
การจัดท าบัญชีศาสนสมบัติ
และรายรับ - รายจ่ายของวัด



พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

แก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2535

ที่มา



มาตรา 31  วัดมี 2 ประเภท

(1) วัดท่ีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

(2) ส านักสงฆ์



ฐานะของวัดและเจ้าอาวาส

• วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล

• เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดใน
กิจการทั่วไป



มาตรา 37 หน้าที่เจ้าอาวาส

(1) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ
ของวัดใหเ้ป็นไปด้วยดี

(2) ปกครองและสอดส่องดูแลบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ท่ีอาศัยอยู่ ในวัดนั้นปฏิบัติตาม     
พระธรรมวินัย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
หรือค าสั่ง มส.



มาตรา 37 (ต่อ)

(3) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและ
ส่ังสอนพระธรรมวินัยแก่
บรรพชิตและคฤหัสถ์  

(4) อ านวยความสะดวกตามสมควร
ในการบ าเพ็ญกุศล



มาตรา 38 อ านาจเจ้าอาวาส

(1) ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่
อาศัยในวัด

(2) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่
ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสีย
จากวัด



มาตรา 38 (ต่อ)

(3) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีอยู่หรือพ านัก
อาศัยในวัดท างานภายในวัด หรือให้ท า
ทัณฑ์บน หรือให้ขอขมาโทษเม่ือบรรพชิต
หรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดค าสั่ง    
เจ้าอาวาสซ่ึงได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรม
วินัย กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติหรือค าสั่ง
ของ มส.



มาตรา 40 ศาสนสมบัติ
มี 2 ประเภท

(1) ศาสนสมบัติกลาง  
ได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่
ของวัดใดวัดหน่ึง

(2) ศาสนสมบัติของวัด 
ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหน่ึง



ศาสนสมบัตขิองวัด

• ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ หรือ
พศ. เป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการ       
ศาสนสมบัติกลาง

• เจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการ  
ศาสนสมบัติของวัดโดยให้เป็นไปตาม
วิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



ศาสนสมบัตขิองวัด (ต่อ)

• ในฐานะท่ีวัดทุกวัดเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์  

มาตรา 31 และ มาตรา 19 วัดจึงมีสิทธ์ิรับและ

ครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติของวัดได้ดุจ

บุคคลธรรมดา  แต่วัดมิใช่บุคคลธรรมดา แสดงเจตนา

ในการมีหรือครอบครองทรัพย์สินเองมิได้  กฎหมายจึง

ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า

“ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดในกิจการท่ัวไป”



เจ้าอาวาส: เจ้าพนักงาน

• เจ้าอาวาสมีฐานะ “เป็นผู้แทนวัด” 
มิใชเ่ป็นเจ้าของทรัพย์สินของวัด
• เจ้าอาวาสมีฐานะ “เจ้าพนักงาน”
ตามในประมวลกฎหมายอาญา 
และตามมาตรา 45 แห่ง           
พ.ร.บ. คณะสงฆ์



ภาระหน้าที่เจ้าอาวาส

สรุปว่า...

“ เจ้ าอาวาสจะต้ อ งดู แลรั กษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไป
ด้ ว ย ดี คื อ ต าม วิ ธี ก า ร ท่ี ก า หนด ใ น
กฎกระทรวง”



การจัดการศาสนสมบัติของวัด

1. วิธีจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน

2. วิธีรับ-เก็บรักษาเงินและวิธีท าบัญชี

3. วิธีท าบัญชีงบปี หรือ งบดุล

4. วิธีจัดท างบประมาณประจ าปี



1. วิธีจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน

• ทรัพย์สินหรือสมบัติของวัดเป็นสมบัติ
ส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา  ได้แก่ 
เงิน ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอื่น 
กล่าวรวม ๆ คือ 

สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์



วิธีจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อ)

ส่วนการจัดการและการเก็บรักษา
ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้



วิธีจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อ)

(1) ทรัพย์สินที่ต้องลงทะเบียน

(2) การได้มาซ่ึงทรัพย์สิน

(3) การจ าหน่ายทรัพย์สิน

(4) วิธีจัดท าทะเบียน 



(1) ทรัพย์สินที่ต้องลงทะเบียน

• เงิน (ลงบัญชีรับ)

• ที่ดิน

• เสนาสนะถาวร หรืออาคารอื่น

• ของมคี่า เช่น พระพุทธรูป ฯลฯ



ทรัพย์สินที่ต้องลงทะเบียน (ต่อ)

ทั้ง 4  ลักษณะนี้ต้องจัดลงบัญชีรับ 
และท าทะเบียนทุกชนิด + ทุกจ านวน 
ไม่มีข้อยกเว้น  

ส่วนลหภุัณฑ์สุดแต่เจ้าอาวาส
พิจารณาเห็นควร 



(2) การได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

คือการได้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของวัด
โดยวิธีใด ๆ อันชอบ เฉพาะส่วนท่ีดิน 
มีวิธีพอก าหนดได้ ดังนี้ 



การได้มาซึ่งทรัพย์สิน (ที่ดิน)

1) ต้องขอรับหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธ์ิ 

2) ต้องน าหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธ์ิ ไป
ขอจดทะเบียน คือ โฉนด, นส. 3, สค.1

3) การได้มาซึ่งท่ีดินจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ

ได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว



โฉนด ส.ค. 1



(3) การจ าหน่ายทรัพย์สิน 

การจ าหน่ายทรัพย์สินซึ่งหมดสภาพ
เป็นศาสนสมบัติออกจากทะเบียน เช่น 
กุฏิถูกรื้อ ที่ดินถูกโอน ฯลฯ โดยถือ
หลักว่า 

“มีให้จด –หมดให้จ่าย” 



(4) วิธีท าทะเบียน

ใ ห้ ใ ช้ ท ะ เบี ยนทรั พย์ สิ น ขอ ง วั ด 
(ศบว.1)  จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน   
ทุกจ านวนให้ถูกต้องเรียบร้อยและ
เก็บทะเบียนเล่มนั้นไว้เป็นหลักฐาน 
โดยลงรายการ ดังนี้



ศบว.1 



ตาราง ศบว.1

ช่องที่ 1 เลขที่ทรัพย์สิน

” 2 วัน เดือน ปี

” 3 รายการทรัพย์สิน

” 4 จ านวนเน้ือที่/สิง่ของ

” 5 หนังสือส าคัญ

” 6 ท่ีตั้งของทรัพย์สิน

” 7 รายการจ าหน่าย

” 8 หมายเหตุ



2. วิธีรับ-เก็บรักษาเงินและการท าบัญชี

การรับ การเก็บรักษาเงินของวัดและ
การท าบัญชี เป็นงานการศาสนสมบัติ
ของวัดงานหนึ่ง  ซึ่ งอยู่ ในความดูแล   
และจัดการของเจ้าอาวาส



ในกฎกระทรวงข้อ 5-6 ได้ระบุไว้โดย
ชัดเจน มีวิธีปฏิบัติ 3 วิธี คือ

(1) วิธีรับและเก็บรักษาเงิน

(2) วิธีท าบัญชีรับ-จ่าย

(3) วิธีท าบัญชีงบปีหรือ งบดุล

กฏกระทรวง



(1) วิธีรับและเก็บรักษาเงิน

วิธีรับเงินของวัด

• การรับเงินผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
วัดจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน (ศบว.7) 
แสดงการรับทุกครั้งแล้วจึงน ายอดเงิน
ตามใบเสร็จนั้นเข้าบัญชีรับและลงเลขท่ี
ใบเสร็จไว้ในบัญชีรับอีกครั้งหน่ึง



ศบว.7 



วิธีรับและเก็บรักษาเงิน (ต่อ)

• ดอกเบี้ยเ งินฝากธนาคารต้องปฏิบั ติ
เช่นเดียวกัน  ส่วนอนุโมทนาบัตรจะมี
หรือไม่ก็ได้

• ส าหรับการรับเ งินการกุศลควรออก
อนุโมทนาบัตรแล้วลงบัญชีรับและอ้าง
เลขที่บัญชีอนุโมทนาบัตรในบัญชีรับอีก
ครั้งหน่ึง 





วิธีเก็บรักษาเงินของวัด

วัดจะเก็บรักษาเงินผลประโยชน์ของวัด

เองได้เพียง 3,000 บาท เกินกว่านั้น    

ให้น าฝาก พศ. จังหวัด อ าเภอ ธนาคาร 

หรือ นิติบุคคล 



วิธีเก็บรักษาเงินของวัด (ต่อ)

ทางปฏิบัติ  ควรฝากธนาคาร โดยระบุชื่อ
บัญชีว่า  “วัด.....................”

หรือว่า “เงินของวัด……..…” 

อย่าฝากเป็นชื่อเจ้าอาวาสหรือใคร ๆ



วิธีเก็บรักษาเงินของวัด (ต่อ)

การเบิกเ งินจากธนาคาร ควรก าหนด
เง่ือนไขให้ลงนามร่วมกัน 3 คน คือ

(1) เจ้าอาวาส

(2) ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์

(3) ผู้ท่ีเจ้าอาวาสเห็นควร



วิธีเก็บรักษาเงินของวัด (ต่อ)

• เ ปิ ด บั ญ ชี ฝ า ก ล ง น า ม ร่ ว ม กั น  3  ค น 
เมื่อต้องการถอนให้ลงนาม 2 ใน 3 แต่ต้องมี
เจ้าอาวาสเป็นหลัก

• ส่วนเงินการกุศลให้ เก็บรักษาตามความ
ประสงค์ของผู้บริจาค ถ้าผู้บริจาคมิได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ควรอนุโลมตามการเก็บ
รักษาเงินผลประโยชน์ของวัด



(2) วิธีท าบัญชีรายรับ-จ่าย

ให้เจ้าอาวาสมอบหมายไวยาวัจกร  
หรือผู้จัดประโยชน์ของวัด จัดท า
บัญชีรายรับ-จ่าย ประจ าเดือน 
โดยใช้แบบ  ศบว.5



ศบว.5



วิธีท าบัญชรีายรับ-จ่าย (ต่อ)

• ทุกสิ้นเดือนให้รวบรวมยอดรายรับ-จ่าย       
หักยอดคงเหลือ และยอดยกไปเดือนต่อไป

• ผู้ท าบัญชีลงนามรับรองแล้ว เสนอเจ้าอาวาส
ตรวจ และควรให้ตรวจทุกเดือน

• วัดใหญ่ท่ีมีรายรับ-จ่ายมาก อาจมีบัญชี
รายรับ-จ่าย หลายเล่มแยกตามประเภทของ
งาน



(3) วิธีท าบัญชีงบปี หรืองบดุล 

เจ้าอาวาสต้องตั้งให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัด
ประโยชน์ของวัด จัดท าบัญชีงบปีตาม
แบบ  ศบว.6 ตัดยอดวันท่ี 31 ธันวาคม 
โดยปฏิบัติ ดังนี้ 



ศบว.6 



วิธีท าบัญชีงบปี หรืองบดุล (ต่อ) 

(1) แยกรายรับทั้งปีออกเป็นประเภท เช่น
ยอดเงินยกมาจากปีเก่า , เงินค่าเช่า, 
เงินค่าบ ารุง, เงินค่าดอกเบี้ย, เงินการ
กุศลต่าง ๆ และรายรับอื่น ๆ  

แต่ละประเภทเป็นเ งินเท่ า ไหร่  และ
รวบรวมทุกประเภทเป็นเงินเท่าใด



วิธีท าบัญชีงบปี หรืองบดุล (ต่อ) 
(2) แยกรายจ่ายทั้งปีออกเป็นประเภท เช่น ก่อสร้าง 

และบูรณะ, ค่าตอบแทน, ค่าภาษี, ค่าน้ าประปา-
ไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์,  ค่าคนงานวัด, และรายจ่าย
อื่น ๆ แต่ละประเภทเป็นเงินเท่าใด และรวมทุก
ประเภทเป็นเงินเท่าใด

(3) เมื่อหักแล้ว คงเหลือเงินเท่าใด

(4) เงินที่เหลือ เป็นเงินสดเท่าใด ฝากธนาคารเท่าใด



วิธีท าบัญชีงบปี หรืองบดุล (ต่อ) 

เ ม่ื อ จั ด ล ง ร า ย ก า ร ใ น บั ญ ชี ง บ ปี

เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้จัดท าบัญชีลงนาม
รับรอง  แล้วเสนอเจ้าอาวาสลงนาม
และ เ ก็ บ ไ ว้  ใ ห้ ผู้ ต ร ว จ สอบบัญ ชี
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง                              

(ดูแบบ ศบว. 5-6-7) 



4. การจัดท างบประมาณประจ าปี

(1) จัดท าแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่จะท าใน
แต่ละปี

(2) จัดท าประมาณการรายจ่ายแต่ละรายการ

(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
: งบประมาณที่มีอยู่แล้ว
: ขอรับบริจาคทั่วไป


