ระเบียบมหาเถรสมาคม
ว่ าด้ วยการจัดงานวัด
พ.ศ. ๒๕๓๗
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่ งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒ ) พ.ศ.๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบ
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ เรี ยกว่า "ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัด
งานวัด พ.ศ. ๒๕๓๗
ข้อ ๒ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศใน
แถลงการณ์คณะสงฆ์ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ตั้งแต่วนั ใช้ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคมว่า
ด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. ๒๕๑๐
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
(๑) "เจ้าคณะ" หมายถึง ผูป้ กครองคณะสงฆ์ตามลําดับชั้นในเขตซึ่ งวัดที่จะจัด
งานนั้นตั้งอยู่
(๒)"เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง" สําหรับในกรุ งเทพมหานครให้หมายถึงผูว้ ่า
ราชการกรุ งเทพมหานคร ผูอ้ าํ นวยการเขต และผูก้ าํ กับการสถานีตาํ รวจ ในจังหวัดอื่นให้หมายถึง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายอําเภอและผูบ้ งั คับการตํารวจภูธรจังหวัดหรื อรองผูบ้ งั คับการทําหน้าที่
หัวหน้าตํารวจภูธรจังหวัด หรื อผูก้ าํ กับการสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอ
ข้อ ๕ งานวัดตามระเบียบนี้ มี ๓ ประเภท คือ
(๑) งานเทศกาล ได้แก่งานนมัสการปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน หรื องานประเพณี ที่
มีการออกร้านและมหรสพซึ่ งเป็ นงานประจําปี

(๒) งานมหรสพ ได้แก่งานฉลอง หรื องานกุศลที่มีการออกร้านและมหรสพ ซึ่ ง
จัดขึ้นเป็ นการครั้งคราว
(๓) งานชุมนุม ได้แก่งานที่วดั จัดขึ้นเองหรื อมีผขู ้ อจัดขึ้นภายในวัด
ข้อ ๖ การจัดงานวัดทุกประเภท จะต้องให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยไม่ขดั ต่อพระ
ธรรมวินยั ศีลธรรม กฎหมาย และระเบียบหรื อคําสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ ๗ การจัดงานวัดทุกประเภท ห้ามมิให้มี
(๑) การแสดงใด ๆ อันเป็ นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธ พระธรรมหรื อพระสงฆ์
(๒) การพนัน และการหารายได้โดยวิธีเสี่ ยงโชคเลียนแบบการพนัน
(๓) การเต้นรํา รําวง และการแสดงภาพนิ่งหรื อภาพยนตร์ลามกอนาจาร
(๔) การแสดงระบําหรื อการแสดงอย่างอื่น ที่เป็ นการยัว่ ยุกามารมณ์
(๕) การแข่งขันมวย การทรมานสัตว์ เช่น กัดปลา ชนไก่ ชนโค เป็ นต้น
(๖) การจําหน่ายสุ ราเมรัย และการเลี้ยงสุ ราเมรัย
(๗) การประกวดสาวงามและการแสดงการแต่งกายที่ขดั ต่อศีลธรรมและ
วัฒนธรรม
หมวด ๒
งานเทศกาล
ข้อ ๘ ในการจัดงานเทศกาลของวัด ให้มีกรรมการจัดงานคณะหนึ่งอย่างน้อย ๗ คน
มี ห น้ า ที่ ว า ง โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ม ห า เ ถ ร ส ม า ค ม นี้
ข้อ ๙ คณะกรรมการจัดงานเทศกาลของวัดดังกล่าวในข้อ ๘ ประกอบด้วย
(๑) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่เจ้าอาวาสวัดนั้นเป็ นประธานกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองหรื อผูแ้ ทน และถ้า
(ก) งานมีกาํ หนดตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไปให้เจ้าคณะตําบลหรื อผูแ้ ทนเป็ นที่
ปรึ กษา
(ข) งานมีกาํ หนดตั้งแต่ ๕ วันขึ้นไป ให้เจ้าคณะอําเภอหรื อผูแ้ ทนเป็ นที่
ปรึ กษา
(ค) งานมีกาํ หนดตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้เจ้าคณะจังหวัดหรื อผูแ้ ทนเป็ นที่
ปรึ กษา และอธิบดีกรมการศาสนา หรื อผูแ้ ทนเข้าร่ วมด้วย
(๒) กรรมการโดยการแต่งตั้ง ได้แก่พระภิกษุในวัดนั้น อุบาสก อุบาสิ กา ผูบ้ าํ รุ ง
วัดนั้น หรื อบรรพชิตหรื อคฤหัสถ์อื่น ที่เจ้าอาวาสวัดนั้นแต่งตั้ง

(๓) ถ้าเป็ นการสมควรเจ้าอาวาสจะเชิญบุคคลอื่น เป็ นกรรมการอีกคณะหนึ่งก็
ได้
ข้อ ๑๐
ในโครงการจัด งานเทศกาลดัง กล่ า วในข้อ ๘ ให้ ร ะบุ
(๑) รายนามกรรมการจัดงาน
(๒) วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
(๓) กําหนดวันเวลาที่จดั งาน
(๔) ประเภทมหรสพที่วดั จะจัดให้มาแสดงในงาน
(๕) ประเภทการแสดงที่วดั จะนําออกแสดงในงาน
(๖) ประเภทการประกวดแข่งขันที่วดั จะจัดขึ้นในงาน
(๗) ประเภทผลประโยชน์ที่วดั จะได้จากการจัดงาน
(๘) รายการอื่นที่สมควรจะรายงานให้ทราบ
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าอาวาสเสนอโครงการจัดงานเทศกาล ขออนุญาตต่อผูบ้ งั คับบัญชาดังนี้
(ก) งานมีกาํ หนดตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป ให้ขออนุญาตต่อเจ้าคณะอําเภอ
(ข) งานมีกาํ หนดตังแต่ ๕ วันขึ้นไป ให้ขออนุญาตต่อเจ้าคณะจังหวัด
(ค) งานมีกาํ หนดตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้ขออนุญาตต่อเจ้าคณะภาค
ทั้งนี้ นอกจากการขออนุญาตตามระเบียบแบบแผนของฝ่ ายบ้านเมืองแล้วต้องได้รับ
นุญาตจากเจ้าคณะดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้มีงานได้
ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้ ในงานเทศกาลของวัด คือ
(๑) กูย้ มื เงินผูอ้ ื่นมาลงทุน อันจะทําให้วดั เกิดข้อผูกพันชดใช้หนี้สิน
(๒) ให้เอกชนผูกขาดการจัดงานเทศกาลทั้งหมดหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
ข้อ ๑๓ ผลประโยชน์จากงานเทศกาลของวัดใด ให้เป็ นศาสนสมบัติของวัดนั้น
การดูแลรักษาและการจัดผลประโยชน์จากงานเทศกาลของวัดให้ปฏิบตั ิตามวิธีการที่กาํ หนดใน
ฏกระทรวง ตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม
ดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๔ เมื่อเสร็ จงานเทศกาลแล้ว ให้คณะกรรมการทํารายงานผล พร้อมด้วยบัญชี
สดงประเภทรายได้รายจ่าย เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ จนถึงเจ้าคณะผูอ้ นุญาตให้จดั งาน
ทศกาลนั้นภายใน ๖๐ วัน
หมวด ๓
งานมหกรรม

ข้อ ๑๕ ในการจัดงานมหกรรม ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อหารายได้บาํ รุ งวัด หรื อบํารุ ง
กิจการใด ๆ ของวัดให้จดั ได้ไม่เกิน ๗ วัน ถ้ากําหนดงานตั้งแต่ ๕ วัน ขึ้นไปให้เจ้าอาวาสวัดนั้น
แต่งตั้งกรรมการจัดงานขึ้นคณะหนึ่ ง ตามความในข้อ ๙ และให้ทาํ โครงการจัดงานตามความใน
ข้อ ๑๐ เสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ เฉพาะงานมีกาํ หนดตั้งแต่ ๕ วัน ขึ้นไปให้ขออนุญาตต่อ
เจ้าคณะจังหวัด ถ้ามีกาํ หนดตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไปให้ขออนุญาตต่อเจ้าคณะภาค เมื่อได้รับอนุญาต
จากเจ้าคณะดังกล่าวแล้ว จึงจัดให้มีงานได้
ในการดําเนินงานมหกรรมดังกล่าวในวรรคแรกให้นาํ ความในข้อ ๑๒ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๖ เมื่อเสร็ จงานมหกรรมตามความในข้อ ๑๕ แล้วให้รายงานผลการจัดงานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยอนุโลมตามความในข้อ ๑๔
หมวด ๔
งานชุมนุม
ข้อ ๑๗ ผูใ้ ดจะจัดงานชุมนุมในวัด ซึ่ งมิใช่งานเทศบาล หรื องานมหกรรม ให้ผนู ้ ้ นั
ขออนุ ญาตต่ อเจ้าอาวาส เมื่ อเจ้าอาวาสอนุ ญาตแล้วจึ งจัดได้
เว้นแต่ กรณี ที่วดั จัดขึ้ นเอง
ข้อ ๑๘ งานชุมนุมซึ่ งจัดขึ้นในบริ เวณวัดได้ ต้องเป็ นงานเกี่ยวกับการบําเพ็ญกุศล
ทางพระพุทธศาสนา การส่ งเสริ มวัฒนธรรมอันดีงานขอประชาชน การส่ งเสริ มการศึกษา การ
ส่ งเสริ มศีลธรรม การส่ งเสริ มกิจการทางราชการ และการบําเพ็ญศาสนกิจของบรรพชิ ตและ
คฤหัสถ์
ข้อ ๑๙ ผูไ้ ด้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสให้จดั งานชุมนุมในวัด จะต้องรับผิดชอบต่อวัด
ในกรณี ที่ทาํ ให้เกิดความเสื่ อมเสี ยแก่วดั
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๐ เจ้าอาวาสรู ปใด ฝ่ าฝื นระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ถือว่าละเมิดจริ ยาพระ
สังฆา-ธิ การและต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริ ยาพระสังฆาธิ การตามความในหมวด ๔ แห่ ง กฎ
มหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๓๕)
ว่าด้วยการแต่ งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิ การ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗

(สมเด็จพระะญาณสั งวรร)
สมเด็จพรระสั งฆราช สกลมหาสั
ส
ง ณายก
งฆปริ
ประธธานกรรมกาารมหาเถรสสมาคม
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เนืนื่องจากได้มีมีการยกเลิกมาตรา
ม ๑๘ แห่
แ งพระราชชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้ห้อาํ นาจมหาา
เถถรสมาคมตรรากฎมหาเถรสมาคม อออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกคําสัง่ ออกประกาศมหาเถร
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(ฉฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจําเป็ นต้อองออกระเบีบียบมหาเถร
ตรีรี แห่งพระรราชบัญญัติคณะสงฆ์
สมาคมนี้

