเวณที่ดินของศาลเจาดวย
ค. คําวา ใบอนุญาตตั้ง นั้น หมายความวา หนังสือที่ผูมีอํานาจตามกฎนีอ้ อก
ใหไวแกผูจัดการปกครองศาลเจา หรือผูตรวจตราสอดสองกิจการในศาลเจา
ฆ. คําวา ผลประโยชน นัน้ หมายความวา ทรัพยสมบัติรายไดอันพึงบังเกิดมี
แกศาลเจานั้น ๆ
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วาดวยที่ดนิ ทีศ่ าลเจาตั้งอยู
ขอ ๓ ศาลเจาที่ตั้งอยูในที่ดนิ ทีเ่ อกชนมีกรรมสิทธิ์เปนเจาของนั้นไมเกี่ยวกับกฎนี้ เวน
ไวแตเอกชนผูมีกรรมสิทธิไดอุทิศที่ดินของตนใหเปนสมบัติของศาลเจาโดยสิทธิขาดในขณะใด ที่ดิน
นัน้ ยอมตกมาอยูในความปกครองรักษาของรัฐบาลพึงทํานุบํารุง เพื่อประโยชนของมหาชนตามความ
ในกฎนี้
ขอ ๔ ที่ดินที่ศาลเจาอยูในที่ดนิ ของรัฐบาลก็ดี หรือในที่ดนิ ของเอกชน แตไดอุทิศให
เปนสมบัติของศาลเจาโดยสิทธิขาดแลวก็ดี ในเขตรกรุงเทพมหานครใหมีโฉนดไวในนาม กรมพระ
นครบาลทัง้ สิน้
ขอ ๕ ผูใดมีความปรารถนาจะอุทิศที่ดินของตนทีม่ ีศาลเจาตัง้ อยูแลวก็ดี หรือที่จะกอ
สรางศาลเจาขึน้ ใหมในที่ดนิ นัน้ ก็ดี การที่จะอุทิศที่ดนิ ใหเปนสมบัติของศาลเจาโดยสิทธิขาดเชนนี้ ให
ยื่นเรื่องราวแสดงความปรารถนาสงหลักถานสิ่งสําคัญสําหรับกรรมสิทธิท์ ี่ดินนัน้ ตอนายอําเภอผูปกครอง
ทองที่
ขอ ๖ ที่ศาลเจาแหงใด ซึ่งไดมาอยูในความปกครองของรัฐบาลตามกฎนี้แลว ถาผูใด
จะกระทําการกอสรางสิง่ หนึง่ สิ่งใดลง หรือมีความประสงคจะทําการสฐาปนาตอเติมขึ้นใหมก็ดี ให
แจงความประสงคตอนายอําเภอทองที่ เมื่อไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาล
จังหวัดแลว จึงพึงกระทําการนั้นได
ขอ ๗ ในที่ซงึ่ ยังมีศาลเจาตั้งอยูตราบใด โดยปรกติจะไมมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยาง
อื่น เวนไวแตศาลเจานัน้ จะเลิกรางไปหมดแลว หรือวารัฐบาลมีความจําเปนที่จะใชประโยชนใน
ราชการโดยตรง
ขอ ๘ ที่ดินที่ยงั มีศาลเจาตั้งอยูน ี้กด็ ี หรือปรากฏวาไดเคยมีศาลเจาตั้งอยูก ็ดี ถาแมพิ
สูตรไมไดความแนนอนวากรรมสิทธิไดตกเปนของเอกชน ก็ใหลงสันนิษฐานวาเปนทีด่ ินสําหรับศาล
เจาอยูในความปกครองของรัฐบาล
วาดวยศาลเจาแลฐเบียนศาลเจา
ขอ ๙ ศาลเจาที่ไดกอสรางขึ้นดวยวัตถุมีฐานะอันมั่นคงถาวร นอกจากที่ตั้งอยูในที่ดิน
ของเอกชนมีกรรมสิทธิเปนเจาของในเขตรกรุงเทพมหานคร ใหมีฐเบียนบาญชีไวใหเปนหลักถาน
ขอ ๑๐ ฐเบียนบาญชีศาลเจา ใหมีรายการดังนี้ คือ
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เลขลําดับจํานวนศาลเจา
ชื่อศาลเจา
ตําบล อําเภอ แลจังหวัดที่ศาลเจาตัง้ อยู
ชื่อแลอายุผูปกครองศาลเจา แลผูตรวจตราสอดสอง
ชื่อ แสสกุล ชาติกําเนิด แลบังคับสังกัดมูลนายของผูปกครองศาลเจา แล
ผูตรวจตราสอดสอง
๖. อาชีวะ แลที่สาํ นักอาศรัยของผูปกครองศาลเจา แลผูตรวจตราสอดสอง
วาดวยการตัง้ แลถอดถอน
ผูจัดการปกครองศาลเจาแลผูตรวจตราสอดสอง
ขอ ๑๑ การรักษาหรือกระทํากิจของศาลเจาโดยเฉภาะนัน้ ใหมผี ูจัดการปกครองศาลเจา
แลผูตรวจตราสอดสองขึ้นไว แลวแตอธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัดจะกําหนดโดย
สมควรแกศาลเจาแหงใด หรือหลายศาลเจารวมกันจะใหมีผูจัดการปกครอง แลผูตรวจตราสอดสอง
มากนอยเพียงไรก็ได
ขอ ๑๒ ผูที่สมควรจะเปนผูจัดการปกครองศาลเจา แลผูตรวจตราสอดสองไดนั้น ตอง
ประกอบพรอมดวยองคคุณสมบัติ คือ
๑. ตองเปนผูที่มีความเคารพนับถือในลัทธินนั้
๒. ตองเปนคนที่มีอายุตั้งแต ๒๐ ปขึ้นไป
๓. ตองเปนคนที่มีหลักถานในอาชีวะ หรือมีหลักทรัพยดี
๔. ตองเปนคนที่ไมเคยตองคําพิพากษาของศาลฐานฉอโกง หรือฐานยักยอก
อันตองดวยอาญา หรือฐานโจรกรรมตอทรัพยอยางใด ๆ หรือฐานสมคบกันเปนอั้งยี่
หรือสองโจรผูรายแลไมเคยโตเถียงตอกรรมสิทธิศาลเจา
ขอ ๑๓ ผูใดมีความปรารถนาจะเปนผูจัดการปกครองศาลเจาหรือเปนผูตรวจตราสอด
สอง ใหยื่นเรื่องราวตออธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด เมื่ออธิบดีกรมพระนครบาลหรือ
นครบาลจังหวัดพิจารณาเหตุผลประกอบพรอมดวยองคคุณสมบัติดังวามาในขอ ๑๒ นั้นแลว ก็ให
ออกใบอนุญาตตั้งไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๔ เมื่อผูใดไดรับใบอนุญาตตั้งตามความในขอ ๑๓ แลว โดยปรกติยอมมีอํานาจ
แลนาที่ดังนี้ คือ
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ก. ผูจัดการปกครองศาลเจา มีอํานาจแลนาที่จัดการทั่วไปในกิจการ เพื่อ
ผลประโยชนแกศาลเจาโดยฐานะแลกาละอันสมควร แลใหมีอํานาจนาที่เขาเปนโจทย หรือจําเลยใน
อรรถคดีทั้งแพงแลอาญา อันเกี่ยวดวยเรื่องศาลเจาทุกประการ
ข. ผูตรวจตราสอดสอง มีอํานาจแลนาทีต่ รวจตรากิจการอันเกี่ยวของดวยศาล
เจาทุกประการ ตลอดถึงสรรพฐเบียนบาญชีทงั้ ปวงอันเนือ่ งดวยกิจการ หรือผลประโยชนแหงศาลเจา
ครอบงําเหนือผูจัดการปกครองศาลเจานั้น
ขอ ๑๕ กิจการของศาลเจาซึ่งเปนกิจการที่ชอบดวยกฎหมาย ใหผูปกครองศาลเจากับ
ผูตรวจตราสอดสองปรองดองพรอมใจตกลงกันกระทําไปได ถามีความเห็นแตกตางกันใหอธิบดีกรม
พระนครบาลหรือนครบาลจังหวัดเปนผูชี้ขาด แลวกระทําไปตามคําชี้ขาดนั้น
ขอ ๑๖ ถาแลเมื่อใดมีอรรถคพีพิพากษากันดวยเรื่องศาลเจา จะเริ่มเกิดขึ้นก็ดีหรือวา
เมื่อถึงที่สุดแลวก็ดี ใหผูจัดการปกครองศาลเจาแจงเหตุการใหอธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาล
จังหวัดทราบทุกครั้ง
ขอ ๑๗ ผูใดไดรับใบอนุญาตตั้งใหเปนผูจัดการปกครองศาลเจาหรือผูตรวจตราสอดสอง
แลว ภายหลังความปรากฏวาผูนนั้ บกพรองดวยองคุณสมบัติดังวามาในขอ ๑๒ นั้นก็ดี หรือได
ประพฤติการทุจริตตอนาที่อยางใด ๆ ก็ดี หรือขัดขืนไมแจงเหตุการณดังกลาวมาในขอ ๑๖ นั้นก็ดี
อธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัดจะสัง่ ถอดถอนแลเรียกในอนุญาตตัง้ คืนจากผูนนั้ เสียก็ได
บรรดาสมุดบาญชีอันเกี่ยวดวยที่ศาลเจานัน้ มอบใหแกผูหนึ่งผูใดซึ่งอธิบดีกรมพระนคร
บาล หรือนครบาลจังหวัดจะไดสั่งใหมอบทั้งสิ้น
ขอ ๑๘ ผูใดไดมีตําแหนงเปนผูจัดการปกครองศาลเจา หรือเปนผูตรวจตราสอดสองอยู
แลวแตกอนออกกฎนี้ ใหยื่นเรื่องราวขอใบอนุญาตตั้งเสียตามกฎนี้ ภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันที่
ออกกฎนี้เปนตนไปแลตองปฏิบัติตามกฎนี้ทุกประการ ถามิฉะนัน้ ใหถือวาผูน นั้ ไมมีตําแหนงนาที่
อยางใดเลย
วาดวยผลประโยชนอันเกิดแตศาลเจา
ขอ ๑๙ ถาในที่ใดเมื่ออธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัดเห็นเปนกาลสมควร ที่
จะสั่งใหผูจัดการหรือผูตรวจตราสอดสองทําหรือยื่นบาญชีแสดงผลประโยชน รายไดรายจายเปน
รายเดือนหรือรายปหรือเปนพิเศษในขณะใด หรือมีอํานาจที่จะสั่งได แลเมื่อเห็นสมควรที่จะให
ประกาศโฆษณาการใหสาธารณชนทราบดวยก็ได
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ขอ ๒๐ บรรดาสมุดบาญชีอันเกี่ยวดวยผลประโยชนของศาลเจาก็ดี หรือสถานที่ตาง ๆ
ซึ่งอูในศาลเจาก็ดี เมื่ออธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัดเห็นเปนกาลสมควร ก็มีอํานาจที่
จะสั่งใหกรมการอําเภอเขาไปตรวจตรา หรือเรียกมาตรวจตราในเวลาก็ได
ขอ ๒๑ สวนศาลเจาทีต่ ั้งอยูในที่ดนิ ของเอกชนมีกรรมสิทธิเปนเจาของนัน้ กรมการอําเภอ
มีนาที่ตรวจตราอุดหนุนผูปกปกรักษาอยาใหรุกล้ําเบียดเบียนตามนาที่ ๆ มีอยูในพระราชบัญญัติ
นั้นดวย
กําหนดโทษผูก ระทําผิด
ขอ ๒๒ ผูใดบังอาจบุกรุกที่เขตรศาลเจาก็ดี หรือกระทําใหศาลเจาชํารุดก็ดี หรือกระทํา
การอยางหนึ่งอยางใดโดยเจตนา เพื่อมิใหผูจัดการปกครองศาลเจาไดปกครองศาลเจาโดยปรกติสุข
ก็ดี ถากริยาที่กระทําลงนัน้ ยังไมถึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผูนั้นมีความผิดให
ปรับไมเกินกวา ๒๐๐ บาท
ขอ ๒๓ ผูจัดการปกครองศาลเจาหรือผูตรวจตราสอดสองขัดขืนไมยอมมอบบรรดาสมุด
บาญชีตามความในขอ ๒ ก็ดี หรือไดมอบใหไมสิ้นเชิงก็ดี หรือขัดขืนไมทําตามคําสัง่ ดังวามาในขอ
๑๙ ก็ดี มีความผิดฐานขัดคําสั่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๔ ขอ ๒
แลถาไดทําบาญชียื่นหรือประกาศโฆษณาตามความในขอ ๑๙ นั้น โดยลักษณอันเปน
เท็จ มีความผิดใหปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท
ขอ ๒๔ ผูจัดการปกครองศาลเจาหรือผูตรวจตราสอดสองไดถูกถอนแลเรียกใบอนุญาต
ตั้งคืนเสียแลว ดังวาในขอ ๑๗ ตอนที่ ๑ ก็ดี หรือผูใดมีตําแหนงเปนผูจดั การศาลเจาหรือเปนผูตรวจ
ตราสอดสองอยูแลว แตกอนออกกฎนี้ไมปฏิบัติตามความในขอ ๑๘ เมื่อพนเวลา ๓ เดือนไปแลว
ยังคงทําการอยูในตําแหนงดังกลาวมาแลวก็ดี มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๒๗
ตอนที่ ๒
ขอ ๒๕ ผูใดกระทําการขัดขวางตอกรมการอําเภอ หรือผูแทนกรมการอําเภอที่จะกระทํา
ตามความในขอ ๒๐ - ๒๑ นั้น ผูนั้นมีความผิดฐานตอสูหรือขัดขวางเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๑๑๙ – ๑๒๐ (“เรื่อง กฎเสนาบดีนครบาลวาดวยศาลเจา,” ๖ สิ่งหาคม - ๑๕
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓, เอกสารรัชกาลที่ ๖ กระทรวงนครบาล, ร.๖ น.๒/๗๙, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ.)

