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ชื่อหนังสือ  คู่มือพระวินยาธิการ 

ทีไปรึกษา 

 พันต ำรวจทพงศ์พร พรำหมณ์สนห์ ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ 
 นำยสมกียรติ  ธงศรี รองผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ 
 นำยสำรจน์  กำลศิริศิลป์ ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักลขำธิกำรมหำถรสมำคม 
 นำยกิติศักดิ์  กຌววิชียร ผูຌอ ำนวยกำรกลุมคุຌมครองพระพุทธศำสนำ 

รวบรวมละรียบรียง 
 นำยวิภำค  ลຌอมลใก จຌำพนักงำนกำรศำสนำช ำนำญงำน 

พิสูจน์อักษร 
 นำยวิภำค  ลຌอมลใก จຌำพนักงำนกำรศำสนำช ำนำญงำน 
 นำยสุริยำ  สุตะท จຌำพนักงำนกำรศำสนำปฏิบัติงำน 

ผูຌประสานงาน  

 นำยธรรมรัตน์  ยຌมขจร นักวิชำกำรศำสนำช ำนำญกำร 

 

 

จัดท าดย 

กลุมคุຌมครองพระพุทธศำสนำ 
ส ำนักลขำธิกำรมหำถรสมำคม 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ 

  



 

พุทธประสงค ์
 

วัตถุประสงค์฿นการบัญญัติพระวินัยของพระพุทธจຌา 
มี  ํ์ ประการ คือ 

 

 ํฺ พืไอความยอมรับวาดีหงสงฆ์ 
 ๎ฺ พืไอความส าราญหงสงฆ ์

 ๏ฺ พืไอขมบุคคลผูຌกຌอยาก 

 ๐ฺ พืไออยูส าราญหงภิกษุมีศีลป็นทีไรัก 

 ๑ฺ พืไอป้องกันอาสวะอันจะกิดขึๅน฿นปัจจุบัน 

 ๒ฺ พืไอก าจัดอาสวะอันจักบงักิด฿นอนาคต 

 ๓ฺ พืไอความลืไอม฿สของปวงชนทีไยังเมเดຌลืไอม฿ส 

 ๔ฺ พืไอความลืไอม฿สยิไงขึๅนของปวงชนทีไลืไอม฿สอยูลຌว 

 ๕ฺ พืไอความตัๅงมัไนหงพระสัทธรรม 

 ํ์ฺ พืไออืๅอฟื้อพระวินัย 
  



  



ค าน า 
 พระวินยาธิการ  คือ พระภิกษุทีไเดຌรับกำรตงตัๅงจำกจຌำคณะจังหวัด 
ซึไงป็นจຌำคณะผูຌปกครองสูงสุด฿นจังหวัดนัๅน โ ป็นผูຌทีไมีบทบำทส ำคัญ฿นกำรชวยหลือ 
สนับสนุนกำรปกครองของจຌำอำวำสละจຌำคณะผูຌปกครองสงฆ์ทุกระดับ  
ชวยตรวจตรำ ดูล ชีๅจง นะน ำพระภิกษุสำมณร฿หຌประพฤติปฏิบัติชอบ 
ตำมหลักพระธรรมวินัย  กฎหมำย กฎมหำถรสมำคม ระบียบ ค ำสัไง มติ ประกำศ 
พระบัญชำสมดใจพระสังฆรำช ละค ำสัไงผูຌบังคับบัญชำหนือตน พืไอกำรปกปງอง 
คุຌมครอง ละจรรลงพระพุทธศำสนำ฿หຌมีควำมยัไงยืนสืบเป ละพืไอ฿หຌกำรปกครอง
คณะสงฆ์ป็นเปดຌวยควำมรียบรຌอย มหำถรสมำคมเดຌมีมติสนอตงตัๅงคณะกรรมกำร 
พิจำรณำยกรำงกฎ ระบียบ พระวินยำธิกำร ซึไงคณะกรรมกำรชุดดังกลำวเดຌรำง
ระบียบมหำถรสมำคม วำดຌวย พระวินยำธิกำร พ.ศ. ๎๑๒๎ สรใจรียบรຌอยลຌว  
ดยมหำถรสมำคมเดຌมีมติหในชอบระบียบดังกลำวละ฿หຌด ำนินกำรประกำศ 
฿ชຌตอเป 
 หนังสือคูมือพระวินยำธิกำรถือวำป็นสิไงจ ำป็น ละป็นประยชน์อยำงยิไง
ส ำหรับพระวินยำธิกำร ทีไจะท ำ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นบทบำทหนຌำทีไของตนอง 
฿นกำรปฏิบัติงำน ขຌำ฿จกฎหมำย กฎมหำถรสมำคม ระบียบ ค ำสัไง มติ ประกำศ
ของทำงคณะสงฆ์ ละทำงรำชกำร ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติหนຌำทีไพืไออุปถัมภ์ละคุຌมครอง
พระพุทธศำสนำ ฿หຌกิดควำมรียบรຌอยดีงำม฿นสังฆมณฑลยิไงขึๅน นอกจำกจะป็น
ประยชน์กจຌำคณะผูຌปกครองสงฆ์ละพระวินยำธิกำรลຌว ยังป็นประยชน์ 
กจຌำหนຌำทีไทีไกีไยวขຌองกับกำรปฏิบัติงำนของ฿นกำรสนองงำนคณะสงฆ์ ตลอดจน 
ผูຌทีไสน฿จกีไยวกับกำรพระศำสนำอีกดຌวย 
  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติหวังป็นอยำงยิไงวำหนังสือคูมือ 
พระวินยำธิกำรลมนีๅจะป็นประยชน์กจຌำคณะผูຌปกครองสงฆ์  พระวินยำธิกำร 
ละจຌำหนຌำทีไทีไกีไยวขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนพระพุทธศำสนำ 

              
พันต ำรวจท 

ิพงศ์พร  พรำหมณ์สนห์ี 
ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ 



  

 
 

  
 
  



สารบัญ 
 

                                                                                   หนຌา 
ระบยีบมหาถรสมาคม วาดຌวยพระวินยาธิการ พฺศฺ ๎๑๒๎ ํ 

บททีไ ํ หมวดทีไ ํ   รืไอง  ลักษณะอำจำรทีไเมสมควร ํํ 
 หมวดทีไ ๎ รืไอง  กำรบิณฑบำต฿นลักษณะรีไยเร  ํ๐ 
    ขอบิณฑบำตขຌำวสำร อำหำรหຌง 
 หมวดทีไ ๏ รืไอง  กำรบิณฑบำตเมอืๅอตอพระวินัย ํ๓ 
 หมวดทีไ ๐ รืไอง  พระภิกษุสำมณรบิณฑบำตขำดควำม ํ๔ 
    ส ำรวมทษทำงพระวินัยกีไยวกับ 
    กำรบิณฑบำต 

 หมวดทีไ ๑ รืไอง พระภิกษุสำมณรขຌำเป฿นทีไอคจร ๎์ 
 หมวดทีไ ๒ รืไอง กำรรีไยเรดยเมเดຌรับอนุญำต ๎ํ 

บททีไ ๎ กรณีควำมผิดละกำรลงทษ ๎๏ 
  กฎมหำถรสมำคม ฉบับทีไ ๎ํ ิพ.ศ. ๎๑๏๔ี 
  วำดຌวยกำร฿หຌพระภิกษุสละสมณพศ ๎๑ 
  รืไอง ปลอมบวช  ทษตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ๎๔ 
   กีไยวกับกำรปลอมบวช  
  ลักษณะของกำรปลอมบวช ๎๔ 
  ทษ฿นกำรปลอมบวช ๎๕ 
  รืไอง พระภิกษุสำมณรดืไมสุรำ ๎๕ 
   ทษทำงพระวินัยกีไยวกับกำรดืไมสุรำ  
   ทษตำมค ำสัไงมหำถรสมำคมกีไยวกับกำรดืไมสุรำ 
  รืไอง พระภิกษุสำมณรลนกำรพนัน ๏์ 
 



  

 หนຌา 
  รืไอง พระภิกษุสำมณรปักกลดตำมหลงชุมชน 
   อันเมชอบดຌวยธุดงควัตร ๏ํ 
  รืไอง พระภิกษุสำมณรตัๅงส ำนักทรง ๏๎ 
  รืไอง พระภิกษุสำมณรพักอำศัยอยู฿นทีไอคจร ๏๎ 
  รืไอง พระภิกษุสำมณรพักคຌำงรมตำมบຌำนรือน ๏๏ 
   นวกำรปฏิบัติพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับพระธรรมวินัย 
   ละค ำสัไงมหำถรสมำคม รืไองควบคุมกำรรีไยเร  
   พ.ศ. ๎๑๏๕ 

ระบยีบคณะสงฆ์กรุงทพมหานคร ๏๑ 
 วำดຌวยกำร฿หຌทีไพักอำศัยกพระภิกษุสำมณร 
 อำคันตุกะตำงประทศ พุทธศักรำช ๎๑๑๒  
ประกำศกรมต ำรวจ  รืไองกีไยวกับกำรรีไยเร ๏๕ 
พระรำชบัญญัติ คนขຌำมือง พ.ศ. ๎๑๎๎ ๐ํ 
พระรำชบัญญัติ กำรพนัน พุทธศักรำช ๎๐๓๔ ๐๏ 
พระรำชบัญญัติ ควบคุมกำรรีไยเร พุทธศักรำช ๎๐๔๓ ๑๏ 

ค าสัไงมหาถรสมาคม ๑๕ 
 รืไอง  หຌำมภิกษุสำมณรทีไยวตรใดตรละพักคຌำงรมตำม ๒์ 
  บຌำนรือน พ.ศ. ๎๑๎ํ  
 รืไอง  หຌำมภิกษุสำมณรสพยำสพติด฿หຌทษ พ.ศ. ๎๑๎ํ ๒๎ 
 รืไอง  หຌำมภิกษุสำมณรขຌำเปพ ำนักอำศัยหรือด ำนินกำร฿ด โ 
  ฿นสถำนทีไซึไงยังเมเดຌรับอนญุำต฿หຌสรຌำงวัด พ.ศ. ๎๑๏์ ๒๐ 
 รืไอง  หຌำมพระภิกษุสำมณรกีไยวขຌองกับกำรมือง ๎๑๏๔ ๒๒ 
 



 หนຌา 
 รืไอง หຌำมพระภิกษุสำมณรรียนวิชำชีพ หรือสอบขงขัน 
  หรือสอบคัดลือกอยำงคฤหัสถ์ พ.ศ. ๎๑๏๔ ๒๕ 
 รืไอง ควบคุมกำรรีไยเร พ.ศ. ๎๑๏๕ ๓์ 

ประกาศคณะสงฆ ์ ๓๓ 
 รืไอง หຌำมเม฿หຌภิกษุป็นหมอท ำสนห์ยำฝดอำถรรพณ์ ๓๔ 
 รืไอง หຌำมพระภิกษุสำมณรเม฿หຌกีไยวขຌอง ๔์ 
  ฿นรืไองรำชกำรของฝຆำยบຌำนมือง 
 รืไอง หຌำมพระณรเม฿หຌบวชหญิงป็นบรรพชิต ๔ํ 
 รืไอง หຌำมภิกษุสำมณรเม฿หຌป็นสมำชิก฿นสมำคม ๔๎ 
  หรือสมสรคฤหัสถ ์  
 รืไอง หຌำมม฿ิหຌภิกษสุำมณรทศนม์หำชำติตลกคะนอง ๔๏ 
  สียสมณสำรูป  
 รืไอง ภิกษุสำมณรซในนำมสดงภำวะเมนนอน ๔๑ 
  วำป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ ์  
 รืไอง หຌำมภิกษุสำมณรเปจดลขสลำกกินบง ๔๓ 
  ละซืๅอหรือมีสลำกกินบงเวຌป็นของตัว  
 รืไอง หຌำมภิกษสุำมณรรียกงินคำวทมนตร์ ๔๔
  ละหຌำมทดลองของขลัง 
 รืไอง หຌำมพระภิกษุสำมณรประกอบอำชีพป็นหมอ ๕์ 
  หรือพทย์รักษำรค 
 รืไอง หຌำมกำรสวงหำลำภดຌวยวิธีออกบัตรคลຌำยธนบัตรรฐับำล ๕๎ 

 รืไอง หຌำมพระภิกษุสำมณรสดงตนป็นอำจำรย์ ๕๐ 
  บอกลขสลำกกินบงหรือสลำกกินรวบ  
 รืไอง  หຌำมบรรพชิตรับบุตรบุญธรรม ๕๑ 
 รืไอง กีไยวกับกลຌองถำยรูป กลຌองสองทำงเกล ๕๒ 



  

 หนຌา 
รืไอง กีไยวกับวิทยุละทรทัศน ์ ๕๔
 รืไอง หຌำมพระภิกษุสำมณรพักรม฿นสถำนทีไป็นทีไรังกียจ ํ์์ 
  ทำงพระวินัย 
 ประกำศหຌำมเม฿หຌพระภิกษุสำมณรทีไยวสญัจร ํ์๎ 
 ของินชำวบຌำน 
มติมหาถรสมาคม ํ์๏
 รืไอง กำรสรຌำงพระพุทธรูป ปูนชนียวัตถุ ละรูปปั้นตำง โ ํ์๐  
  ทีไ฿ชຌประดับตกตงสถำนทีไ 
 รืไอง กำรบวชภิกษุณี ํ์๒ 
 รืไอง กรณีหลอกลวงขำยพระครืไอง฿หຌกนักทองทีไยว ํ์๔ 
  ตำงชำติ  ภำย฿นวัด 
 รืไอง กำรฆษณำพระพุทธรูป/พระครืไองละวัตถุมงคล ํํ์ 
  ฿นสืไอหนังสือพิมพ์ สืไอสิไงพิมพ ์ละสืไอวิทยุทรทัศน ์  
 รืไอง พระภิกษุประพฤติตนเมหมำะสม ํํ๎ 
 รืไอง พระภิกษุสำมณรกีไยวขຌองกับกำรมือง ํํ๐ 
 รืไอง กำรสดงเมหมำะสม฿นวัดพระพุทธศำสนำ ํํ๒
 รืไอง พระภิกษุสำมณรประพฤติตนเมหมำะสม ํํ๕
  กับสมณสำรูป 
 รืไอง  สนอตงตัๅงคณะกรรมกำรพิจำรณำยกรำงกฎ  ํ๎ํ 
  ระบียบพระวินยำธิกำร 
 รืไอง   รำงระบียบมหำถรสมำคม  ํ๎๏ 
  วำดຌวยพระวินยำธิกำร พ.ศ. ....  
บันทึกถຌอยค ำ  ํ๎๑ 

 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๑ 

 

 

 

ระบียบมหาถรสมาคม 

วาดຌวยพระวินยาธิการ  
พฺศฺ ๎๑๒๎ 

--------------------- 

อำศัยอ ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ํ๑ ตรี หงพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๎๑์๑ กຌเขพิไมติมดยพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๏๑ 
มหำถรสมำคมวำงระบียบเวຌดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ  ระบียบนีๅ รียกวำ ระบียบมหำถรสมำคม วำดຌวยพระวินยำธิกำร 
พ.ศ. ๎๑๒๎ 

ขຌอ ๎ ระบียบนีๅ ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจำกวันประกำศ฿นถลงกำรณ์ 
คณะสงฆ์ ป็นตຌนเป 

ขຌอ ๏ ฿หຌลขำธิกำรมหำถรสมำคมรักษำกำร฿หຌป็นเปตำมระบียบนีๅ 

หมวด ํ 

บททัไวเป 

ขຌอ ๐ ฿นระบียบนีๅ 
พระวินยำธิกำร หมำยถึง พระภิกษุผูຌเดຌรับตงตัๅง฿หຌท ำหนຌำทีไชวยหลือ

สนับสนุน  จຌำคณะปกครอง฿นกำรด ำนินกำรตำมระบียบนีๅ 
จຌำคณะปกครอง หมำยถึง จຌำคณะต ำบลหรือจຌำคณะขวง 

฿นกรุงทพมหำนคร  จຌำคณะอ ำภอหรือจຌำคณะขต฿นกรุงทพมหำนคร ละ 
จຌำคณะจังหวัดหรือจຌำคณะกรุงทพมหำนคร 

ส ำนักงำน หมำยถึง ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ 
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คณะกรรมกำรพระวินยำธิกำร หมำยถึง คณะกรรมกำรพระวินยำธิกำร 
หนกลำง คณะกรรมกำรพระวินยำธิกำรหนหนือ คณะกรรมกำรพระวินยำธิกำร 
หนตะวันออก คณะกรรมกำรพระวินยำธิกำรหน฿ตຌ ละคณะกรรมกำรพระวินยำธิกำร
คณะธรรมยุต 

คณะกรรมกำรพระวินยำธิกำรประจ ำจังหวัด หมำยควำมรวมถึง 
คณะกรรมกำร พระวินยำธิกำรประจ ำกรุงทพมหำนคร 

ศูนย์พระวินยำธิกำรประจ ำจังหวัด หมำยถึง ส ำนักงำนทีไท ำกำร 
พระวินยำธิกำรประจ ำจังหวัดละส ำนักงำนทีไท ำกำรพระวินยำธิกำรประจ ำ
กรุงทพมหำนคร 

จຌำคณะ฿หญ หมำยถึง จຌำคณะ฿หญหนกลำง จຌำคณะ฿หญหนหนือ 
จຌำคณะ฿หญหนตะวันออก จຌำคณะ฿หญหน฿ตຌ ละจຌำคณะ฿หญคณะธรรมยุต 

จຌำคณะจังหวัด หมำยควำมรวมถึง จຌำคณะกรุงทพมหำนคร 
จຌำคณะอ ำภอ หมำยควำมรวมถึง จຌำคณะขต 
จຌำคณะต ำบล หมำยควำมรวมถึง จຌำคณะขวง 
พระสังฆำธิกำร หมำยถึง จຌำอำวำส รองจຌำอำวำสละผูຌชวยจຌำอำวำส 
ต ำบล หมำยควำมรวมถึง ขวง฿นกรุงทพมหำนคร 

หมวด ๎ 

คณะกรรมการพระวินยาธกิาร 
ขຌอ ๑ ฿หຌมีคณะกรรมกำรพระวินยำธิกำรตำมขตปกครองคณะสงฆ์ 

ทีไก ำหนดเวຌตำมกฎมหำถรสมำคมวำดຌวยระบียบปกครองคณะสงฆ์จ ำนวน  
๑ คณะ ประกอบดຌวยคณะกรรมกำรพระวินยำธิกำรหนกลำง คณะกรรมกำร 
พระวินยำธิกำรหนหนือ คณะกรรมกำรพระวินยำธิกำรหนตะวันออก คณะกรรมกำร
พระวินยำธิกำรหน฿ตຌ ละคณะกรรมกำรพระวินยำธิกำรคณะธรรมยุต ดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมกำร พระวินยำธิกำร฿นตละคณะ ประกอบดຌวย 

ิํี  จຌำคณะ฿หญ ป็นประธำนกรรมกำร 
ิ๎ี  จຌำคณะภำค฿นขตปกครองจຌำคณะ฿หญ ป็นกรรมกำร 
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ิ๏ี  ผูຌทรงคุณวุฒิ  ซึไงจຌำคณะ฿หญตงตัๅงมำจำกผูຌชีไยวชำญ 
ดຌำนหนึไงดຌำน฿ด  หรือหลำย โ ดຌำน ดังนีๅ ดຌำนวิชำกำรพระพุทธศำสนำ พระธรรม
วินัย กฎหมำยหรือดຌำนอืไน โ  ทีไกีไยวขຌองจ ำนวน ๏ รูป/คน ป็นกรรมกำร 

ิ๐ี  ลขำนุกำรจຌำคณะ฿หญ ป็นกรรมกำรละลขำนุกำร 
ิ๑ี  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติหรือผูຌทีไ

เดຌรับมอบหมำย ป็นกรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 
ิ๒ี  ขຌำรำชกำรสังกัดส ำนักลขำธิกำรมหำถรสมำคมทีไเดຌรับ

มอบหมำย ป็นผูຌชวยลขำนุกำร 
กรรมกำรตำม ิ๏ี ฿หຌมีวำระกำรด ำรงต ำหนง ๐ ปนับตวันตงตัๅง ละ

อำจเดຌรับกำรตงตัๅง฿หมอีกเดຌ ฿นระหวำงทีไยังมิเดຌตงตัๅงกรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิ 
ขึๅน฿หม ฿หຌกรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิซึไงพຌนจำกต ำหนงตำมวำระนัๅนอยู฿นต ำหนงพืไอ
ด ำนินงำนตอเปจนกวำกรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิซึไงเดຌรับตงตัๅง฿หมขຌำรับหนຌำทีไ   
฿นกรณีทีไกรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิพຌนจำกต ำหนงกอนวำระ ฿หຌผูຌทีไเดຌรับตงตัๅงนัๅน
ด ำรงต ำหนงเดຌทำกับวำระทีไหลืออยู ของกรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิต ำหนงทีไวำง 
หำกวำระทีไหลืออยูเมถึงกຌำสิบวันจะเมตงตัๅงกรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิทนกใเดຌ 

฿นกรณีทีไกรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิพຌนจำกต ำหนงกอนวำระ ฿หຌคณะกรรมกำร
พระวินยำธิกำรประกอบดຌวยกรรมกำรทัๅงหมดทำทีไมีอยูจนกวำจะมีกำรตงตัๅง
กรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิ฿หม 

ขຌอ ๒ นอกจำกกำรพຌนจำกต ำหนงตำมวำระ กรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิ 
พຌนจำกต ำหนงมืไอ 

ิํี  มรณภำพหรือตำย 
(๎ี  ลำออก 
(๏ี  จຌำคณะ฿หญมีค ำสัไง฿หຌออก  

ขຌอ ๓ คณะกรรมกำรพระวินยำธิกำรมีหนຌำทีไละอ ำนำจ฿นขต ดังนีๅ 
(ํี  ก ำหนดนยบำยละผนมบทกำรด ำนินงำนพระวินยำธิกำร 
ิ๎ี  ก ำกับดูลละสนับสนุนสงสริม฿หຌศูนย์พระวินยำธิกำร

ประจ ำจังหวัดด ำนินงำนตำมนยบำยละผนมบท 
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ิ๏ี  พิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบผนงำนละงบประมำณกำร
ด ำนินงำนพระวินยำธิกำร 

ิ๐ี  ออกประกำศ ค ำสัไง มติ คูมือกำรปฏิบัติ หรือขຌอปฏิบัติอืไน฿ด
อันกีไยวกับกำรด ำนินงำนพระวินยำธิกำร 

ิ๑ี  ปฏิบัติหนຌำทีไอืไนตำมทีไมหำถรสมำคมมอบหมำย 
ขຌอ ๔ กำรประชุมคณะกรรมกำรพระวินยำธิกำรตຌ องมีกรรมกำร 

มำประชุมเมนຌอยกวำกึไงหนึไงของจ ำนวนกรรมกำรทัๅงหมด จึงจะป็นองค์ประชุม 
฿หຌประธำนกรรมกำรป็นประธำน฿นทีไประชุม ถຌำประธำนกรรมกำรเมมำ

ประชุมหรือเมอำจปฏิบัติหนຌำทีไเดຌ ฿หຌทีไประชุมลือกกรรมกำรทีไ ป็นพระภิกษุ 
ซึไงมำประชุมรูปหนึไงป็นประธำน฿นทีไประชุม 

กำรวินิจฉัยชีๅขำดของทีไประชุม฿หຌถือสียงขຌำงมำก กรรมกำรทำนหนึไง฿หຌมี
สียงหนึไง฿นกำรลงคะนน ถຌำคะนนสียงทำกัน ฿หຌประธำน฿นทีไประชุมออกสียง
พิไมขึๅนอีกสียงหนึไงป็นสียงชีๅขำด 

กำรประชุมคณะกรรมกำรพระวินยำธิกำร฿นตละปปฏิทิน฿หຌบงป็น  
๐ เตรมำส ฿นตละเตรมำสตຌองมีกำรประชุมอยำงนຌอยเตรมำสละ ํ ครัๅง 

ขຌอ ๕  ฿หຌส ำนักงำนจຌำคณะ฿หญท ำหนຌำทีไป็นศูนย์พระวินยำธิกำร มีหนຌำทีไ
รับผิดชอบ  งำนธุรกำร ส ำนักงำนลขำนุกำร ละบริหำรงำนทัไวเป ฿หຌจຌำคณะ฿หญ
ท ำหนຌำทีไควบคุมก ำกับดูลศูนย์พระวินยำธิกำรนัๅน 

หมวด ๏ 
คณะกรรมการพระวินยาธกิารประจ าจังหวัด 

ขຌอ ํ์ ฿นกรุงทพมหำนครละทุกจังหวัด฿หຌมีคณะกรรมกำรพระวินยำธิกำร
ประจ ำจังหวัด มีองค์ประกอบดังนีๅ 

ิํี  จຌำคณะจังหวัด ป็นประธำนกรรมกำร 
ิ๎ี  รองจຌำคณะจังหวัด ป็นรองประธำนกรรมกำร 
ิ๏ี  จຌำคณะอ ำภอทีไจຌำคณะจังหวัดตงตัๅงเมกิน ๑ รูป  

ป็นกรรมกำร 
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ิ๐ี  ผูຌทรงคุณวุฒิ ซึไงจຌำคณะจังหวัดตงตัๅงมำจำกผูຌชีไยวชำญ
ดຌำนหนึไงดຌำน฿ดหรือหลำย โ ดຌำน ดังนีๅ ดຌำนวิชำกำรพระพุทธศำสนำ พระธรรมวินัย 
กฎหมำย หรือดຌำนอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง จ ำนวน ๏ รูป/คน ป็นกรรมกำร 

ิ๑ี  ลขำนุกำรจຌำคณะจังหวัด ป็นกรรมกำรละลขำนุกำร 
ิ๒ี  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด ป็นกรรมกำร

ละผูຌชวยลขำนุกำร 
ิ๓ี  ขຌำรำชกำร฿นสังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด 

ทีไเดຌรับมอบหมำย ป็นผูຌชวยลขำนุกำร 
฿นกรุงทพมหำนคร กรรมกำรตำม ิ๒ี ฿หຌหมำยถึงผูຌอ ำนวยกำรส ำนัก

ลขำธิกำรมหำถรสมำคม ป็นกรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร ละ ิ๓ี ฿หຌหมำยถึง
ขຌำรำชกำรสังกัดส ำนักลขำธิกำรมหำถรสมำคมทีไเดຌรับมอบหมำย ป็นผูຌชวยลขำนุกำร 

ขຌอ ํํ  ฿หຌน ำควำม฿นขຌอ ๑ วรรคสองละวรรคสำม ละขຌอ ๒ มำ฿ชຌ
บังคับกับกรรมกำรตำมขຌอ ํ์ วรรคหนึไง ิ๏ี ละ ิ๐ี ดยอนุลม 

ขຌอ ํ๎  ฿หຌน ำควำม฿นขຌอ ๔ มำ฿ชຌบังคับกับกำรประชุมคณะกรรมกำร
พระวินยำธิกำรประจ ำจังหวัด ดยอนุลม 

ขຌอ ํ๏  คณะกรรมกำรพระวินยำธิกำรประจ ำจังหวัด มีหนຌำทีไละ
อ ำนำจ ดังนีๅ 

ิํี  ปฏิบัติตำมนยบำยละผนมบทกำรด ำนินงำน 
พระวินยำธิกำร 

ิ๎ี  ก ำกับดูลละสนับสนุนสงสริมพระวินยำธิกำรประจ ำ
กรุงทพมหำนคร ละพระวินยำธิกำรประจ ำจังหวัด฿หຌด ำนินงำนป็นเปตำม
นยบำยละผนมบท 

ิ๏ี  จัดท ำผนงบประมำณกำรด ำนินงำนพระวินยำธิกำร
ประจ ำกรุงทพมหำนครละพระวินยำธิกำรประจ ำจังหวัด 

ิ๐ี  ติดตำมประมินผลกำรปฏิบัติงำนของพระวินยำธิกำร
ประจ ำกรุงทพมหำนครละพระวินยำธิกำรประจ ำจังหวัด 

ิ๑ี  กຌ เขขຌอขัดขຌองของพระวินยำธิกำรผูຌปฏิบัติหนຌ ำทีไ 
ตำมระบียบนีๅ฿หຌป็นเปดยชอบ 
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ิ๒ี  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำนประจ ำป สนอก
คณะกรรมกำรพระวินยำธิกำร ตำมขตปกครองคณะสงฆ์หนนัๅน โ 

ิ๓ี  ปฏิบัติหนຌำทีไอืไนตำมทีไคณะกรรมกำรพระวินยำธิกำร
มอบหมำย 

ขຌอ ํ๐ ฿หຌส ำนักงำนจຌำคณะจังหวัดท ำหนຌำทีไศูนย์พระวินยำธิกำร
ประจ ำจังหวัด มีหนຌำทีไรับผิดชอบงำนธุรกำร ส ำนักงำนลขำนุกำร ละงำนบริหำรงำน
ทัไวเป ฿หຌจຌำคณะจังหวัด  ท ำหนຌำทีไควบคุมก ำกับดูลศูนย์พระวินยำธิกำรประจ ำ
จังหวัด 

หมวด ๐ 

การสงสริมสนบัสนุนพระวินยาธิการ 
ขຌอ ํ๑ พืไอประยชน์฿นกำรสงสริมละสนับสนุนคณะกรรมกำร 

พระวินยำธิกำรละพระวินยำธิกำร ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ ฿หຌส ำนักงำนดยควำม
หในชอบของคณะกรรมกำรพระวินยำธิกำรจัดท ำผนงบประมำณสงสริมละ
สนับสนุน สนอมหำถรสมำคม฿หຌควำมหในชอบ 

พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมผนกำรสงสริมละสนับสนุนตำม 
วรรคหนึไง  ฿หຌส ำนักงำนอุดหนุนงบประมำณส ำหรับกำรจัดกำรสงสริมละสนับสนุน
คณะกรรมกำรพระวินยำธิกำรละพระวินยำธิกำร ตำมควำมหมำะสมละ 
ควำมจ ำป็น  

ขຌอ ํ๒ ฿หຌศูนย์พระวินยำธิกำรประจ ำจังหวัดจัดท ำทะบียนพระวินยำธิกำร
ละฐำนขຌอมูลกำรปฏิบัติงำนของพระวินยำธิกำร ดยมีกำรลกปลีไยนขຌอมูลระหวำง
ศูนย์พระวินยำธิกำรประจ ำจังหวัดอืไน โ พืไอป็นกำรพัฒนำงำนพระวินยำธิกำร฿หຌมี
ประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

หมวด ๑ 

พระวินยาธิการ 
ขຌอ ํ๓ ฿หຌมีพระวินยำธิกำรปฏิบัติหนຌำทีไชวยหลือสนับสนุนจຌำคณะ

ปกครอง฿นกำร  ตรวจตรำ นะน ำ ชีๅจง พระภิกษุสำมณร฿หຌปฏิบัติตำมพระธรรม
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วินัย กฎหมำย กฎมหำถรสมำคม ขຌอบั งคับ ระบียบ ค ำสัไ ง มติ  ประกำศ  
พระบัญชำสมดใจพระสังฆรำช ละค ำสัไงผูຌบังคับบัญชำหนือตน 

ขຌอ ํ๔ จ ำนวนละขต฿นกำรปฏิบัติหนຌำทีไของพระวินยำธิกำร ดังนีๅ 
ิํี  ฿นขตกำรปกครองคณะสงฆ์ต ำบลหนึไง ฿หຌมีพระวินยำธิกำร

จ ำนวน ๎ รูป 
ิ๎ี  ฿หຌพระวินยำธิกำรปฏิบัติหนຌำทีไ฿นขตทีไเดຌรับตงตัๅง 

ขຌอ ํ๕ พระภิกษุผูຌจะด ำรงต ำหนงพระวินยำธิกำรตຌองมีคุณสมบัติ 
ดังตอเปนีๅ 

ิํี  ป็นพระสังฆำธิกำร 
ิ๎ี  ป็นปรียญหรือมีควำมรูຌนักธรรมชัๅนอก 
ิ๏ี  มีรำงกำยสมบูรณ์ สำมำรถปฏิบัติหนຌำทีไเดຌ 
ิ๐ี  มีควำมประพฤติรียบรຌอยตำมพระธรรมวินัย 

฿นกรณีเมสำมำรถตงตัๅงพระสังฆำธิกำรผูຌมีคุณสมบัติตำมวรรคหนึไง ิํี 
ละ ิ๎ี เดຌ หรืออำจตงตัๅงเดຌ ตเมหมำะสม ประธำนกรรมกำรพระวินยำธิกำรประจ ำ
กรุงทพมหำนครหรือประธำนกรรมกำรพระวินยำธิกำรประจ ำจังหวัดลຌวตกรณี  
อำจยกวຌนคุณสมบัติตำมวรรคหนึไง ิํี ละ ิ๎ี เดຌ ดย฿หຌระบุหตุผลเวຌ฿นค ำสัไงตงตัๅง 

ขຌอ ๎์ ฿หຌประธำนกรรมกำรพระวินยำธิกำรประจ ำกรุงทพมหำนคร
พิจำรณำตงตัๅงพระวินยำธิกำรประจ ำกรุงทพมหำนคร ประธำนกรรมกำร 
พระวินยำธิกำรประจ ำจังหวัดตงตัๅงพระวินยำธิกำรประจ ำจังหวัด ตำมขຌอสนอของ
จຌำคณะปกครองตำมล ำดับ 

฿นกรณีกำรตงตัๅ งพระภิกษุผูຌด ำรงต ำหนงรองจຌำอำวำส ผูຌชวย 
จຌำอำวำส หรือพระภิกษุตำมขຌอ ํ๕  วรรคสอง ตຌองเดຌรับควำมหในชอบจำก 
จຌำอำวำส 

มืไอเดຌมีกำรตงตัๅงพระวินยำธิกำรตำมวรรคหนึไงลຌว ฿หຌประธำนกรรมกำร
พระวินยำธิกำรประจ ำกรุงทพมหำนครละประธำนกรรมกำรพระวินยำธิกำรประจ ำ
จังหวัดลຌวตกรณี จຌงค ำสัไงตงตัๅง฿หຌจຌำคณะปกครองตำมขตอ ำนำจหนຌำทีไ 
ของพระวินยำธิกำรทรำบ 
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ขຌอ ๎ํ พระวินยำธิกำรอยู฿นต ำหนงครำวละ ๐ ป ละอำจเดຌรับตงตัๅง
อีกเดຌ  

฿นกรณีทีไพระวินยำธิกำรพຌนจำกต ำหนงกอนวำระ ฿หຌพระวินยำธิกำร 
ซึไงเดຌรับตงตัๅงทนอยู฿นต ำหนงตำมวำระของผูຌซึไงตนทน 

ขຌอ ๎๎ นอกจำกพຌนจำกต ำหนงตำมวำระ พระวินยำธิกำรพຌนจำก
ต ำหนงมืไอ 

ิํี  มรณภำพ 
ิ๎ี  พຌนจำกควำมป็นพระภิกษุ 
ิ๏ี  ลำออก 
ิ๐ี  ยຌำยออกเปนอกขตทีไตนมีส ำนักอยู 
ิ๑ี  ประธำนกรรมกำรพระวินยำธิกำรประจ ำกรุงทพมหำนคร

หรือประธำนกรรมกำรพระวินยำธิกำรประจ ำจังหวัดลຌวตกรณีมีค ำสัไง฿หຌออก 

ขຌอ ๎๏ พระวินยำธิกำรมีหนຌำทีไละอ ำนำจ ดังนีๅ 
ิํี  ตรวจตรำ นะน ำ ชีๅจง พระภิกษุสำมณร฿หຌปฏิบัติชอบ

ตำมพระธรรมวินัย กฎหมำย กฎมหำถรสมำคม ขຌอบังคับ ระบียบ ค ำสัไง มติ 
ประกำศ พระบัญชำสมดใจพระสังฆรำช ละค ำสัไงผูຌบังคับบัญชำหนือตน 

ิ๎ี  น ำพำพระภิกษุสำมณรผูຌประพฤติฝຆำฝืน฿น ิํี มอบ฿หຌ 
จຌำอำวำสหรือจຌำคณะปกครองหรือพนักงำนฝຆำยปกครองหรือต ำรวจ฿นขตนัๅน โ 
ลຌวตกรณี พืไอพิจำรณำด ำนินกำรตำมหนຌำทีไละอ ำนำจ 

ิ๏ี  ฿นกรณีพระภิกษุสำมณรผูຌประพฤติฝຆำฝืน฿น ิํี เมยินยอม 
฿หຌพระวินยำธิกำร ผูຌปฏิบัติหนຌำทีไขออำรักขำตอพนักงำนฝຆำยปกครองหรือต ำรวจ 

ิ๐ี  ชวยหลือจຌำพนักงำน฿นกำรสืบสวนสอบสวนลຌวตกรณี 
ิ๑ี  ปฏิบัติหนຌำทีไอืไนตำมทีไจຌำคณะปกครองมอบหมำย 

ขຌอ ๎๐ ฿หຌมีบัตรประจ ำตัวพระวินยำธิกำรตำมบบทຌำยระบียบนีๅ 
ขຌอ ๎๑ ฿นกำรปฏิบัติหนຌำทีไ฿หຌพระวินยำธิกำรสดงตน หรือสดงบัตร

ประจ ำตัวพืไอ฿หຌผูຌอืไนทรำบวำป็นพระวินยำธิกำรปฏิบัติกำรตำมหนຌำทีไ 
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ขຌอ ๎๒ ฿นกำรปฏิบัติหนຌำทีไ฿หຌพระวินยำธิกำรจัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำน
พืไอป็นหลักฐำนลຌวรำยงำน฿หຌจຌำคณะปกครองทรำบ 

ขຌอ  ๎๓  ฿หຌ จຌ ำอำวำสอ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรปฏิบั ติหนຌ ำทีไ 
ของพระวินยำธิกำรตำมสมควร 

หมวด ๒ 

บใดตลใด 

ขຌอ ๎๔ พระวินยำธิกำรทีไเดຌรับตงตัๅงกอนระบียบนีๅ฿ชຌบังคับ฿หຌปฏิบัติ
หนຌำทีไตอเปจนกวำจะมีกำรตงตัๅงพระวินยำธิกำรขึๅน฿หมตำมระบียบนีๅ 
   

ประกำศ ณ วันทีไ  ๓  ดือน  พฤษภำคม พ.ศ. ๎๑๒๎ 
     

 
 

ิสมดใจพระอริยวงศำคตญำณี 
สมดใจพระสังฆรำช สกลมหำสงัฆปริณำยก 

ประธำนกรรมกำรมหำถรสมำคม 

 

 

 

หมายหตุ: หตุผล฿นกำรประกำศ฿ชຌระบียบมหำถรสมำคม วำดຌวยพระวินยำธิกำร 
พ.ศ. ๎๑๒๎ นืไองจำกพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๎๑์๑ ฿หຌอ ำนำจมหำถร-
สมำคมตรำกฎมหำถรสมำคม ออกขຌอบังคับ ระบียบ ค ำสัไง ประกำศมหำถร-
สมำคม ตำมบทบัญญัติก ำหนดอ ำนำจหนຌำทีไของมหำถรสมำคมตำมมำตรำ ํ๑ ตรี 
หงพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๎๑์๑ กຌเขพิไมติมดยพระรำชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๏๑ ซึไงกำรปฏิบัติหนຌำทีไของพระวินยำธิกำรปัจจุบัน 
ยังเมมีบทบัญญัติรองรับทีไชัดจน ดังนัๅน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติหนຌำทีไของพระวินยำธิกำร
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กิดควำมรียบรຌอยดีงำม ตำมจตนำรมณ์หงกำรรักษำหลักพระธรรมวินัยละ
กฎหมำย จึงจ ำป็นตຌองออกระบียบนีๅ 
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บทที่ ๑ 
 

หมวดทีไ ํ  ลักษณะอาจารทีไเมสมควร 
 ํ.  บิณฑบำตขำดควำมส ำรวม นัไง ยืนปักหลักบิณฑบำต 
 ๎. รีไยเรดยเมเดຌรับอนุญำต 
 ๏. ทีไยวรรอนพืไอหำลำภสักกำระ 
 ๐. พักคຌำงรมตำมบຌำนรือน 
 ๑. ปักกลด฿นยำนชุมชน 
 ๒. นุงหมเมรียบรຌอย 
 ๓. ขຌำรวมพิธีสงฆ์ ดยเมเดຌรับกำรนิมนต์ 
 ๔. กลำวถຌอยค ำเมหมำะสม 
 ๕. พักอำศัยอยูกับมำตุคำม 
 ํ์. พักอำศัย฿นพืๅนทีไปຆำสงวนหรือทีไสำธำรณะพืไอสรຌำง 
ทีไพักสงฆ์ 
 ํํ. ตัๅงส ำนักทรงจຌำ 
 ํ๎. พักอำศัยอยู฿นทีไอคจร 
 ํ๏. ลนกำรพนัน 

 ํ๐. อำจำรทีไเมหมำะสมอืไน โ เดຌก สพยำสพติด฿หຌทษ 
ดืไมสุรำ กอควำมวุนวำย฿นสถำนทีไรำชกำร ป็นตຌน 
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ขຌอปฏบิัติบืๅองตຌนกีไยวกับพระภิกษุสามณรผูຌมีอาจารเมสมควร 
 ฿นกรณีทีไจຌำคณะผูຌปกครองละพระวินยำธิกำรพบพระภิกษุ
สำมณรทีไมีอำจำรเมสมควรกสมณสำรูปดังกลำว ควรปฏิบัติดังนีๅ 
ํฺ ถวายค านะน า ฿นกรณีทีไ 
 ควำมผิดนัๅนเมมีทษรຌำยรงตำมพระธรรมวินัย กฎหมำย  
กฎมหำถรสมำคม ขຌอบังคับ ระบียบ ค ำสัไง มติ ประกำศ พระบัญชำ
สมดใจพระสังฆรำช ละผูຌบังคับบัญชำหนือตน ละพระภิกษุ
สำมณรรูปนัๅนกระท ำควำมผิดป็นครัๅงรก 

๎ฺ ท าทัณฑ์บน ฿นกรณีทีไ 
 ก. ควำมผิดนัๅนเมมีทษรຌำยรง ตท ำ฿หຌประชำชนขำดควำม
ชืไอควำมลืไอม฿ส 

 ข. ควำมผิดนัๅนป็นลกวัชชะ ป็นทีไต ำหนิติตยีนของชำวลก 

 ค. พระภิกษุสำมณรรูปนัๅนคยเดຌรับกำรนะน ำวำกลำวตักตือน
มำครัๅงหนึไงลຌว ตยังฝຆำฝืน 

 ง. พระภิกษุสำมณรรูปนัๅนกระท ำควำมผิดนัๅน โ ดยรูຌทำ 
เมถึงกำรณ์ 
๏ฺ ฿หຌสละสมณพศ ฿นกรณีทีไ 
 ก. ควำมผิดนัๅนมีทษรຌำยรงตำมพระธรรมวินัย กฎหมำย  
กฎมหำถรสมำคม ขຌอบังคับ ระบียบ ค ำสัไง มติ ประกำศ พระบัญชำ
สมดใจพระสังฆรำช 
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 ข. ควำมผิดนัๅนมีทษทำงพระธรรมวินัยนຌอย ตป็นลกวัชชะ 
ชน กำรดืไมสุรำ ลนกำรพนัน สพยำสพติด ป็นตຌน 

 ค. พระภิกษุสำมณรรูปนัๅนมีจตนำกระท ำควำมผิดละประพฤติ
ผิดป็นอำจิณมำดยตลอด 

 ง. พระภิกษุสำมณรรูปนัๅนคยเดຌรับกำรนะน ำวำกลำวตักตือน
ละเดຌท ำทัณฑ์บนเวຌลຌวตยังฝຆำฝืนกระท ำควำมผิดนัๅนอีก 

 อยำงเรกใตำม฿นบำงครัๅงกใมีกำรพบวำ พระภิกษุสำมณรซึไงมี
อำจำรอันเมสมควรนอกหนือจำก ํ๐ กรณีดังกลำวขຌำงตຌน ละอำจ
เมปรำกฏ฿นพระธรรมวินัย กฎหมำย กฎมหำถรสมำคม ขຌอบังคับ 
ระบียบ ค ำสัไง มติ ประกำศ พระบัญชำสมดใจพระสังฆรำช ละค ำสัไง
ผูຌบังคับบัญชำหนือตน พืไอควำมรียบรຌอยดีงำมหงสังฆมณฑล จึง฿หຌ
ยึดหลักมหำปทส ๐ ประกำร พืไอประกอบกำรวินิจฉัยลงทษ ดังนีๅ 
มหาปทส ๐ ประการ 
 ํ. สิไง฿ดเมทรงหຌำมเวຌวำเมควร ตขຌำกับสิไงป็นอกัปปຂยะขัดกัน
ตอสิไงป็นกัปปຂยะ สิไงนัๅนเมควร 

 ๎. สิไง฿ดเมเดຌทรงหຌำมเวຌวำเมควร ตขຌำกับสิไงป็นกัปปຂยะ
ขัดกันตอสิไงป็นอกัปปຂยะ สิไงนัๅนควร 

 ๏. สิไง฿ดเมเดຌทรงอนุญำตเวຌวำควร ตขຌำกับสิไงป็นอกัปปຂยะ
ขัดกันตอสิไงป็นกัปปຂยะ สิไงนัๅนเมควร 

 ๐. สิไง฿ดเมเดຌทรงอนุญำตเวຌวำควร ตขຌำกับสิไงป็นกัปปຂยะ
ขัดกันตอสิไงป็นอกัปปຂยะ สิไงนัๅนควร 
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จากมหาปทส ๐ ประการนีๅสรุปเดຌวา 

 ํ. สิไง฿ดเมเดຌทรงหຌำมเวຌวำ ควรท ำหรือเมควรท ำ ตขຌำกันเดຌ
กับสิไงทีไเมควรท ำ สิไงนัๅนเมควรท ำ 
 ๎. สิไง฿ดเมเดຌทรงหຌำมเวຌวำ ควรท ำหรือเมควรท ำ ตขຌำกันเดຌ
กับสิไงทีไควรท ำ สิไงนัๅนควรท ำ 

หมวดทีไ ๎   รืไองการบิณฑบาต฿นลักษณะรีไยเร  ขอบิณฑบาต 
   ขຌาวสาร  อาหารหຌง 

 กำรทีไพระภิกษุสำมณรจักมำทีไยวดินรีไยเรตำมอ ำภอ฿จ หรือทีไยว
บิณฑบำตขຌำวสำรอำหำรหຌง  ฿นลักษณะทีไเมชอบดຌวยวิธีกำรของสงฆ์นัๅน 
ป็นกำรเมหมำะ  เมควร  ละเมงำมอยำงยิไง  ขัดตอสำยตำของประชำชน  
ขัดตอพระธรรมวินัย  ขຌอบังคับ  ระบียบ  ค ำสัไงมหำถรสมำคม  ละหรือ
ค ำสัไงของคณะสงฆ์กรุงทพมหำนคร  มีตจะกอ฿หຌกิดควำมสืไอมศรัทธำ  
สืไอมควำมคำรพสียหำยกพระศำสนำ  ละคณะสงฆ์เทยดยสวนรวม  พืไอ฿หຌ
กิดศรัทธำประสำทะตอคณะสงฆ์  ละพืไอปງองกันผูຌอบอຌำงอำศำสนำบังหนຌำ
หำกิน  จึงวำงนวปฏิบัติเวຌดังนีๅ 
 ํ. ฿หຌจຌำอำวำสหรือจຌำส ำนัก  ทีไจะออกบิณฑบำต  ท ำหนังสือยืไน
ขออนุญำตตอจຌำคณะขต จຌำคณะอ ำภอจຌำของทຌองทีไลวงหนຌำกอน ํ ดือน  
หรืออยำงนຌอย ํ๑ วัน 
 ๎. ฿หຌบอกชืไอวัด  ชืไอส ำนักพรຌอมดຌวยสถำนทีไ  ชน  ต ำบล/ขวงุ 
อ ำภอ/ขตุ จังหวัด  ฿หຌชัดจนพอทีไจຌำคณะขต/จຌำคณะอ ำภอจะตอบ฿หຌ
ทรำบเดຌ 
 ๏. ฿หຌจຌง วัน ดือน ป  วลำ สถำนทีไทีไจะบิณฑบำตละจ ำนวน
พระภิกษุสำมณรทีไนนอนพรຌอมคฤหัสถ์ิถຌำมีี 
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 ๐. ฿หຌนบอกสำรกำรประชำสัมพันธ์ทัๅงหมดทีไจะฆษณำประชำ-
สัมพันธ์มำ พรຌอมหนังสือทีไขออนุญำต ละหนังสือยินยอมจำกจຌำของพืๅนทีไนัๅน โ 
 ๑. กำรทีไจะหในควรอนุญำต  หรือเมหในควรอนุญำตนัๅน฿หຌอยู ฿น
อ ำนำจของจຌำคณะขต จຌำคณะอ ำภอทຌองทีไนัๅนโ 
 ๒. มืไอจຌำคณะขตจຌำของพืๅนทีไพิจำรณำหในควรอยำงเร  ลຌว฿หຌ
รำยงำนตอจຌำคณะกรุงทพมหำนครหรือจຌำคณะจังหวัดนัๅน โ พืไอทรำบดย
ป็นอกสำรป็นลำยลักษณ์อักษร 
 ๓. ฿นกรณีทีไหในควรอนุญำต฿หຌจຌำคณะขต/จຌำคณะอ ำภอจຌำของ
ทຌองทีไมีค ำสัไงหรือสัไงมอบหมำย฿หຌพระภิกษุ฿นพืๅนทีไจ ำนวนหนึไง ิควรป็นจຌำหนຌำทีไ 
พระวินยำธิกำรี  ป็นตัวทนเปคอยควบคุมดูลควำมรยีบรຌอยรวมอยูดຌวย 
 ๔. ฿นกรณีทีไจຌำคณะขต/จຌำคณะอ ำภอเมหในควรอนุญำต฿หຌถือวำ
ป็นอันสิๅนสุด 

วิธีปฏิบัต ิ

 มืไอพระวินยำธิกำรเดຌรับจຌงหรือเดຌรับค ำสัไงจำกผูຌบังคับบัญชำ 
฿หຌออกปฏิบัติงำน  ควรถือนวปฏิบัติดังนีๅ 
 ํ. ฿หຌจຌงเปทำงส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติหรือส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำจังหวัด  จຌำหนຌำทีไต ำรวจจຌำของทຌองทีไ  พืไอขอก ำลังรวม
ปฏิบัติงำน 
 ๎. ขอตรวจดูหนังสือทีไทำงจຌำคณะขต/จຌำคณะอ ำภอ  จຌำของ
ทຌองทีไอนุญำต฿หຌบิณฑบำต  พรຌอมดຌวยอกสำรทีไกีไยวขຌอง 
 ๏. มืไอมีหนังสือถกูตຌอง  ควรปฏิบัติดังนีๅ 
  ๏.ํ อนุญำต฿หຌบิณฑบำตเดຌ 
  ๏.๎ คอยควบคุมดูลกำรบิณฑบำต฿หຌป็นเปดຌวยควำมรียบรຌอย
มีระบียบ สวยงำม 
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  ๏.๏ คอยควบคุมดูลกำรบิณฑบำต฿หຌป็นเปดยอืๅอฟื้อตอ 
พระวินัยละค ำสัไงของจຌำคณะกรุงทพมหำนคร หรือจຌำคณะจังหวัด 
  ๏.๐ คอยควบคุมดูลกำรบิณฑบำต฿หຌป็นเปตำมทีไทำงจຌำคณะ
ขต/จຌำคณะอ ำภออนุญำตเวຌทุกประกำร 
 ๐. กำรบิณฑบำตนัๅน  ตຌองออกบิณฑบำตวลำเดຌรับอรุณลຌว ละ฿หຌ
ลຌวสรใจเมกินวลำ ์๔.์์ น. ิตำมมติของจຌำคณะขต฿นกรุงทพมหำนคร 
สวนจังหวัดตำงโ  ลຌวตค ำสัไงของจຌำคณะจังหวัดี 
 ๑. ฿นกรณีขຌอ ๐ ถຌำมีหตุจ ำป็นดຌวยประกำร฿ด โ กใตำมทีไตຌองยืด 
วลำ฿นกำรบิณฑบำตออกเปอีก  กใอนุญำต฿หຌตเมควร฿หຌกินวลำ ์๔.๏์ น. 
 ๒. ฿นกรณีทีไเมมีหนังสืออนุญำตจำกจຌำคณะขต/จຌำคณะอ ำภอ
จຌำของทຌองทีไ หรือ฿นกรณีผูຌอบอຌำงหำกินควรปฏิบัติดังนีๅ 
  ๒.ํ เมควรอนุญำต฿หຌบิณฑบำต 
  ๒.๎ ขอตรวจหนังสือสุทธิละหลักฐำนตำงโ ถຌำป็นกำรเม
ถูกตຌองจะดຌวยหตุ฿ดโ กใตำม฿หຌปฏิบัติตำมทีไหในสมควรกกรณี  ดังนีๅ 
     ๒.๎.ํ วำกลำวตักตือนหรือ 
     ๒.๎.๎ ถวำยค ำนะน ำทีไถูกทีไควร  ละทีไหมำะสม฿หຌหรือ 
     ๒.๎.๏ น ำตัวเปมอบ฿หຌจຌำคณะขต/จຌำคณะอ ำภอ
จຌำของทຌองทีไสอบสวนหรือ  
     ๒.๎.๐ สัไง฿หຌกลับวัดดิมทีไสังกัดอยูละจຌง฿หຌจຌำอำวำส
ทรำบหรือ 
     ๒.๎.๑ นะน ำ฿หຌสละสมณพศ ิ฿หຌสกึี หรือ 
     ๒.๎.๒ น ำสงจຌำหนຌำทีไต ำรวจด ำนินกำรตำมกฎหมำย 
 ๓. รำยงำนกำรปฏิบัติงำน฿หຌผูຌบังคับบัญชำทรำบ 
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หมวดทีไ ๏  รืไองการบิณฑบาตเมอืๅอตอพระวินัย 
 ดຌวยปรำกฏตำมรำยงำนของจຌำหนຌำทีไ  กลุมคุຌมครองพระพุทธศำสนำ  
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ  ละพระวินยำธิกำร  ทีไออกตรวจตรำพืๅนทีไ  
ปรำกฏวำยังมีพระภิกษุสำมณรอีกจ ำนวนเมนຌอย  ทีไเมอืๅอฟื้อตอพระวินัย  
ดยออกบิณฑบำตกอนอรุณบຌำงิ฿นพรรษำี กลับขຌำวัดกินวลำ ์๔.์์ น. บຌำง  
รับมำกกินควำมจ ำป็นหรือถำยทอำหำร฿หຌบุคคลภำยนอก  วียนทียนรับบำตร  
ยืน – นัไงอยูประจ ำทีไ  ยถำสัพพี  ทิๅงดอกเมຌธูปทียนเวຌขຌำงทำงดังนีๅป็นตຌน บຌำง
ท ำ฿หຌคน฿สบำตรละผูຌพบหในสืไอมศรัทธำสืไอมควำมคำรพ  ป็นกำรกระท ำทีไ
เมหมำะสมกสมณวิสัยดยประกำรทัๅงปวง  ป็นหตุ฿หຌกิดควำมสียหำยก
พระศำสนำละคณะสงฆ์ป็นอยำงยิไง  พืไอปງองกันหตุดังกลำว  ละพืไอ฿หຌ
ป็นเปตำมหลักพระธรรมวินัย  กฎ  ขຌอบังคับ  ระบียบ  หรือค ำสัไงมหำถร -
สมำคม  ละหรือค ำสัไงของคณะสงฆ์กรุงทพมหำนครจึงวำงนวปฏิบัติเวຌดังนีๅ 
 ํ. ฿หຌจຌำคณะขตทุกขตท ำหนังสือจຌง฿หຌจຌำอำวำสทุกวัด฿นขต
กำรปกครองของตน฿หຌทรำบถึงนวปฏิบัติดยทัไวกัน 
 ๎. ฿หຌจຌำอำวำสทุกวัด  ประชุม  อบรม  ชีๅนะ  นวปฏิบัติทีไถูก 
ทีไควรทีไหมำะสมดีงำม  ฿หຌพระภิกษุสำมณร฿นวัดเดຌรับทรำบ  ลຌว฿หຌน ำเป
ปฏิบัต ิ
 ๏. ฿หຌจຌำอำวำสคอยตรวจตรำ  สอดสองดูล  พระภิกษุสำมณร฿น
กำรบิณฑบำต฿หຌป็นเปตำมหลักพระวินัย   ดยยึดหลักสขิยวัตรป็นกณฑ์  
ละ฿หຌป็นเปตำมมติของจຌำคณะขต฿นกรุงทพมหำนคร  ขຌอบังคับ  ระบียบ  
ค ำสัไงมหำถรสมำคมหรือค ำสัไงของคณะสงฆ์กรุงทพมหำนคร 
 ๐. กำรออกบิณฑบำตตຌอง฿หຌอืๅอฟื้อตอพระวินัย   ละประพฤติ
ปฏิบัติ฿หຌหมำะสมกสณวิสัย  เมควรสูบบุหรีไ  สวมรองทຌำพูดคุยกันดยเมมี
หตุจ ำป็น  ถำยทอำหำร  หรือทิๅงดอกเมຌ  ยงกันขຌำรับซองปัจจัย  หຌอมลຌอม
รถผูຌทีไมำ฿สบำตร  รับกินควำมจ ำป็น  ยืน นัไงประจ ำอยูกับทีไ  ยถำสัพพี 
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ป็นตຌน  ควรส ำรวมระวัง  รับบำตรตพอตใมขอบบำตร  รับดยควำมคำรพ  
ดินตพองำม  สงบสงีไยม  นุงหม฿หຌป็นปริมณฑล 
 ๑. ฿หຌจຌำอำวำสคอยออกตรวจตรำ  สอดสงดูล  กำรบิณฑบำตของ
พระภิกษุสำมณร  ภำย฿นวัดของตน  ฿หຌป็นเปดยรียบรຌอย  มีระบียบสวยงำม  
ดຌวยตนอง฿นบำงครัๅง  หรือจะมอบหมำย฿หຌพระภิกษุ฿ดออกตรวจตรำทนกใเดຌ 
 ๒. ฿หຌจຌำอำวำสคอยควบคุมดูลพระภิกษุสำมณร฿นวัด฿หຌประพฤติดี  
ปฏิบัติชอบตำมหลักพระธรรมวินัย  ขຌอบังคับ  ระบียบ  ค ำสัไง  มหำถรสมำคม  
ละหรือค ำสัไงของคณะสงฆ์กรุงทพมหำนครดยครงครัด 
 

หมวดทีไ ๐  รืไอง   พระภิกษุสามณรบิณฑบาตขาดความส ารวม 

     ทษทางพระวินัยกีไยวกับการบิณฑบาต 
กีไยวกับกำรบิณฑบำตมีพระวินัยบัญญัติทีไพระภิกษุสำมณรควรสังวรเวຌ 
 ํ. ภิกษุขຌำเปบิณฑบำต฿นบຌำน  ทำยกขำอำขนมมำถวำยป็น 

อันมำก  จะรับเดຌป็นอยำงมำกพียง ๏ บำตรทำนัๅน  ถຌำรับเวຌ
กินกวำนัๅนตຌองอำบัติปำจิตตีย์  ของทีไรับมำมำกชนนัๅนตຌองบง
฿หຌภิกษุอืไนโ ินวกวำท  ภชนวรรค  ขຌอทีไ ๐ี 

 ๎. ภิกษุพึงท ำควำมศึกษำวำ   รำจักนุงหม฿หຌรียบรຌอย  ินวกวำท 
สขิยวัตร หมวดสำรูปขຌอทีไ ํละ๎ี 

 ๏. ภิกษุพึงท ำควำมศึกษำวำ รำจักรับบิณฑบำตดยคำรพ ินวกวำท 
สขิยวัตร หมวดภชนปฏิสังยุต ขຌอ ํี 

 ๐. ภิกษุพึงท ำควำมศึกษำวำ  มืไอรับบิณฑบำตรำจักลดูต฿นบำตร 
ินวกวำท สขยวัตร หมวดภชนปฏิสังยุต ขຌอ ๎ี 

 ๑  ภิกษุพึงท ำควำมศึกษำวำ รำจักรับกงพอสมควรกขຌำวสุก 
ินวกวำท สขิยวัตร หมวดภชนปฏิสังยุต ขຌอ ๎ี 

 ๒  ภิกษุพึงท ำควำมศึกษำวำ  รำจักรับรับบิณฑบำตตพอสมอขอบ
ปำกบำตร ินวกวำท สขิยวัตร หมวดภชนปฏิสังยุต ขຌอ ๐ี 
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 ขຌอก าหนดกีไยวกับการบณิฑบาต 

 ํ. กำรออกบิณฑบำตของพระภิกษุสำมณร  จะตຌองออกบิณฑบำต
วลำเดຌรับอรุณละบิณฑบำตเดຌเมกินวลำ ์๔.์์ น.  ตถຌำ
จ ำป็น฿หຌยืดวลำเดຌเมควรกินวลำ ์๔.๏์ น.  ถຌำกินวลำ
ดังกลำว  ถຌำตรวจพบจะมีควำมผิดตຌองถูกลงทษ 

 ๎. กำรบิณฑบำตดยยืนหรือนัไงประจ ำทีไ   ตำมรຌำนอำหำรขำย
อำหำรหรือบิณฑบำตดยรรอนเป฿นสถำนทีไตำงโนอกพืๅนทีไ
บิณฑบำตหงวัดตนเมสมควรกระท ำ 

 ๏. กำรบิณฑบำตดຌวยกำรนัไงรับบำตร  หรือ  นัไง฿นรถรับบำตรเม
สมควรกระท ำ 

 ๐. สถำนทีไบำงหงซึไงป็นทีไอคจร  ิสถำนทีไอันพระภิกษุสำมณรเม
ควรขຌำเปี  พระภิกษุสำมณรเมควรขຌำเปบิณฑบำต ชน สถำน
ริงรมย์ ป็นตຌน 

 ๑. กำรบิณฑบำตเมควรสูบบุหรีไ  สวมรองทຌำ  พูดคุยกันดยเมมี
หตุจ ำป็น  ถำยทอำหำรหรือทิๅงดอกเมຌ฿หຌกับจຌำของรຌำนอำหำร
ยงกันรับซองปัจจัย  หຌำมลຌอมรถทีไมำ฿สบำตร 

 ๒. มืไอรับบิณฑบำตสรใจลຌวเมควร  ยถำ....สัพพ ี

วิธีปฏิบัต ิ
 มืไอศูนย์เดຌรับจຌงหรือมืไอพระวินยำธิกำรเดຌรับจຌงหรือเดຌรับค ำสัไง
จำกผูຌบังคับบัญชำ฿หຌออกปฏิบัติหนຌำทีไ  ฿นรืไองมีพระบิณฑบำตเมอืๅอฟื้อตอ
พระวินัยนัๅน  ฿หຌน ำควำม฿นขຌอ ๎ หมวด ๎ิ๎.๎ุ ๎.๏ี ละหรือน ำขຌอปฏิบัติ
บืๅองตຌนกีไยวกับพระภิกษุสำมณรผูຌมีอำจำรเมสมควรมำ฿ชຌดยอนุลม  ป็น
นวทำง฿นกำรปฏิบัติลຌวตกรณ ี
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หมวดทีไ ๑ รืไอง  พระภกิษุสามณรขຌาเป฿นทีไอคจร 
 กำรทีไพระภิกษุสำมณร  เปทีไยวประพฤติปฏิบัติตนยีไยงคฤหัสถ์  
ชน  ขຌำเปจับจำยซืๅอของกใดี  ขຌำเปดินลนกใดี  ตำมยำนชุมชนตำงโ หรือ
ตำมศูนย์กำรคຌำ  หรือสถำนทีไอันเมสมควรป็นกำรกระท ำทีไเมหมำะ  เมควร
กสมณวิสัยท ำ฿หຌสืไอมควำมคำรพ  สืไอมศรัทธำ  กอ฿หຌกิดควำมสียหำยก
พระศำสนำ  ละคณะสงฆ์ป็นอยำงยิไง  พืไอปງองกันควำมสียหำยอันจะมีก
พระศำสนำ  พืไอสรຌำงศรัทธำประสำทะละสรຌำงควำมคำรพ฿หຌกิดขึๅนก 
คณะสงฆ์จึงวำงนวปฏิบัติเวຌดังนีๅ 
 ํ. หຌำมมิ฿หຌพระภิกษุสำมณร  ขຌำเปยำนชุมชนออัดตำง โ ชน  
ศูนย์กำรคຌำ   ตำมหຌำงสรรพสินคຌำ   ตำมรงภำพยนตร์   รงละคร  ตลำด  
สวนจตุจักร  สวนลุมพินี ฯลฯ  ละสถำนทีไทำงพระวินัยเดຌหຌำมเวຌ  ดยเมมี 
หตุอันควร 
 ๎. หຌำมมิ฿หຌพระภิกษุสำมณรทีไยว ดิน ยืน หรือนัไงดูพระครืไอง 
พระบูชำหรือครืไองรำงของขลังตำมริมถนนละ฿นยำนชุมชนออัด 
 ๏. หຌำมมิ฿หຌพระภิกษุสำมณร ทีไยว ดิน ยืน หรือนัไงดูกำรละลน
ตำงโ  ทีไทຌองสนำมหลวง หรือทีไสำธำรณะ  ยำนชุมชนออัดตำงโ ยกวຌนกรณี
ทีไทำงคณะสงฆ์หรือทำงบຌำนมืองจัดกิจกรรมขึๅนพืไอสงสริมพระพุทธศำสนำ
ทำนัๅน 
 มຌ฿นกรณีชนนีๅ  กใ฿หຌส ำรวมระวัง฿หຌอยูต฿นกรอบละขอบขตของ
สมณวิสัย  ฿หຌรูຌจักกำลทศะ  กำรควรมิควร 
 ๐. ฿หຌจຌำอำวำสประชุมอบรมพระภิกษุสำมณรภำย฿นวัด  ฿หຌรูຌถึง
ทษละควำมสียหำย  ฿นกำรขຌำเป฿นทีไอคจรสถำน  ละควรชีๅนะทำง
ปฏิบัติทีไหมำะละถูกตຌองดีงำม฿หຌน ำเปปฏิบัติ 
 ๑. ฿หຌจຌำอำวำสควบคุม ตรวจตรำ สอดสองดูล พระภิกษุสำมณร
฿นปกครองของตน  ฿หຌมีควำมประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ  ตำมหลักพระธรรมวินัย  
กฎหมำย กฎมหำถรสมำคม  ขຌอบังคับ ระบียบ ค ำสัไง มติ ประกำศ พระบัญชำ
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สมดใจพระสังฆรำช  ละหรือค ำสัไงของคณะสงฆ์กรุงทพมหำนคร  จຌำคณะ
จังหวัด  ดยครงครัด 

วิธีปฏิบัต ิ

 มืไอศูนย์เดຌรับจຌงหรือมืไอพระวินยำธิกำรเดຌรับจຌงหรือเดຌรับค ำสัไง
จำกผูຌบังคับบัญชำ฿หຌออกปฏิบัติงำน  ฿นรืไองมีพระภิกษุสำมณรขຌำเป฿นทีไ 
อคจร  ฿หຌน ำควำม฿นขຌอ ๎ หมวด ๎ิ๎.๎ุ ๎.๏ี ละหรือน ำขຌอปฏิบัติบืๅองตຌน
กีไยวกับพระภิกษุสำมณรผูຌมีอำจำรเมสมควรมำ฿ชຌดยอนุลม  ป็นนวทำง 
฿นกำรปฏิบัติลຌวตกรณ ี

หมวดทีไ ๒  รืไอง การรีไยเรดยเมเดຌรับอนุญาต 

 ดຌวยปรำกฏวำมีพระภิกษุสำมณรบำงกลุม  มีควำมประพฤติทีไเมชอบ
ดຌวยสมณวิสัยดยรวมมือกับคฤหัสถ์บำงพวกทีไยวรีไยเรหำกินตำมยำนชุมชน
ตำง โ  ชนดินจกซองฎีกำบຌำง  ดินบิณฑบำตขอปัจจัยบຌำง  น ำรถบรรทุก
ลูกนิมิตหรือชอฟງำมำบຌำง   ตัๅงกระปຉองผຌำปຆำบຌำงป็นตຌน   กอ฿หຌกิดควำม
สียหำยกพระศำสนำละคณะสงฆ์  ท ำ฿หຌผูຌทีไพบหในสืไอมศรัทธำ  สืไอม
ควำมคำรพ   ป็นปัญหำตอสังคมอยำงยิไง  พืไอ฿หຌพระภิกษุสำมณรเดຌมีนว
ประพฤติปฏิบัติเวຌ฿หຌสอดคลຌองกับหลักพระธรรมวินัย  กฎหมำย  กฎมหำถร-
สมำคม  ค ำสัไง  มติ  ประกำศ  พระบัญชำสมดใจพระสังฆรำชละค ำสัไง 
ของคณะสงฆ์กรุงทพมหำนครดังนีๅ 
 ํ. หຌำมมิ฿หຌวัดหรือพระภิกษุสำมณรน ำรถยนต์บรรทุกลูกนิมิตหรือ
ชอฟງำหรือพระพุทธรูป ละหรือวัตถุอืไน฿ด  มำท ำกำรบอกบุญรีไยเร 
 ๎. หຌำมมิ฿หຌพระภิกษุสำมณรดินประพรมนๅ ำมนต์  ดยมีคณะศิษย์
หรือคณะพระภิกษุสำมณรดินตำมหลังคอยรับปัจจัยหรือวัตถุสิไงของอืไน โ 
ซึไงผิดเปจำกหลักพิธีกรรมละธรรมนียมทีไคยปฏิบัติมำทำงพุทธศำสนำ 
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 ๏. หຌำมมิ฿หຌพระภิกษุสำมณรดินบิณฑบำตขอปัจจัยหรือวัตถุสิไงของ
อืไนโ ซึไงเมถูกตຌองตำมหลักสขิยวัตรละธรรมนียมปฏิบัติของพระสงฆ์เทย 
฿นพระพุทธศำสนำ 
 ๐. กำรรีไยเรนัๅน  เมวำจะป็นดยวิธีกำร฿ดโ กใตำม หຌำมมิ฿หຌวัดหรือ
พระภิกษุสำมณรท ำกำรรีไยเรหรือมอบหมำย฿หຌผูຌอืไนท ำกำรรีไยเรป็นอันขำด  
ยกวຌนกำรรีไยเร฿นทำงรำชกำรคณะสงฆ์  หรือกำรรีไ ยเรทีไมหำถรสมำคม
อนุญำตฉพำะรืไองทำนัๅน 
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บทที่ ๒ 

กรณีความผิดละการลงทษ 
 

฿นสมัยพุทธกำล  มำตรกำรทำงวินัยทีไพระพุทธองค์ทรงอนุญำตเวຌ 
พืไอ฿หຌสงฆ์฿ชຌป็นครืไองมือส ำหรับลงทษพระภิกษุทีไประพฤติลวงละมิด 
พระธรรมวินัยนัๅนรียกวำ นิคหกรรม 

 นิคหกรรม  ป็นสังฆกรรมอยำงหนึไง฿นทำงพระพุทธศำสนำ  ป็น 
สังฆกรรมประภททีไสงฆ์฿ชຌลงทษพระภิกษุทีไประพฤติผิดพระธรรมวินัยหรือ
ประพฤติตนเมสมควรกสมณสำรูป ซึไงมีอยู ๒ วิธี คือ 

ํ. ตัชชนียกรรม คือ วิธีลงทษดຌวยกำรต ำหนิทษเวຌ 
๎. นิยสกรรม คือ วิธีลงทษดຌวยกำรถอดยศ฿หຌกลับเป ริไมตຌนถือ

นิสสัย฿หม 
๏. ปัพพำชนียกรรม คือ วิธีลงทษดຌวยกำรขับเลออกเปจำกหมูคณะ

หรือจำกวัด 
๐. ปฏิสำรนียกรรม คือ วิธีลงทษดຌวยกำร฿หຌระลึกถึงอุปกำรคุณของ

ผูຌอืไนหรือ฿หຌเปขอขมำทษ 
๑. อุกขปนียกรรม คือ วิธีกำรลงทษดຌวยกำรหຌำมอยูรวม หຌำมนัไง

รวมกับภิกษุทัๅงหลำยทัไวเป 
๒. ตัสสำปำปຂยสิกำกรรม คือ วิธีลงทษดຌวยกำรพิจำรณำ ตำมควำม

หมำะสมหรือควรจะพิไมทษอีก 
ปัจจุบันนีๅ อำศัยอ ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ํ๔ ละมำตรำ ๎๑ หง

พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๎๑์๑  มหำถรสมำคม ตรำกฎมหำถรสมำคม
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ฉบับทีไ ํํ  ิพ.ศ. ๎๑๎ํี  วำดຌวยกำรลงนิคหกรรมพืไอป็นมำตรกำรลงทษ 
ก ำหรำบภิกษุผูຌลวงละมิดพระธรรมวินัย สวนควำมผิดละบทลงทษ฿นบทนีๅ 
จะน ำสนอฉพำะกรณีควำมผิดทีไมีกำรประพฤติผิดอยูนืองนิจ มหำถรสมำคม
จึงเดຌออกกฎมหำถรสมำคม ฉบับทีไ ๎ํ ิพ.ศ.๎๑๏๔ี วำดຌวยกำร฿หຌพระภิกษุ
สละสมณพศ 
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กฎมหาถรสมาคม 
ฉบบัทีไ ๎ํ ิพฺศฺ ๎๑๏๔ี 

วาดຌวยการ฿หຌพระภิกษุสละสมณพศ 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ  ํ๑  ตรีละมำตรำ  ๎๓  หง
พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๎๑์๑  ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระรำชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ิฉบับทีไ ๎ี  พ.ศ. ๎๑๏๑  มหำถรสมำคมตรำกฎมหำถรสมำคมเวຌ 
ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ  กฎมหำถรสมำคมนีๅ  รียกวำ กฎมหำถรสมำคม  ฉบับทีไ ๎ํ 
ิพ.ศ. ๎๑๏๔ี วำดຌวยกำร฿หຌพระภิกษุสละสมณพศ 

ขຌอ ๎  กฎมหำถรสมำคมนีๅ  ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจำกวันประกำศ 
฿นถลงกำรณ์คณะสงฆ์ป็นตຌนเป 

ขຌอ ๏  ฿นกรณีพระภิกษุรูป฿ด  
ิํี  ประพฤติลวงละมิดพระธรรมวินัย รืไองดียวกันหรือหลำยรืไอง

ป็นอำจิณ฿หຌจຌำอำวำสวัด ซึไงพระภิกษุรูปนัๅนสังกัดหรือพ ำนักอำศัยมีอ ำนำจ
หนຌำทีไ นะน ำ ชีๅจง ตักตือน฿หຌพระภิกษุรูปนัๅนประพฤติ ตำมพระธรรมวินัย
ป็นลำยลักษณ์อักษรดยก ำหนดวลำ฿หຌปฏิบัติ  หำกพระภิกษุรูปนัๅนเมปฏิบัติ
ตำมค ำนะน ำ ชีๅจง ตักตือน ภำย฿นวลำทีไก ำหนด฿หຌจຌำอำวำสวัดซึไงพระภิกษุ
รูปนัๅนสังกัด หรือพ ำนักอำศัย รำยงำนดยล ำดับจนถึงจຌำคณะอ ำภอจຌำสังกัด 
พืไอวินิจฉัย฿หຌสละสมณพศตอเป 
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ิ๎ี เมสังกัดอยู฿นวัด฿ดวัดหนึไง หรือเมมีวัดป็นทีไอยูป็นหลักหลง 
฿หຌพระภิกษุผูຌด ำรงต ำหนงปกครอง หรือพระภิกษุต ำรงต ำหนงปกครองวัด หรือ
พระภิกษุผูຌด ำรงต ำหนงปกครองคณะสงฆ์฿นขตทຌองทีไ ทีไพบพระภิกษุรูปนัๅน 
 มีอ ำนำจหนຌำทีไวินิจฉัย ฿หຌพระภิกษุรูปนัๅนสละสมณพศสียเดຌ 

ขຌอ ๐  ฿นกรณีทีไมีกำรฟງองวำพระภิกษุรูป฿ดกระท ำผิด อันป็นครุกำบัติ 
มืไอคณะผูຌพิจำรณำชัๅนตຌนเตสวนตำมกฎมหำถรสมำคม  ฉบับทีไ ํํ ิพ.ศ. ๎๑๎ํี 
วำดຌวยกำรลงนิคหกรรมลຌว   มีค ำสัไงประทับฟງองพืไอด ำนินกำรพิจำรณำ
วินิจฉัยตอเปกใดี   คณะผูຌพิจำรณำชัๅนตຌนวินิจฉัยเมวำจะลงนิคหกรรมหรือเม 
กใตำม  ละรืไองยังอยูภำย฿นก ำหนดวลำอุทธรณ์กใดี หรือมีกำรอุทธรณ์ภำย฿น
ก ำหนดวลำลຌว   เมวำคณะผูຌพิจำรณำชัๅนอุทธรณ์   จะมีค ำสัไงหรือวินิจฉัย
อยำงเรกใดี   ฿หຌคณะผูຌพิจำรณำชัๅนอุทธรณ์   ลຌวตกรณีรำยงำนขຌอทใจจริง 
ขຌอกฎหมำยหรือพระธรรมวินัยทีไกีไยวขຌองตอมหำถรสมำคม  ฿นกรณีทีไกำร
พิจำรณำวินิจฉัยกำรลงนิคหกรรมอยู฿นชัๅนฎีกำ กรรมกำรมหำถรสมำคมรูป฿ด
รูปหนึไงอำจรำยงำนตอมหำถรสมำคม พืไอ฿หຌด ำนินกำรตำมขຌอนัๅน นอกหนือจำก 
กำรพิจำรณำวินิจฉัยกำรลงนิคหกรรมกใเดຌ 

฿นกรณีที ไมหำถรสมำคมพิจำรณำจำกรำยงำนดังกลำวละพยำน 
หลักฐำนอืไนประกอบกันลຌว หในวำพระภิกษุผูຌป็นจ ำลยประพฤติลวงละมิด 
พระธรรมวินัยรืไองดียวกันหรือหลำยรืไอง    อันป็นลกวัชชะป็นอำจิณ 
ทัๅงควำมประพฤตินัๅนมืไอพิจำรณำจำกพฤติกรรมทีไลวงมำลຌว หำก฿หຌด ำรงพศ 
บรรพชิตตอเปจะกอ฿หຌกิดควำมสียหำยกพระศำสนำละกำรปกครองของ 
คณะสงฆ์ มหำถรสมำคมมีอ ำนำจวินิจฉัย฿หຌพระภิกษุรูปนัๅนสละสมณพศเดຌ 
ทัๅงนีๅเมกระทบตอกำรพิจำรณำวินิจฉัยกำรลงนิคหกรรม ทีไก ำลังด ำนินกำรอยู 
เมวำ฿นชัๅน฿ด โ 

ขຌอ ๑  ค ำวินิจฉัย฿หຌพระภิกษุสละสมณพศตำมขຌอ ๏ หรือขຌอ ๐ 
฿หຌป็นอันถึงทีไสุด 
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ขຌอ ๒ มืไอมีค ำวินิจฉัย฿หຌพระภิกษุรูป฿ดสละสมณพศตำมขຌอ ๏ หรือ 
ขຌอ ๐ ลຌว  ฿หຌจຌำอำวำสวัดซึไงพระภิกษุรูปนัๅนสังกัดหรือพ ำนักอำศัย  หรือ 
พระภิกษุผูຌด ำรงต ำหนงปกครองวัด  หรือพระภิกษุผูຌด ำรงต ำหนงปกครอง 
คณะสงฆ์฿นขตทຌองทีไทีไพบพระภิกษุรูปนัๅนลຌวตกรณี จຌงผลค ำวินิจฉัย฿หຌ 
พระภิกษุรูปนัๅนทรำบละจัดกำร฿หຌพระภิกษุรูปนัๅนสละสมณพศ 

฿นกรณีทีไเมอำจพบพระภิกษุรูปนัๅนเมยอมรับทรำบค ำวินิจฉัย มืไอปຂด
ประกำศค ำวินิจฉัยเวຌ   ณ ทีไพ ำนักอำศัยของพระภิกษุรูปนัๅนถือวำพระภิกษุนัๅน
ทรำบค ำวินิจฉัยดังกลำวลຌว 

ขຌอ ๓  พระภิกษุผูຌตຌองค ำวินิจฉัย฿หຌสละสมณพศตຌองสึกภำย฿นสำมวัน
นับตัๅงตวันทรำบหรือถือวำทรำบค ำวินิจฉัยนัๅน 

฿นกรณีทีไพระภิกษุรูปนัๅนเมสึกภำย฿นก ำหนดวลำดังกลำว ฿หຌพระภิกษุ
ผูຌมีหนຌำทีไจัดกำร฿หຌพระภิกษุรูปนัๅนสละสมณพศขออำรักขำตอจຌำหนຌำทีไฝຆำย
รำชอำณำจักรพืไอปฏิบัติกำร฿หຌป็นเปตำมค ำวินิจฉัย 

ขຌอ ๔  ฿หຌคณะผูຌพิจำรณำชัๅนตຌนหรือชัๅนอุทธรณ์ลຌวตกรณี   ซึไงอยู
ระหวำงวินิจฉัยกำรลงนิคหกรรมตำมกฎมหำถรสมำคมฉบับทีไ ํํ ิพ.ศ. ๎๑๎ํี 
วำดຌวยกำรลงนิคหกรรมละกำรพิจำรณำนัๅน฿หຌถึงทีไสุด ปฏิบัติตำมกฎมหำถร-
สมำคมนีๅละกฎมหำถรสมำคม ฉบับทีไ ํํ ิพ.ศ. ๎๑๎ํี ตอเป 

ตรำเวຌ ณ วันทีไ ๎๎ มีนำคม ๎๑๏๔ 
 
 
 

 ิสมดใจพระญำณสังวรี 
 สมดใจพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
 ประธำนกรรมกำรมหำถรสมำคม 
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รืไองปลอมบวชํ 
ทษตามประมวลกฎหมายอาญากีไยวกับการปลอมบวช 

ตำมประมวลกฎหมำยอำญำสวนทีไกีไยวขຌองกับควำมผิดทำงศำสนำ
ละวัตถุ฿นทำงศำสนำ  มำตรำ ๎์๔ กลำวคือ  ผูຌ฿ดตงกำยหรือ฿ชຌครืไองหมำย
ทีไสดงวำป็นภิกษุสำมณร  นักพรต  หรือนักบวช฿นศำสนำ฿ด ดยมิชอบ 
พืไอ฿หຌบุคคลอืไนชืไอวำตนป็นบุคคลชนวำนัๅน ตຌองระวำงทษจ ำคุกเมกินหนึไงป  
หรือปรับเมกินสองพันบำท หรือทัๅงจ ำทัๅงปรับ ตำมมำตรำนีๅพอจะสรุปสำระ 
ส ำคัญเดຌดังนีๅ 

ํ. จตนำทีไกระท ำลงเปพืไอ฿หຌคนอืไนชืไอวำป็นชนนัๅน 
๎. ตงกำยหรือ฿ชຌครืไองหมำยทีไสดงวำป็นภิกษุสำมณร นักพรต

หรือนักบวช ฿นศำสนำ฿ดดยมิชอบ 
๏. พืไอ฿หຌบุคคลอืไนชืไอวำตนป็นบุคคลชนนัๅน 
๐. กำรปลอม 

ลักษณะของการปลอมบวช 
ค ำวำปลอมตำมมำตรำนีๅ ยกเดຌ ๎ ลักษณะ คือ 
ลักษณะทีไหนึไง  หมำยถึงผูຌอำผຌำหลืองมำนุงหม  คือบวชองดยเมมี

พระอุปัชฌำย์บวช฿หຌ 
ลักษณะทีไสอง   หมำยถึงผูຌทีไเดຌท ำกำรบรรพชำอุปสมบทถูกตຌองตำม

หลักพระธรรมวินัย  ตตอมำเดຌประพฤติลวงละมิดอำบัติรຌำยรงคือปำรำชิก
ขຌอ฿ดขຌอหนึไงหรือหลำยขຌอ  ตเมละกำรตงกำยอยำงพศบรรพชิต  หรือ 
ลำสิกขำเปลຌวพรำะตຌองทษอำบัติปำรำชิกลຌวมำบวช฿หมดยปຂดบังควำมจริง
ตอพระอุปัชฌำย ์

                                           
ํ

  คูมือพระสังฆำธิกำร รืไอง กำรปกครองคณะสงฆ์ ส ำนักงำนลขำธิกำร มหำถรสมำคม กรมกำรศำสนำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร รงพิมพ์กำรศำสนำ พ.ศ. ๎๑๐๐ 
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ทษ฿นการปลอมบวช 
 กำรปลอมบวชตำมลักษณะขຌอทีไหนึไงมีทษตำมกฎหมำยมำตรำ ๎์๔ 
ผูຌ฿ดกระท ำผิดตຌองระวำงทษจ ำคุกเมกินหนึไงป หรือปรับเมกินสองพันบำท 
หรือทัๅงจ ำทัๅงปรับ 

กำรปลอมบวชตำมลักษณะขຌอทีไสอง   มีทษตำมพระรำชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๎๑์๑ กຌเขพิไมติมดยพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ ิฉบับทีไ ๎ ี 
พ.ศ. ๎๑๏๑  มำตรำ ๐๐ วำผูຌ฿ดพຌนจำกควำมป็นพระภิกษุพรำะตຌองปำรำชิก
มำลຌว  เมวำจะมีค ำวินิจฉัยตำมมำตรำ ๎๑  หรือเมกใตำมตมำรับบรรพชำ
อุปสมบท฿หมดยกลำวควำมทใจหรือปຂดบังควำมจริง  ตอพระอุปัชฌำย์  ตຌอง
ระวำงทษจ ำคุกเมกินหนึไงป 

รืไอง พระภิกษุสามณรดืไมสุรา๎ 
ทษทางพระวินัยกีไยวกับการดืไมสุรา  

ํ. พระภิกษุดืไมนๅ ำมำตຌองอำบัติปำจิตตีย์  ินวกวำทสุรำปำนวรรค 
ขຌอทีไ ํี 

๎. พระมหำสมณวินิจฉัย บัญญัติเวຌวำ ตำมทษ฿นพระวินัยปรับพียง
อำบัติปำจิตตีย์กใจริง ตป็นควำมประพฤติลวทรำมเมสมควรกสมณะ เมควร
อยู฿นพศบรรพชิตตอเป ควรนะน ำ฿หຌสึกสีย ถຌำเมสึกตำมค ำนะน ำ จงบังคับ 
฿หຌสึก ิพระมหำสมณวินิจฉัย ค ำวินิจฉัยกำรกสงฆ์รับสัไงพิศษี 
ทษตามค าสัไงมหาถรสมาคมกีไยวกับการดืไมสรุา 
 มหำถรสมำคมเดຌมีค ำสัไง  รืไอง หຌำมพระภิกษุสำมณรฉันยำสพย์ติด
฿หຌทษ พ.ศ. ๎๑๎ํ เวຌดังนีๅ 

                                           
๎

  คูมือพระสังฆำธิกำร รืไอง กำรปกครองคณะสงฆ์ ส ำนักงำนลขำธิกำร มหำถรสมำคม กรมกำรศำสนำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร รงพิมพ์กำรศำสนำ พ.ศ. ๎๑๐๐ 
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 ขຌอทีไ ๐  วำหຌำมพระภิกษุสำมณรฉันยำทีไมีคติหมือนสุรำมรัยละ
ยำสพย์ติด฿หຌทษทีไมีคติอยำงดียวกัน 

 ขຌอทีไ ๑  วำหຌำมพระภกิษุสำมณรสพหรือฉีดยำสพย์ติด฿หຌทษทุกชนิด
ขຌำสูรำงกำย ิยกวຌนปฏิบัติตำมค ำสัไงพทย์พืไอรักษำรคี 

 หลักปฏิบัตสิ าหรับพระภิกษุสามณรทีไประพฤติฝ่าฝืนมีดงันีๅ  
ํ. ถຌำเมเดຌป็นพระสังฆำธิกำร ฿หຌจຌำอำวำสจຌำสังกัดสัไงพระภิกษุ

สำมณรรูปนัๅน฿หຌลิกกระท ำสีย  หำกฝຆำฝืนอีก฿หຌขับสียจำกวัดละบันทึก 

฿นหนังสือสุทธิดຌวย ลຌวรำยงำนจຌำคณะจังหวัดทรำบ 

๎. ถຌำป็นพระสังฆำธิกำร ฿หຌจຌำคณะสังกัดพิจำรณำทษฐำนละมิด
จริยำของพระสังฆำธิกำรตำมควรกกรณี 

รืไองพระภิกษุสามณรลนการพนัน 

ทษทำงพระวินัยกีไยวกับกำรลนกำรพนัน 

 ํ. พระภิกษุสำมณรลนกำรพนัน คือ มีเดຌมีสียมีพຌมีชนะ ตຌองอำบัติ
ทุกกฎ 

 ๎. ทษทีไสงฆ์จะกระท ำตอพระภิกษุสำมณรทีไฝຆำฝืนมี ๏ สถำน สถำน฿ด
สถำนหนึไงดังนีๅ 
  ๎.ํ ตัชชะนียกรรม หมำยถึง กำรทีไสงฆ์ต ำหนิทษผูຌทะลำะวิวำท 
กออธิกรณ์ขึๅน฿นสงฆ์ป็นผูຌมีอำบัติมำก ละคลุกคลีกับคฤหัสถ์฿นทำงทีไเมควร 

  ๎.๎ นิสยกรรม หมำยถึง กำรถอดยศ คือ กำรปรับ฿หຌถือนิสสัย฿หม
ทีไสงฆ์พึงกระท ำกับพระภิกษุผูຌมีอำบัติมำก ทัๅงคลุกคลีกับคฤหัสถ์ดຌวยกำรคลุกคลี
ทีไเมสมควรดยปรบั฿หຌถือนิสสัย฿หม 
  ๎.๏ ปัพพำชนียกรรม หมำยถึง กำรขับเลออกจำกพระธรรมวินัย 
หรือขับเลออกจำกวัด ิวินัยมุข ลม ๎ กัณฑ์ทีไ ํ๔ วำดຌวยรืไองอำบัติทุกกฏี
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 ๏. พระมหำสมณวินิจฉัย บัญญัติเวຌวำ พระภิกษุสำมณรลนกำรพนัน 
ป็นบำปสมำจำรป็นควำมประพฤติลำมก ตຌองสัไงบังคับ฿หຌสึก ิพระมหำสมณ
วินิจฉัยทีไ ๕๎/๎๏๏ี  
 ควำมจริงกำรทีไพระภิกษุสำมณรลนกำรพนัน  มีทษทำงพระวินัย คือ 
ปัณณัติวัชชะพียงอำบัติทุกกฎทำนัๅน  ตลกวัชชะคือ  ป็นทษทีไชำวลก
ต ำหนิติตียน  ป็นกำรน ำควำมสืไอมสียมำสูพระพุทธศำสนำ ฉะนัๅน พระมหำ-
สมณวินิจฉัยจึงบัญญัติเวຌวำป็นบำปสมำจำร ตຌองสัไงบังคับ฿หຌสึกละทำงลกยัง
ป็นทษทำงอำญำอีกดຌวย 

รืไอง  พระภิกษุสามณรปักกลดตามหลงชุมชนอันเมชอบดຌวยธุดงควัตร 
หลัก฿นการปฏิบัติธุดงควัตรตามพระธรรมวินัย 

 ธุดงค์  คือ  องค์คุณครืไองก ำจัดกิลส พืไอสงสริม฿หຌกิดคุณธรรม 
มีควำมมักนຌอย ป็นตຌน กำรปักกลดจัดป็นกำรธุดงค์วำดຌวยรืไองปฏิสังยุตดຌวย
สนำสนะ คือ 
 อำรัญญิกังคะ ถืออำกำรอยูปຆำป็นวัตร 
 รุกขมูลิกังคะ ถืออำกำรอยูคนเมຌป็นวัตร 
 อัพภกำลิกังคะ ถืออำกำรอยู฿นทีไจຌงป็นวัตร 
 สสำนิกังคะ ถืออำกำรอยูปຆำชຌำป็นวัตร 
 ยถำสันถติกังคะ ถืออำกำรอยู฿นสนำสนะอันทำนจัดเวຌอยำงเรป็นวัตร 

ิธรรมวิภำค  ชัๅนท  วำดຌวยรืไองธุดงค์ี 
 ฉะนัๅน กำรปักกลด฿นหลงชุมชน จึงขຌำขำยควำมผิดตำมพระธรรมวินัย 
ิดยปกติตຌองปักกลดหำงจำกหมูบຌำน ๑์์ ชัไวธนู หรือ ๎๑ สຌน ตำมทำงดิน
ซึไงประมำณ ํ กิลมตรี ละหຌำมปักกลด฿นขตกรุงทพมหำนครละปริมณฑล
ดยดใดขำด ิตำมค ำสัไงมหำถรสมำคมี 
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รืไอง พระภิกษุสามณรตัๅงส านักทรง 
ทษทางพระวนิัยกีไยวกับการตัๅงส านักทรง 
 พระภิกษุสำมณรตัๅงส ำนักทรง อยู฿นขำยดรัจฉำนวิชำ ซึไงป็นวิชำ 
ทีไขัดขวำงตอลกุตรธรรมละเมสำมำรถน ำตน฿หຌออกจำกกองทุกข์เดຌมี ๑ 
ประกำรคือ 
 ํ. รืไองกำรท ำสนห ์
 ๎. รืไองกำรท ำ฿หຌผูຌนัๅนผูຌนีๅวิบัต ิ
 ๏. รืไองภูตผีอวดฤทธิ์ดชตำง โ 
 ๐. รืไองกำรท ำนำยทำยทัก 
 ๑. รืไองควำมงมงำย 
 นอกจำกนีๅยังขຌำขำยอนสนำ คือกำรลีๅยงชีพเมสมควรตำมพระธรรม
วินัย พรำะกำรลีๅยงชีพดຌวยวิธีนีๅ ป็นทีไต ำหนิติตียนของประชำชน ละป็น
กำรเมอืๅอฟื้อตอพระธรรมวินัย พระพุทธองค์ทรงหຌำมมิ฿หຌพระภิกษุสำมณร
ประพฤติ฿นรืไองหลำนีๅ ิวินัยมุข ลม ๎ กัณฑ์ทีไ ํ๕ วำดຌวยรืไองอุปปถกิริยำ 
ละกัณฑ์ทีไ ๎๎ วำดຌวยรืไองปกิณกะี 
รืไอง พระภิกษุสามณรพักอาศัยอยู฿นทีไอคจร 
ทษทางพระวนิัยกีไยวกับการพักอาศัยหรอืเป฿นทีไอคจร 
 อคจร หมำยถึง บุคคลหรือสถำนทีไทีไพระภิกษุสำมณรเมควรเปมำหำสู 
ชน หญิงสภณี หญิงหมຌำย รຌำนสุรำ ละสถำนริงรมย์ ป็นตຌน 
 พระภิกษุเปมำหำสูบุคคลละสถำนทีไชนนีๅ   ป็นอำกำรเมดี  เมงำม 
 นำรังกียจ ท ำ฿หຌป็นทีไต ำหนิติตียนของประชำชน ละป็นกำรเมอืๅอฟื้อตำม
พระวินัย 
 พระภิกษุลือกบุคคลละสถำนทีไลຌวเปมำหำสูประพฤติตนเม฿หຌป็น 
ทีไรังกียจของสหธรรมิก ป็นผูຌถึงพรຌอมดຌวยมรรยำทละกำรคจร ยอมประดับ
พระศำสนำ฿หຌจริญรุงรืองยิไงขึๅน  ิวินัยมุข  ลม ๎  กัณฑ์ทีไ ๎๎  วำดຌวยรืไอง
ปกิณกะี 
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รืไอง  พระภิกษุสามณรพักคຌางรมตามบຌานรือน 

ทษทางพระวนิัยกีไยวกับการพักรม฿นบຌานรือน 

 ํ. ภิกษุนอน฿นทีไมุงทีไบังดียวกันกับอนุปสัมบัน กิน ๏ คืนขึๅนเป 
ตຌองปำจิตตีย์ ินวกวำท มุสำวำทวรรค ขຌอทีไ ๑ี 
 ๎. ภิกษุนอน฿นทีไมุงทีไบังดียวกันกับผูຌหญิงมຌต฿นคืนรก ตຌองปำจิตตีย ์
ินวกวำท  มุสำวำทวรรค ขຌอทีไ ๒ี 
ทษตามค าสัไงมหาถรสมาคมกีไยวกับการพักรม฿นบຌานรือน 

 มหำถรสมำคมเดຌมีค ำสัไง   รืไองหຌำมภิกษุสำมณรทีไยวตรใดตรละ 
พักคຌำงรมตำมบຌำนรือน พ.ศ. ๎๑๎ํ มีขຌอปฏิบัติ฿นกรณีทีไพระภิกษุสำมณร
ฝຆำฝืนดังนีๅ 
 ํ. ฿นกรณีทีไภิกษสุำมณรรูปนัๅนมีหนังสือสุทธิดยถูกตຌอง฿หຌปฏิบัติดังนีๅ 
  ํ.ํ ฿หຌจຌำอำวำสละจຌำคณะจຌำของทຌองทีไลຌวตกรณีนะน ำ
ภิกษุสำมณรรูปนัๅน฿หຌกลับส ำนักดิม 
  ํ.๎ ฿หຌรำยงำนจຌำอำวำสจຌำสังกัดทรำบ  ดยผำนจຌำคณะภำค 
จຌำสังกัดของภิกษุสำมณรรูปนัๅน 
 ๎. ฿นกรณีทีไภิกษุสำมณรรูปนัๅน มืไอสอบสวนลຌว ปรำกฏวำมีหนังสือ
สุทธิปลอม ฿หຌปฏิบัติดังนีๅ 
  ๎.ํ ฿หຌจຌำอำวำสหรือจຌำคณะจຌำของทຌองทีได ำนินกำร฿หຌภิกษุ
สำมณรรูปนัๅนสละสมณพศ 
  ๎.๎ ฿หຌมอบตัว฿หຌฝຆำยบຌำนมืองด ำนินกำรตำมกฎหมำย 
  ๎.๏ ฿หຌรำยงำนจຌำคณะต ำบลตำมล ำดับจนถึงมหำถรสมำคม 

นวทางปฏิบตัิพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับพระธรรมวินัย 

ละค าสัไงมหาถรสมาคม รืไอง ควบคุมการรีไยเร พฺศฺ ๎๑๏๕ 

 ํ. หຌำมมิ฿หຌวัดหรือพระภิกษุสำมณรน ำรถยนต์บรรทุกลูกนิมิตหรือ
พระประธำนมำท ำกำรบอกบุญ รีไยเร 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๓๔ 

 ๎. หຌำมมิ฿หຌพระภิกษุสำมณรประพรมนๅ ำพระพุทธมนต์ ดยมีคณะศิษย์
หรือคณะพระภิกษุสำมณรดินตำมหลัง  คอยรับปัจจัยหรือวัตถุสิไงของอืไน โ 
หรือวำงกระปຉองรีไยเรตำมรຌำนคຌำตำง โ 
 ๏. หຌำมมิ฿หຌพระภกิษุสำมณรดนิบิณฑบำตขอปัจจัยหรือสิไงของอืไน โ 
 ๐. กำรรีไยเรนัๅน เมวำจะป็นวิธีกำร฿ด โ กใตำม หຌำมมิ฿หຌวัดหรือ
พระภิกษุสำมณรท ำกำรรีไยเร หรือมอบหมำยหรือยินยอม฿หຌฆรำวำสมำท ำกำร
รีไยเรทนป็นอันขำด 

  



คู่มือพระวินยาธิการ   ๓๕ 

ระบียบคณะสงฆ์กรุงทพมหานคร 
วาดຌวยการ฿หຌทีไพักอาศัยกพระภิกษสุามณรอาคันตุกะตางประทศ 

พุทธศักราช  ๎๑๑๒ 

 
 พืไอ฿หຌคณะสงฆ์กรุงทพมหำนคร ิม.ี  มีหลักปฏิบัติ฿นกำรรับพระภิกษุ
สำมณรอำคันตุกะตำงประทศขຌำพ ำนักอำศัยภำย฿นวัด  ส ำนักสงฆ์  หรือ 
ทีไพักสงฆ์ ฿หຌป็นเปดຌวยควำมรียบรຌอย ป็นอกภำพดียวกัน ทัๅงป็นกำรปງองปรำม 
มิ฿หຌกิดควำมสืไอมสียกคณะสงฆ์เทย  จึงวำงระบียบนีๅเวຌ฿หຌจຌำอำวำส 
จຌำส ำนักสงฆ์  หรือพระผูຌดูลทีไพักสงฆ์  ถือปฏิบัติดยครงครัดดังนีๅ 
 ขຌอ ํ  ระบียบนีๅ  รียกวำ ระบียบคณะสงฆ์กรุงทพมหำนคร ิม.ี  
วำดຌวยกำร฿หຌทีไพักอำศัยกพระภิกษุสำมณรอำคันตุกะตำงประทศ พุทธศักรำช  
๎๑๑๒ 
 ขຌอ ๎  ฿หຌยกลิก  บรรดำระบียบ  หลักกณฑ์  หรือขຌอบังคับ  ทีไออก
ดยคณะสงฆ์กรุงทพมหำนครอืไน฿ด  ทีไขัดหรือยຌงกับระบียบนีๅ 
 ขຌอ ๏  ฿หຌ฿ชຌระบียบนีๅ  ตัๅงตวันทีไ  ํ  มิถุนำยน  พุทธศักรำช  ๎๑๑๒  
ป็นตຌนเป 

หมวด ํ 

ค านยิาม 

 ขຌอ ๐  ทีไพักอำศัย   หมำยถึง   วัด   ส ำนักสงฆ์   หรือทีไพักสงฆ์ 
฿นกรุงทพมหำนคร 
 ขຌอ ๑  ผูຌ฿หຌทีไพักอำศัย  หมำยถึง  จຌำอำวำส  หรือจຌำส ำนักสงฆ์  
ละ฿หຌรวมถึงพระผูຌดูลทีไพักสงฆ์นัๅน โ 
 ขຌอ ๒  จຌำคณะผูຌปกครองสงฆ์  หมำยถึง จຌำคณะขวง ป็นตຌนเป 
 ขຌอ ๓  สถำบันกำรศึกษำ   หมำยถึง    สถำบันกำรศึกษำระดับ 
อุดมศึกษำหงคณะสงฆ์เทย  เดຌก  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
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หรือมหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย  รวมทัๅงวิทยำขตของมหำวิทยำลัย
สงฆ์นัๅน โ ทำนัๅน 
 ขຌอ ๔  ส ำนักปฏิบัติธรรม  หมำยถึง  สถำนทีไปฏิบัติธรรมซึไงเดຌรับ
กำรอนุมัติรับรองตงตัๅงจำกมหำถรสมำคม  ทำนัๅน 
 ขຌอ ๕  ส ำนักรียน  หมำยถึง  ส ำนักรียนพระปริยัติธรรมทัๅงผนก
ธรรมละผนกบำลี  สังกัดกรุงทพมหำนคร  ทำนัๅน 

หมวด  ๎ 

หลักกณฑ์การพิจารณา฿หຌทีไพักอาศัย 

 ขຌอ ํ์  ฿หຌจຌำอำวำส  หรือจຌำส ำนักสงฆ์  ทีไจะรับพระภิกษุสำมณร
อำคันตุกะตำงประทศขຌำพักอำศัยภำย฿นวัดหรือส ำนักสงฆ์  ตຌองตรวจดูหนังสือ
ดินทำงวำจัดอยู฿นประภท฿ด  ดังตอเปนีๅ 
 ิํี หนังสือดินทำงประภททองทีไยว ิTourist  Visaี 
 ิ๎ี หนังสือดินทำงประภทมำพักชัไวครำว ิNon - Immigrant  Visaี 
 ิ๏ี หนังสือดินทำงประภทนักศึกษำ ิStudent  Visaี 
ลຌวรำยงำนป็นหนังสือ  จຌงจ ำนวนพระภิกษุสำมณรอำคันตุกะตำงประทศ  
ประภทหนังสือดินทำง ละมีควำมประสงค์จะพักอำศัยอยู฿นวัด หรือส ำนักสงฆ์
นัๅน โ  ป็นวลำทำเร  กจຌำคณะผูຌปกครองสงฆ์฿หຌรับทรำบป็นล ำดับเป  
จนถึงจຌำคณะกรุงทพมหำนคร 
 ขຌอ ํํ  ฿นกรณีผูຌมำขอพักอำศัย  เดຌสดงควำมประสงค์พืไอมำศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ฿นมหำวิทยำลัยสงฆ์ทัๅงสองหง  ฿หຌจຌำอำวำสหรือจຌำส ำนักสงฆ์
ตรวจหนังสือรับรองกำรรับขຌำศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำสงฆ์  ตำมควำม 
฿นขຌอ ๓  ละตຌองมีหนังสือสดงหลักฐำนกำร฿ชຌจำย฿นขณะทีไพ ำนักอยู฿น
ประทศเทย  ดังนีๅ 
 ิํี ถຌำ฿ชຌปัจจัยสวนตัว  ตຌองมีหนังสือรับรองสถำนะกำรงินของตน  
ออกดยสถำบันกำรงิน  มำสดง หรือ 
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 ิ๎ี ถຌำมีผูຌประสงค์จะถวำยควำมอุปถัมภ์  ตຌองมีหนังสือรับรองสถำนะ
กำรงินของผูຌถวำยควำมอุปถัมภ์นัๅน  มำสดง฿หຌชัดจน 
 ถຌำป็นสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำอืไน  นอกจำกมหำวิทยำลัย
สงฆ์ทัๅงสองหงนัๅน  ฿หຌอยู฿นดุลยพินิจของจຌำคณะผูຌปกครองสงฆ์ตำมควำม 
฿นขຌอ ๒ รวมพิจำรณำลงควำมหในอนุมัติรับรอง  ฉพำะกรณีเป 
 ขຌอ ํ๎  ฿นกรณีสดงควำมประสงค์จะมำพ ำนักอำศัยพืไอปฏิบัติธรรม  
ตຌองมีหนังสือรับรองจำกส ำนักปฏิบัติธรรมนัๅน โ  มำสดงป็นหลักฐำน 
 ขຌอ ํ๏  ฿นกรณีสดงควำมประสงค์จะมำพ ำนักอำศัยพืไอศึกษำ 
พระปริยัติธรรมผนกธรรมหรือผนกบำลี ตຌองมีหนังสือรับรองจำกจຌำส ำนักรียน
พระปริยัติธรรมนัๅน โ  ละตຌองมีหนังสือมำสดงวำมีทีไพักอำศัยป็นหลักหลง
ลຌว  ดยมีจຌำอำวำส  หรือจຌำส ำนักสงฆ์ลงลำยมือชืไอรับรอง 
 ขຌอ ํ๐  ถຌำจຌำอำวำส  หรือจຌำส ำนักสงฆ์  ทีไควำมประสงค์จะรับตัวเวຌ  
จะป็นกรณีตำมควำม฿นขຌอ ํํ ขຌอ ํ๎ หรือขຌอ ํ๏  อยำง฿ดอยำงหนึไง 
฿หຌจຌำอำวำส  หรือจຌำส ำนักสงฆ์  ท ำหนังสือพรຌอมรวบรวมอกสำรหลักฐำนตำม
ควำม฿นขຌอ ํ์ ขຌอ ํํ ขຌอ ํ๎ หรือขຌอ ํ๏  รำยงำนจຌำคณะผูຌปกครองสงฆ์
ป็นล ำดับ  จนถึงจຌำคณะกรุงทพมหำนคร 
 ขຌอ ํ๑  ฿นกรณีขอตอหนังสือดินทำง  ฿หຌพระภิกษสุำมณรอำคนัตุกะ
ตำงประทศตຌองปฏิบัติตำมงืไอนเข  ดังนีๅ 
 ิํี ตຌองมีหนังสือรับรองจำกจຌำอำวำสวัดนัๅน โ จຌำคณะผูຌปกครองสงฆ์
฿นขตนัๅน โ  ลงนำมรับรองตำมล ำดับ  มำสดง  ละ 
 ิ๎ี กรณีมำพ ำนักอำศัยพืไอศึกษำระดับอุดมศึกษำ  ตຌองมีหนังสือ
รับรองผลกำรศึกษำของปกำรศึกษำนัๅน โ จำกมหำวิทยำลัยทีไตนก ำลังศึกษำมำ
สดง หรือ 
 ิ๏ี กรณีมำพ ำนักอำศัยพืไอปฏิบัติธรรม  ตຌองมีหนังสือรับรองจำก 
จຌำส ำนักปฏิบัติธรรมนัๅน โ  มำสดง หรือ 
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 ิ๐ี กรณีมำขอพ ำนักอำศัยพืไอศึกษำพระปริยัติธรรม  ตຌองมีหนังสือ
ระบุวลำรียน   ผลกำรรียนจำกส ำนักรียนพระปริยัติธรรมนัๅน โ  ดยมี 
จຌำอำวำสหรืออำจำรย์฿หญหงส ำนักรียนนัๅนโ  ลงนำมรับรอง  มำสดงป็น
หลักฐำน 

หมวด ๏ 

บใดตลใด 

 ขຌอ ํ๒  ฿นระหวำงทีไพระภิกษุสำมณรอำคันตุกะตำงประทศพักอำศัย
อยู฿นประทศเทยตຌองปฏิบัติตำมกฎ  ระบียบ  ขຌองบังคับของคณะสงฆ์เทย
อยำงครงครัด 
 ถຌำปรำกฏวำเดຌประพฤติลวงละมิดพระธรรมวินัยอยำงรຌำยรง  หรือเม
ปฏิบัติตำมระบียบจำรีตประพณีอันดีงำมของคณะสงฆ์เทย  ฿หຌจຌำอำวำส  
หรือจຌำส ำนักสงฆ์ หรือพระผูຌดูลทีไพักสงฆ์  ตຌองด ำนินกำร฿หຌผูຌทีไมำขอพัก
อำศัยออกเปจำกทีไพักอำศัยนัๅนทันที  พรຌอมจຌงจຌำหนຌำทีไฝຆำยบຌำนมืองประสำน
ส ำนักงำนตรวจคนขຌำมือง ิสตม.ี ด ำนินกำรพิกถอนสิทธิทีไจะอยู฿นประทศ
เทยตอเป 
 ถຌำเมด ำนินกำรอยำง฿ดอยำงหนึไงตำมควำม฿นวรรคสอง  ฿นกำรระงับ
ควำมสียหำยทีไ กิดขึๅนกคณ ะสงฆ์   อันกอ฿หຌ กิดวิกฤตศรัทธำของ 
พุทธศำสนิกชนลຌว  เมวำจะกิดดຌวยกรณี฿ด  ฿หຌถือวำผูຌ฿หຌทีไพักอำศัยนัๅน 
มีจตนำเมอืๅอฟื้อ฿นระบียบนีๅ  จຌำคณะผูຌปกครองสงฆ์  ผูຌมีอ ำนำจสัไงกำร 
จะเดຌพิจำรณำวำงทษมำกนຌอยตำมผลกระทบอันกิดจำกควำมสียหำยนัๅนฐำน
ละวຌนกำรปฏิบัติหนຌำทีไตอเป. 
 ประกำศ  ณ  วันทีไ  ํ  มิถุนำยน  พุทธศักรำช  ๎๑๑๒ 
 

 ิพระพรหมดิลกี 
 จຌำคณะกรุงทพมหำนคร 
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ประกาศกรมต ารวจ 
รืไอง กีไยวกับการรีไยเร 

 

 

 นืไองจำกขณะนีๅปรำกฏวำ  มีบุคคลบำงพวกเดຌอบอຌำงอำศำสนำ 
บังหนຌำหำผลประยชน์สวนตัว ดยกำรหลอกลวงประชำชนวำมีกำรทอดกฐิน 
ทีไวัดนัๅนวันนีๅ ขอ฿หຌประชำชนชวยกันบริจำคงินทอดกฐินสำมัคคี พฤติกำรณ์
ดังกลำวป็นเปดยสุจริตบຌำง เมสุจริตบຌำง บำงรำยเดຌออกรีไยเรตำมบຌำนรำษฎร 
ตสวนมำกผูຌออกท ำกำรรีไยเรมักจะก ำหนดอำวลำ฿นระหวำงทีไหัวหนຌำ
ครอบครัวเมอยู ชน วลำทีไเปประกอบอำชีพนอกบຌำน คงอยูตมบຌำน ดใก 
ละคนรับ฿ชຌทำนัๅน กำรรีไยเรทีไเมเดຌป็นเปดยสุจริต อำจมีทัๅงกำรซຌำซีๅหรือ฿ชຌ
อุบำยตำง โ ตลอดจนขูขใญ ดยปริยำย จนท ำ฿หຌจຌำของบຌำนตຌอง฿หຌงินเป 
สมือนซืๅอควำมร ำคำญมำกกวำทีไจะบริจำคดຌวยควำมสืไอม฿สศรัทธำ 
 กรมต ำรวจหในวำวิธีกำรชนนีๅ  นอกจำกจะป็นกำรหลอกลวงประชำชน
ลຌว ยังท ำ฿หຌกิดควำมสืไอสียตอบวรพุทธศำสนำอยำงยิไง จึงขอชีๅจงนะน ำ
฿หຌทรำบวำผูຌทีไจะท ำกำรรีไยเรนัๅนจะตຌองเดຌรับอนุญำตจำกจຌำพนักงำนต ำรวจ
สียกอน ละจะตຌองน ำ฿บอนุญำตติดตัวเปดຌวย฿นขณะทีไท ำกำรรีไยเร ฿บอนุญำต
นีๅจะตຌองมีลำยซในของจຌำพนักงำนผูຌออก฿บอนุญำตละมีตรำประทับ ตຌองมี
สมุดจดรำยชืไอผูຌบริจำคงินดຌวย มืไอมีผูຌบริจำคกใตຌองออก฿บสรใจรับงิน฿หຌป็น
หลักฐำน฿น฿บสรใจรับงิน  มีลำยซในชืไอจຌำพนักงำนละตรำประทับ฿นสมุด 
ชนดียวกับ฿บอนุญำต 
 ขຌอทใจจริงปรำกฏวำ ขณะนีๅมีกำรรีไยเรทีไอຌำงวำ พืไอทอดกฐินสำมัคคี 
ดยวิธีหลำยอยำง  ชน ทีไท ำกันอยูทัไวเปกใมีจกซอง฿หຌผูຌบริจำคกรอกรำยกำร
องวำจะบริจำคป็นงินทำเร  ลຌวกใบงิน฿นวลำนัๅนหรือภำยหลัง  บำงรำย 
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กใ฿ชຌหฆษณำตำมทຌองถนนหลวง   ชน หถิดทิงลຌวขอรีไยเร  ป็นตຌน 
กำรกระท ำชนนีๅป็นควำมผิดตอพระรำชบัญญัติควบคุมกำรรีไยเร พ.ศ. ๎๐๔๓ 
ทัๅงสิๅน ซึไงจะตຌองขออนุญำตจำกจຌำพนักงำนสียกอนจึงท ำเดຌ 
 ฉะนัๅน หำกมีผูຌ฿ดขอรีไยเรจะพืไอกำร฿ดกใตำม ขอ฿หຌสอบถำมผูຌรีไยเร
สียกอนวำ  มี฿บอนุญำตสดงหรือเม หำกปรำกฏวำเมมีหรือมีพฤติกำรณ์ 
เมสุจริตกใขอ฿หຌจຌงตอจຌำหนຌำทีไต ำรวจทຌองทีไทรำบ  พืไอจะเดຌจัดกำรตอเป 
 
 จึงขอประกำศ฿หຌทรำบดยทัไวกัน 
 ประกำศ ณ วันทีไ ๎๔ ตุลำคม พ.ศ. ๎๑์๔ 
 
 
 
 พลต ำรวจทกระษียร  ศรุตำนนท ์
 รองอธิบดี ฯ ท ำกำรทนอธิบดีกรมต ำรวจ 
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พระราชบัญญัต๏ิ 
คนขຌามือง พฺศฺ ๎๑๎๎ 

ิฉพาะบางมาตราี 
  

 มาตรา ๒๏   ผูຌ฿ดน ำหรือพำคนตำงดຌำวขຌำมำ฿นรำชอำณำจักรหรือ
กระท ำกำรดຌวยประกำร฿ด โ  อันป็นอุปกำระหรือชวยหลือหรือ฿หຌควำม
สะดวกกคนตำงดຌำว฿หຌขຌำมำ฿นรำชอำณำจักร  ดยฝຆำฝืนพระรำชบัญญัตินีๅ
ตຌองระวำงทษจ ำคุกเมกินสิบปละปรับเมกินหนึไงสนบำท 
 จຌำของพำหนะหรือผูຌควบคุมพำหนะผูຌ฿ดเมปฏิบัติตำมมำตรำ ๎๏ ละ
ภำย฿นพำหนะนัๅนมีคนตำงดຌำวซึไงขຌำมำ฿นรำชอำณำจักร  ดยฝຆำฝืนพระรำช-
บัญญัตินีๅ  ฿หຌสันนิษฐำนเวຌกอนวำจຌำของพำหนะหรือผูຌควบคุมพำหนะนัๅนเดຌ
กระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึไงวຌนตจะพิสูจน์เดຌวำตนเมสำมำรถรูຌเดຌวำภำย฿น
พำหนะนัๅนมีคนตำงดຌำวดังกลำวอยู มຌวำเดຌ฿ชຌควำมระมัดระวังตำมสมควรลຌว 
 มาตรา ๒๐ ผูຌ฿ดรูຌวำคนตำงดຌำวคน฿ดขຌำมำ฿นรำชอำณำจักรดยฝຆำฝืน
พระรำชบัญญัตินีๅ฿หຌขຌำพักอำศัย ซอนรຌน หรือชวยดຌวยประกำร฿ด โ พืไอ฿หຌ
คนตำงดຌำวนัๅนพຌนจำกกำรจับคุม ตຌองระวำงทษจ ำคุกเมกินหຌำป ละปรับเม
กินหຌำหมืไนบำท 
 

                                           
๏

 คูมือ พระสังฆำธิกำร รืไอง กำรปกครองคณะสงฆ์ ส ำนักงำนลขำธิกำรมหำถรสมำคม กรมกำรศำสนำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร รงพิมพ์กำรศำสนำ พ.ศ. ๎๑๐๐ 
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 ผูຌ฿ด฿หຌคนตำงดຌำวซึไงขຌำมำ฿นรำชอำณำจักร ดยฝຆำฝืนพระรำชบัญญัติ
นีๅขຌำพักอำศัย   ฿หຌสันนิษฐำนเวຌกอนวำผูຌนัๅนรูຌวำคนตำงดຌำวดังกลำวขຌำมำ฿น
รำชอำณำจักร ดยฝຆำฝืนพระรำชบัญญัตินีๅ วຌนตจะพิสูจน์เดຌวำตนเมรูຌดยเดຌ
฿ชຌควำมระมัดระวังตำมสมควรลຌว 
 ถຌำกำรกระท ำควำมผิดวรรคหนึไง  ป็นกำรกระท ำพืไอชวยบิดำ มำรดำ 
บุตร สำมี ภรรยำของผูຌกระท ำศำลจะเมลงทษกใเดຌ 
 
 
 
หมายหตุ   พระรำชบัญญัติคนขຌำมือง พ.ศ. ๎๑๎๎ มี ๕๎ มำตรำ ตทีไน ำมำลงพียง 

สองมำตรำ พรำะหในวำป็นมำตรำทีไควรทรำบ 
 
 
 
  



คู่มือพระวินยาธิการ   ๔๓ 

 

 

 

พระราชบัญญัต ิ
การพนัน  พุทธศักราช  ๎๐๓๔ 

  

฿นพระปรมาภิเธยสมดใจพระจຌาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูຌส ารใจราชการทนพระองค ์

(ตามประกาศประธานสภาผูຌทนราษฎร 
ลงวันทีไ ๎์ สิงหาคม พทุธศกัราช ๎๐๓๔ี 

นฺอฺ อาทิตย ์ ทิพอาภา รฺนฺ 
จຌาพระยายมราช 

พลฺอฺจຌาพระยาพิชยนทรยธิน 

ตราเวຌ ณ วันทีไ ๏ํ มกราคม พุทธศักราช ๎๐๓๔ 

ป็นปีทีไ ๎ ฿นรัชกาลปัจจุบนั 

  
 ดยทีไสภำผูຌทนรำษฎรลงมติวำ สมควรพิไมติมละรวบรวมพระรำช-
บัญญัติกำรพนนัสีย฿หม 
 จึงมีพระบรมรำชองกำร฿หຌตรำพระรำชบัญญัติขึๅนเวຌ  ดยค ำนะน ำ
ละยินยอมของสภำผูຌทนรำษฎร ดังตอเปนีๅ 
  มาตรา  ํ  พระรำชบัญญัตินีๅ฿หຌรียกวำ  พระรำชบัญญัติกำรพนัน 
พุทธศักรำช ๎๐๓๔ 
  มาตรา  ๎  ฿หຌ฿ชຌพระรำชบัญญัตินีๅตัๅงตวันประกำศ฿นรำชกิจจำนุบกษำ
ป็นตຌนเป 
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  มาตรา  ๏  ตัๅงตวัน฿ชຌพระรำชบัญญัตินีๅ฿หຌยกลิกพระรำชบัญญัติ 
กำรพนัน พ.ศ. ๎๐๓๏ ละกฎหมำย กฎ ขຌอบังคับ ซึไงมีควำมขัดยຌงกับ 
บทหงพระรำชบัญญัตินีๅ วຌนตควำม฿นมำตรำ ๔๑๏, ๔๑๐ ละ ๔๑๑ หง
ประมวลกฎหมำยพงละพำณิชย์ 
  มาตรา  ๐  หຌำมมิ฿หຌอนุญำตจัด฿หຌมี  หรือขຌำลน  หรือขຌำพนัน 
฿นกำรลนอันระบุเวຌ฿น  บัญชี ก.  ทຌำยพระรำชบัญญัตินีๅ  หรือกำรลนซึไงมี
ลักษณะคลຌำยกัน หรือกำรลนอันรຌำยรงอืไน฿ด  ซึไงรัฐมนตรี  จຌำหนຌำทีไเดຌออก
กฎกระทรวงระบุพิไมติมหຌำมเวຌ ตมืไอรัฐบำลพิจำรณำหในวำ  ณ สถำนทีไ฿ด
สมควรจะอนุญำตภำย฿ตຌบังคับงืไอนเข฿ด โ  ฿หຌมีกำรลนชนิด฿ดกใอนุญำตเดຌ
ดยออกพระรำชกฤษฎีกำ 
 กำรลนอันระบุเวຌ฿นบัญชี ข.  ทຌำยพระรำชบัญญัตินีๅ  หรือกำรลนซึไงมี
ลักษณะคลຌำยกัน หรือกำรลนอืไน฿ดซึไงรัฐมนตรี  จຌำหนຌำทีไเดຌออกกฎกระทรวง
ระบุพิไมติมเวຌ  จะจัด฿หຌมีขึๅนพืไอป็นทำงน ำมำซึไงผลประยชน์กผูຌจัดดย
ทำงตรงหรือทำงอຌอมเดຌ  ตอมืไอรัฐมนตรีจຌำหนຌำทีไหรือจຌำพนักงำนผูຌออก
฿บอนุญำตหในสมควรละออก฿บอนุญำต฿หຌ  หรือมีกฎกระทรวงอนุญำต฿หຌจัด
ขึๅนดยเมตຌองมี฿บอนุญำต 
 ฿นกำรลนอันระบุเวຌ฿นวรรค ๎ ขຌำงตຌนนัๅนจะพนันกันเดຌฉพำะ  มืไอเดຌ
มี฿บอนุญำต฿หຌจัดมีขึๅน  หรือมีกฎกระทรวงอนุญำต฿หຌจัดขึๅนเดຌดยเมตຌองมี
฿บอนุญำต 
 กำรลนหมำยลข ๑  ถึง ํ๑  ฿นบัญชี ข.  หรือกำรลนซึไงมีลักษณะ
คลຌำยกัน หรือกำรลนอืไน฿ดซึไงรัฐมนตรีจຌำหนຌำทีไเดຌออกกฎกระทรวงระบุพิไมติม
เวຌนัๅน  จะ฿หຌรำงวัลตีรำคำป็นงินเมเดຌละหຌำมมิ฿หຌผูຌ฿ดรับรำงวัลทีไ฿หຌเปลຌว
กลับคืน  หรือรับซืๅอหรือลกปลีไยนรำงวัลนัๅน฿นสถำนงำนหรือกำรลนหรือ
บริวณตอนืไอง฿นระหวำงมีงำนหรือกำรลน 
 พ.ร.บ. กำรพนัน ิฉบับทีไ ๐ี พ.ศ. ๎๐๔๑ มำตรำ ๏ ฿หຌพิไมควำม
ตอเปนีๅ ป็นมำตรำ ๐ ทว ิ
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 “มาตรา ๐ ทวิ  ฿นกำรลนอืไน฿ดนอกจำกทีไกลำว฿นมำตรำ ๐ จะพนัน
กันหรือจะจัด฿หຌมีพืไอ฿หຌพนันกันเดຌฉพำะกำรลนทีไระบุชืไอ  ละงืไอนเขเวຌ฿น
กฎกระทรวง 
 ค ำวำ กำรลน ฿นวรรคกอน ฿หຌหมำยควำมรวมตลอดถึงกำรทำย
ละกำรท ำนำยดຌวย  
 มาตรา  ๑  ผูຌ฿ดจัด฿หຌมีกำรลน ซึไงตำมปกติยอมพนันอำงินหรือ
ทรัพย์สินอยำงอืไนกกัน  ฿หຌสันนิษฐำนเวຌกอนวำผูຌนัๅนจัด฿หຌมีขึๅนพืไอน ำมำซึไง
ผลประยชน์หงตน ละผูຌ฿ดขຌำลนอยูดຌวยกใ฿หຌสันนิษฐำนเวຌกอนวำผูຌนัๅนพนัน
อำงินหรือทรัพย์สินอยำงอืไน 
  มาตรา  ๒  ผูຌ฿ดอยู฿นวงกำรลนอันขัดตอบทหงพระรำชบัญญัตินีๅ 
หรือขัดตอขຌอควำม฿นกฎกระทรวง หรือ฿บอนุญำตซึไงออกตำมพระรำชบัญญัตินีๅ 
฿หຌสันนิษฐำนเวຌกอนวำผูຌนัๅนลนดຌวย วຌนตผูຌซึไงพียงตดูกำรลน฿นงำนรืไนริง
สำธำรณะ หรือ฿นงำนนักขัตฤกษ์ หรือ฿นทีไสำธำรณสถำน 
  มาตรา  ๓   ฿บอนุญำตทุกฉบับตຌองก ำหนด 
 (ํี ลักษณะขຌอจ ำกัดละงืไอนเขของกำรลนพนันดยชัดจຌง 
 (๎ี สถำนทีไ  วัน  ดือน  ป  ละก ำหนดวลำทีไอนุญำต฿หຌลน ถຌำป็น
฿บอนุญำตสลำกกินบง สลำกกินรวบ ละสวีป ฿หຌระบุจ ำนวนสลำกทีไจะขำย
กับสถำนทีไ วันละวลำทีไจะออกดຌวย 
 (๏ี จ ำนวนบุคคลผูຌจะขຌำลนมีก ำหนดหรือเม ละเม฿หຌบุคคลอำยุตไ ำ
กวำ ๎์ ปบริบูรณ์หรือเมบรรลุนิติภำวะขຌำลนดຌวย วຌนตกำรลนตำมบัญชี 
ข. หมำยลข ํ๒  
 มาตรา ๔ กำรจัด฿หຌมีกำรถมพกหรือรำงวัลดຌวยกำรสีไยงชค 
ดยวิธี฿ด โ ฿นกำรประกอบกิจกำรคຌำ  หรืออำชีพ  จะตຌองเดຌรับอนุญำตจำก
จຌำพนักงำนผูຌออก฿บอนุญำตกอนจึงจะท ำเดຌ  
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 มาตรา  ๕   สลำกกินบง  สลำกกินรวบ  ละสวีป  หรือกำรลน
อยำง฿ดทีไสีไยงชค฿หຌงิน หรือประยชน์อยำงอืไนกผูຌลนคนหนึไงคน฿ดนัๅน ตຌองสง
สลำก฿หຌจຌำพนักงำนผูຌออก฿บอนุญำตประทับตรำสียกอน จึงน ำออกจ ำหนำยเดຌ 
 ถຌำยังมิเดຌรับอนุญำต฿หຌมีกำรลนทีไกลำวเวຌ฿นวรรคกอน   หຌำมมิ฿หຌ
ประกำศฆษณำหรือชักชวนดยทำงตรงหรือทำงอຌอม฿หຌบุคคล฿ด โ ขຌำรวม฿น
กำรลนนัๅน 
 พ.ร.บ.  กำรพนัน  ิฉบับทีไ ๔ี  พ.ศ. ๎๑์๑  มำตรำ ๏ ฿หຌพิไมควำม
ตอเปนีๅ ป็นมำตรำ ๕ ทว ิละมำตรำ ๕ ตร ี
 มาตรา  ๙  ทวิ   หຌามมิ฿หຌผูຌ฿ดสนอขายหรือขายสลากกินบงที่ออก 

จ าหนายตามมาตรา ๙ ละที่ยังมิเดຌออกรางวัลกินกวาราคาที่ก าหนด฿นสลาก” 

 มำตรำ ๕ ตรี  ผูຌ฿ดฝຆำฝืนมำตรำ ๕ ทวิ ตຌองระวำงทษจ ำคุกเมกิน
หนึไงดือน หรือปรับเมกินหนึไงพันบำท หรือทัๅงจ ำทัๅงปรับ 
 มาตรา  ํ์  ทรัพย์สินพนันกันซึไงจับเดຌ฿นวงกำรลนอันขัดตอบทหง
พระรำชบัญญัตินีๅ หรือขัดตอขຌอควำม฿นกฎกระทรวงหรือ฿บอนุญำตซึไงออก
ตำมพระรำชบัญญัตินีๅ  ฿หຌริบสียทัๅงสิๅน  วຌนตทรัพย์สินซึไงมิเดຌอำออกพนัน 
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรลนนัๅน ฿หຌศำลมีอ ำนำจริบเดຌตำมกฎหมำยลักษณะอำญำ 
 ประกำศหรืออกสำรอยำง฿ด โ อันมุงหมำย฿หຌป็นกำรชักชวนผูຌอืไน฿หຌ
ขຌำลนดังกลำวเวຌ฿นมำตรำ ๕ วรรค ๎ นัๅน ต ำรวจหรือกรมกำรอ ำภอยึดละ
ท ำลำยสียกใเดຌ ถຌำประกำศหรืออกสำรนัๅนสงทำงเปรษณีย์ถึงผูຌรับทีไอยู 
฿นรำชอำณำจักร จຌำพนักงำนเปรษณีย์จะยึดประกำศหรืออกสำรนัๅนเวຌกใเดຌ 
ตจຌำพนักงำนเปรษณีย์ตຌองจຌง฿หຌผูຌรับทรำบ ถຌำผูຌรับมีขຌอตຌยຌงวำประกำศ
หรืออกสำรนัๅนมิเดຌกีไยวกกำรพนัน ผูຌรับจะน ำคดีเปฟງองศำลภำย฿นก ำหนด 
ํ ดือน นับตวันทีไเดຌรับจຌงควำมจำกพนักงำนเปรษณีย์กใเดຌ ถຌำผูຌรับมิเดຌน ำ
คดีเปฟງองศำลกใดี หรือมืไอศำลสัไงยืนกำรยึดนัๅนกใดี จຌำพนักงำนเปรษณีย์มี
อ ำนำจท ำลำยประกำศหรืออกสำรทีไยึดเวຌนัๅนเดຌ 
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 ตจຌำพนักงำนเปรษณีย์จะปຂดซองหรือหอออกดูดยอำศัยอ ำนำจ
ตำมควำม฿นมำตรำนีๅ  เมเดຌวຌนตจะมีครืไองหมำยภำยนอกสดงวำ  ฿นซอง
หรือ฿นหอนัๅนมีสิไงทีไจะตຌองริบละท ำลำยตำมพระรำชบัญญัตินีๅ 
 มาตรา  ํํ   จຌำพนักงำนผูຌออก฿บอนุญำตมีสิทธิจะรียก฿บอนุญำต
คืนมืไอมีหตุสมควรชืไอวำ ผูຌรับ฿บอนุญำตกระท ำกำรละมิดพระรำชบัญญัตินีๅ 
หรือกฎกระทรวง หรือ฿บอนุญำตซึไงออกตำมพระรำชบัญญัตินีๅ 
 ควำม฿นมำตรำ ํ๎ ดิม  ถูกยกลิกดย พ.ร.บ. กำรพนัน ิฉบับทีไ ๓ี 
พ.ศ. ๎๑์๐ ละ฿ชຌควำม฿หมทนดังตอเปนีๅ 
 “มาตรา  ํ๎   ผูຌ฿ดจัด฿หຌมีกำรลน  หรือท ำอุบำยลอ  ชวยประกำศ
ฆษณำหรือชักชวนดยทำงตรงหรือทำงอຌอม฿หຌผูຌอืไนขຌำลน  หรือขຌำพนัน฿น 
กำรลน ซึไงมิเดຌรับอนุญำตจำกจຌำพนักงำน หรือรับอนุญำตลຌวตลนพลิกพลง 
หรือผูຌ฿ดขຌำลนหรือขຌำพนัน฿นกำรลนอันขัดตอบทหงพระรำชบัญญัตินีๅ หรือ
กฎกระทรวง หรือขຌอควำม฿น฿บอนุญำต ผูຌนัๅนมีควำมผิดตอเปนีๅ 
 ํ. ถຌำป็นควำมผิด฿นกำรลนตำมบัญชี ก. หมำยลข ํ ถึงหมำยลข ํ๒ 
หรือ กำรลนตำมบัญชี ข. หมำยลข ํ๒ ฉพำะสลำกกินรวบ หรือกำรลนซึไงมี
ลักษณะคลຌำยกันนีๅ  ตຌองระวำงทษจ ำคุกตัๅงต ๏ ดือนขึๅนเปจนถึง ๏ ป  ละ
ปรับตัๅงต  ๑์์  บำท  ขึๅนเปจนถึง  ๑,์์์  บำท  ดຌวยอีกสตหนึไง  วຌนต 
ผูຌขຌำลนหรือขຌำพนันทีไรียกวำลูกคຌำ  ฿หຌจ ำคุกเมกิน ๏ ป  หรือปรับเมกิน 
๑,์์์ บำท หรือทัๅงจ ำทัๅงปรับ 
 ๎. ถຌำป็นควำมผิด฿นกำรลนอืไน฿ดตำมพระรำชบัญญัตินีๅ   ตຌองระวำง
ทษจ ำคุกเมกิน ๎ ป  หรือปรับเมกิน ๎,์์์ บำท หรือทัๅงจ ำทัๅงปรับ วຌนต
ควำมผิดตำมมำตรำ ๐ ทวิ  ตຌองระวำงทษจ ำคุกเมกิน ํ ป  หรือปรับเมกิน 
ํ,์์์ บำท หรือทัๅงจ ำทัๅงปรับ 
 มาตรา  ํ๏   ผูຌ฿ดฝຆำฝืนบทบัญญัติมำตรำ ๐ อันวำดຌวยกำรกลับคืน
หรือรับซืๅอ  หรือลกปลีไยนรำงวัลนัๅน  มีควำมผิดตຌองระวำงทษจ ำคุกเมกิน 
๏ ดือน หรือปรับเมกิน ๑์์ บำท หรือทัๅงจ ำทัๅงปรับ 
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  มาตรา ํ๐  ผูຌ฿ดฝຆำฝืนบทบัญญัติมำตรำ ๔  มีควำมผิดตຌองระวำงทษ
จ ำคุกเมกิน ํ ป หรือปรับตัๅงต ๑์ บำท ขึๅนเปจนถึง ๎,์์์ บำท หรือ 
ทัๅงจ ำทัๅงปรับ 
  พ.ร.บ. กำรพนัน ิฉบับทีไ ๏ี พ.ศ. ๎๐๔๑ มำตรำ ๏ ฿หຌพิไมขຌอควำม 
ตอเปนีๅป็นมำตรำ ํ๐ ทว ิ
 “มาตรา  ํ๐   ทวิ  ผูຌ฿ดกระท ำควำมผิดตຌองระวำงทษตำมพระรำช-
บัญญัตินีๅ  มืไอพຌนทษลຌวยังเมครบก ำหนดสำมปกระท ำควำมผิดตอพระรำช-
บัญญัตินีๅอีก 
 (ํี  ถຌำทษซึไงก ำหนดเวຌส ำหรับควำมผิดทีไกระท ำครัๅงหลังป็นทษ
จ ำคุกละปรับ ฿หຌวำงทษทวีคูณ 
 (๎ี  ถຌำทษซึไงก ำหนดเวຌส ำหรับควำมผิดทีไกระท ำครัๅงหลังป็นทษ
จ ำคุกหรือปรับ ฿หຌวำงทษทัๅงจ ำทัๅงปรับ 
 พ.ร.บ. กำรพนัน ิฉบับทีไ ๑ี พ.ศ. ๎๐๕์ มำตรำ ๏ ฿หຌยกลิกมำตรำ 
ํ๑ ดิม ละ฿ชຌควำมตอเปนีๅทน  
 “มาตรา  ํ๑   นอกจำกทษทีไมีบัญญัติเวຌลຌว  ฿นพระรำชบัญญัตินีๅ 
ถຌำป็นกรณีทีไมีผูຌน ำจับผูຌกระท ำผิด  ฿หຌพนักงำนอัยกำรรຌองขอตอศำล฿หຌจำย
สินบนกผูຌน ำจับดຌวย ละ฿หຌศำลสัไงเวຌ฿นค ำพิพำกษำ฿หຌผูຌกระท ำผิด฿ชຌงินสินบน
กผูຌน ำจับกึไงหนึไงของจ ำนวนงินคำปรับดຌวยอีกสตหนึไง ถຌำผูຌกระท ำผิดเมช ำระ
สินบนดังกลำว ฿หຌจำยจำกงินทีไเดຌจำกของกลำงซึไงศำลสัไงริบมืไอคดีถึงทีไสุดลຌว 
หรือจำยจำกงินคำปรับทีไเดຌช ำระตอศำล 
 พ.ร.บ. กำรพนัน ิฉบับทีไ ๒ ี พ.ศ. ๎๑์๏  ฿หຌยกลิกควำม฿นมำตรำ 
ํ๒ ดิม ละ฿ชຌควำมตอเปนีๅทน 
 “มาตรา  ํ๒   รัฐมนตรีจຌำหนຌำทีไรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินีๅ 
มีอ ำนำจก ำหนด฿หຌผูຌรับ฿บอนุญำตกำรลนหมำยลข  ํ๓ ฿นบัญชี  ขฺ สียภำษี 
เมกินกวำรຌอยละสิบหงยอดรำยรับกอนหักรำยจำย  กำรลนหมำยลข ํ๕ 
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฿นบัญชี ขฺ เมกินรຌอยละสิบหงยอดรำยรับซึไงหักรำยจำยลຌว  ละกำรลน
หมำยลข ํ๒ หมำยลข ํ๔ ละหมำยลข ๎์ ฿นบัญชี  ขฺ เมกินรຌอยละสิบ
หงยอดรำคำสลำกซึไงมีผูຌรับซืๅอกอนหักรำยจำย 
 รัฐมนตรีจຌำหนຌำทีไรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินีๅ  จะก ำหนด฿หຌผูຌรับ
฿บอนุญำต กำรลนหมำยลข ํ๓ หมำยลข ํ๔ ละหมำยลข ํ๕ ฿นบัญชี ข. 
สียภำษีพิไมขึๅนอีกเมกินรຌอยละสองครึไง  พืไอ฿หຌป็นรำยเดຌของทศบำลหง
ทຌองทีไทีไลนกำรพนันตำม฿บอนุญำตดยก ำหนด฿นกฎกระทรวงกใเดຌ 
 พ.ร.บ. กำรพนัน ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๐๔๎  ฿หຌพิไมติมมำตรำ ํ๒ ทวิ 
มีขຌอควำมดังนีๅ 
 “มาตรา ํ๒ ทวิ ภำษีทีไจะตຌองสียตำมควำม฿นมำตรำ ํ๒ ละงิน
คำธรรมนียมตำมควำม฿นมำตรำ ํ๓ นัๅน ฿หຌรัฐมนตรีจຌำหนຌำทีไตำมพระรำช-
บัญญัตินีๅก ำหนดตำมสภำพหงทຌองถิไนเดຌ 
 มาตรา  ํ๓  ฿หຌรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงมหำดเทย  ป็นจຌำหนຌำทีไ
รักษำกำร฿หຌป็นเปตำมพระรำชบัญญัตินีๅ   ละ฿หຌมีอ ำนำจออกกฎกระทรวง 
ตัๅงจຌำพนักงำนด ำนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ  ก ำหนดงินคำธรรมนียม 
ก ำหนดงืไอนเข฿นกำรลนพนัน ละวำงระบียบพืไอปฏิบัติกำร฿หຌป็นเปตำม
พระรำชบญัญัตินีๅ 
 กฎกระทรวงนัๅน มืไอเดຌประกำศ฿นรำชกิจจำนุบกษำลຌว฿หຌ฿ชຌบังคับเดຌ 
ผูຌรับสนองพระบรมรำชองกำร 
 
 
 

 (ตำมมติคณะรัฐมนตรีี 
พระยานิตศิาสตร์เพศาลย ์

ิ๑๎ ร.จ. ํ๕๓๔ ตอนทีไ ๒๔ ลงวันทีไ ํ กมุภำพันธ์ ๎๐๓๔ี 
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บัญชี กฺ 
 ํ. หวย ก.ข. 
 ๎. ปปัດน 
 ๏. ปก ำ 
 ๐. ถัไว 
 ๑. ปดกຌำ 
 ๒. จับยีไก ี
 ๓. ตอตຌม 
 ๔. บีๅยบก หรือคูคีไ หรืออีจຌง 
 ๕. เพสำม฿บ 
 ํ์. เมຌสำมอัน 
 ํํ. ชຌำงงำ หรือปຈอก 
 ํ๎. เมຌด ำ เมຌดง หรือปลำด ำปลำดง หรืออีด ำอีดง 
 ํ๏. อีปงครอบ 
 ํ๐. ก ำตัด 
 ํ๑. เมຌหมุน หรือลຌอหมุนทุก โ อยำง 
 ํ๒. หัวตหรือทำยภำพ 
 ํ๓. กำรลนซึไงมีกำรทรมำนสัตว์ ชน อำมีดหรือหนำมผูกหรือวำงยำ
บืไอยำมำ฿หຌสัตว์ชนหรือตอสูຌกัน  หรือสุมเฟบนหลังตำ฿หຌวิไงขงกัน  หรือ 
กำรลนอืไน โ ซึไงป็นกำรทรมำนสัตว์อันมีลักษณะคลຌำยกับทีไวำมำนีๅ 
 ํ๔. บิลลียดรู ตีผ ี
 ํ๕. ยนจิไม 
 ๎์. สีไหงำลัก 
 ๎ํ. ขลุกขลิก 
 ๎๎. นๅ ำตຌำทุก โ อยำง 
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 ๎๏. เฮล 
 ๎๐. อีกຌอย 
 ๎๑. ปัດนปะ 
 ๎๒. อีปงชด 
 ๎๓. บำคำรำ ิพิไมขึๅน ดยขຌอ ๎ หงกฎกระทรวง ฉบับทีไ ํ๓ 
ิพ.ศ. ๎๑์๏ี ฯลฯี 
 ๎๔. สลຍอกมชชีน ิพิไมขึๅนดยขຌอ ํ หงกฎกระทรวง ฉบับทีไ ํ๔ 
ิพ.ศ. ๎๑์๐ี ฯลฯี   

 
บัญชี ขฺ 

 ํ. กำรลนตำง โ ซึไง฿หຌสัตว์ตอสูຌหรือขงขัน ชน ชนค ชนเก กัดปลำ 
ขงมຌำ ฯลฯ นอกจำกทีไกลำวเวຌ฿นหมำยลข ํ๓ หง บัญชี ก. 
 ๎. วิไงวัวคน 
 ๏. ชกมวย มวยปลๅ ำ 
 ๐. ขงรือพุง ขงรือลຌอ 
 ๑. ชีๅรูป 
 ๒. ยนหวง 
 ๓. ยนสตำงค์หรือวัตถุ฿ด โ ลง฿นภำชนะตำง โ 
 ๔. ตกบใด 
 ๕. จับฉลำกดยวิธี฿ด โ 
 ํ์. ยิไงปງำ 
 ํํ. ปำหนຌำคน ปำสัตว์ หรือสิไง฿ด โ 
 ํ๎. ตຎำขຌำมดำน 
 ํ๏. หมำกถว 
 ํ๐. หมำกหัวดง 
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 ํ๑. บิงก 
 ํ๒. สลำกกินบง สลำกกินรวบ หรือกำรลนอยำง฿ดทีไสีไยงชค ฿ชຌงิน 
หรือประยชน์อยำงอืไนกผูຌลนคน฿ดคนหนึไง 
 ํ๓. ตตเลซตอร์ ส ำหรับกำรลนอยำง฿ดอยำงหนึไง 
 ํ๔. สวีป ส ำหรับกำรลนอยำง฿ดอยำงหนึไง 
 ํ๕. บุຍคมกิง ส ำหรับกำรลนอยำง฿ดอยำงหนึไง 
 ๎์. ขำยสลำกกินบง สลำกกินรวบ หรือสวีป ซึไงเม฿ชออก฿นประทศเทย 
ตเดຌจัด฿หຌมีขึๅนดยชอบดຌวยกฎหมำยของประทศทีไจัดนัๅน 
 ๎.ํ เพนกกระจอก เพตอตຌม เพตำง โ 
 ๎.๎ ดวด 
 ๎.๏ บิลลียด 
 ๎.๐ ขຌองอຌอย 
 ๎.๑ สะบຌำทอย พิไมขึๅนดยขຌอ ๏ หงกฎกระทรวง ฉบับทีไ ํ๓ 
ิพ.ศ. ๎๑์๏ี ฯลฯ 
 ๎.๒ สะบຌำชุด พิไมขึๅนดยขຌอ ๏ หงกฎกระทรวง ฉบับทีไ ํ๓ 
ิพ.ศ. ๎๑์๏ี ฯลฯ 
 ๎.๓ ฟุตบอลตຍะ 
 ๎๔. ครืไองลนซึไง฿ชຌเฟฟງำจักรกล หรือสปริงดีด ยิง หรือยนวัตถุ฿ด โ 
฿นภำชนะดยมีกำรนับตຌมหรือครืไองหมำย฿ด โ ิพิไมขึๅนดยขຌอ ๎ หง
กฎกระทรวง ฉบับทีไ ํ๔ ิพ.ศ. ๎๑์๐ี ฯลฯี 
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พระราชบัญญัต ิ
ควบคุมการรีไยเร พุทธศักราช ๎๐๔๓ 

  
  

฿นพระปรมาภิเธยสมดใจพระจຌาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูຌส ารใจราชการทนพระองค ์

(ตามประกาศประธานสภาผูຌทนราษฎร 
ลงวันทีไ ๐ สิงหาคม พุทธศกัราช ๎๐๔์ 

ละวันทีไ ํ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๎๐๔๐ี 
อาทิตย์ทิพอาภา 
ปรีดี พนมยงค ์

ตราเวຌ ณ วันทีไ ํํ มกราคม พุทธศักราช ๎๐๔๓ 

ป็นปีทีไ ํํ ฿นรัชกาลปัจจบุัน 

 ดยทีไสภำผูຌทนรำษฎรลงมติวำ สมควรปรับปรุงกฎหมำยควบคุมกำร
รีไยเร฿หຌรัดกุมยิไงขึๅน 
 จึงมีพระบรมรำชองกำร฿หຌตรำพระรำชบัญญัติขึๅนเวຌดยค ำนะน ำ
ละยินยอมของสภำผูຌทนรำษฎร ดังตอเปนีๅ 
 มาตรา ํ พระรำชบัญญัตินีๅ฿หຌรียกวำ  พระรำชบัญญัติควบคุมกำร
รีไยเร พุทธศักรำช ๎๐๔๓ 
  มาตรา ๎ ฿หຌ฿ชຌพระรำชบัญญัตินีๅมืไอพຌนก ำหนดกຌำสิบวันนับตวัน
ประกำศ฿นรำชกิจจำนุบกษำป็นตຌนเป 
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 มาตรา ๏ นับตวัน฿ชຌพระรำชบัญญัตินีๅ ฿หຌยกลิกพระรำชบัญญัติ
ควบคุมกำรรีไยเร พุทธศักรำช ๎๐๔์ ละบรรดำกฎหมำย กฎ ละขຌอบังคับ
ซึไงขัดยຌงกับพระรำชบัญญัตินีๅ 
 มาตรา ๐ ฿นพระรำชบัญญัตินีๅ 
 กำรรีไยเร หมำยควำมรวมตลอดถึงกำรซืๅอขำย ลกปลีไยน ชด฿ชຌ 
หรือบริกำร   ซึไงมีกำรสดงดยตรงหรือดยปริยำย   วำมิ฿ชป็นกำรซืๅอขำย 
ลกปลีไยน ชด฿ชຌ หรือบริกำรธรรมดำ  พืไอรวบรวมทรัพย์สินทีไเดຌมำทัๅงหมด
หรือบำงสวนเป฿ชຌ฿นกิจกำรอยำง฿ดอยำงหนึไงนัๅนดຌวย 
 ยุทธภัณฑ์ หมำยควำมวำ ยุทธภัณฑ์ตำมควำมหมำยหงกฎหมำย
วำดຌวยกำรควบคุมยุทธภัณฑ์ 
 สิไงพิมพ์ หมำยควำมวำ สิไงพิมพ์ตำมควำมหมำยหงกฎหมำยวำดຌวย
กำรพิมพ์ 
 มาตรา ๑ หຌำมมิ฿หຌจัด฿หຌมีกำรรีไยเรหรือท ำกำรรีไยเรดังตอเปนีๅ 
 (ํี กำรรีไยเรพืไอรวบรวมทรัพย์สินมำ฿หຌหรือชด฿ชຌกจ ำลย พืไอ฿ชຌ
ป็นคำปรับ วຌนตจะป็นกำรรีไยเร฿นระหวำงวงศ์ญำติของจ ำลย 
 (๎ี กำรรีไยเรดยก ำหนดกใบงินหรือทรัพย์สินอยำงอืไนป็นอัตรำดย
ค ำนวณตำมกณฑ์ปริมำณสินคຌำ ผลประยชน์หรือวัตถุอยำงอืไน 
 (๏ี กำรรีไยเรอันอำจป็นหตุ฿หຌสืไอมทรำมกควำมสงบรียบรຌอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน 
 (๐ี กำรรีไยเรอันอำจป็นหตุกระทบกระทือนอยำงรุนรงถึงทำง
สัมพันธเ์มตรีกับตำงประทศ 
 (๑ี กำรรีไยเรพืไอจัดหำยุทธภัณฑ์฿หຌกตำงประทศ 
  มาตรา ๒ กำรรีไยเรซึไงอຌำงวำพืไอประยชน์กรำชกำรทศบำลหรือ
สำธำรณะประยชน์ จะจัด฿หຌมีเดຌตอมืไอเดຌรับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรควบคุม
กำรรีไยเรลຌว 
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 ควำม฿นวรรคกอนมิ฿หຌ฿ชຌบังคับกกำรรีไยเรซึไงกระทรวง ทบวงหรือ
กรมป็นผูຌจัด฿หຌมี 
 มาตรา ๓ ฿หຌมีคณะกรรมกำรควบคุมกำรรีไยเร ประกอบดຌวยปลัด 

กระทรวงมหำดเทยซึไงป็นประธำนดยต ำหนง ละกรรมกำรอืไนคือ ผูຌทน
กระทรวงกลำหมหนึไงคน ผูຌทนกระทรวงศึกษำธิกำรหนึไงคน ผูຌทนกระทรวง
กำรสำธำรณสุขหนึไงคน ผูຌทนกระทรวงกำรคลังหนึไงคน ผูຌทนกรมต ำรวจ 

หนึไงคน ละผูຌทนกระทรวงมหำดเทยหนึไงคน กรรมกำรตຌองมำประชุมเมนຌอย
กวำสีไคนจึงป็นองค์ประชุม 

 มาตรา ๔ กำรรีไยเร฿นถนนหลวงหรือ฿นทีไสำธำรณะ กำรรีไยเรดย
ฆษณำดຌวยสิไงพิมพ์ ดຌวยวิทยุกระจำยสียง หรือดຌวยครืไองปลงสียง จะจัด฿หຌมี
หรือท ำเดຌตอมืไอเดຌรับอนุญำตจำกพนักงำนจຌำหนຌำทีไลຌว 

 ขຌอควำม฿นวรรคกอนนีๅมิ฿หຌ฿ชຌบังคับก 
 (ํี กำรรีไยเรซึไงเดຌรับอนุญำตหรือเดຌรับยกวຌนตำมมำตรำ ๒ 

 (๎ี กำรรีไยเรพืไอกุศลสงครำะห์฿นอกำสทีไบุคคลชุมนุมกันประกอบ
ศำสนกิจ 

 (๏ี กำรรีไยเรดยขำยสิไงของ฿นงำนออกรຌำน  หรือ฿นทีไนัดประชุม
ฉพำะหงอันเดຌจัด฿หຌขึๅนดยชอบดຌวยกฎหมำยซึไงผูຌเดຌรับอนุญำต฿หຌมีกำร 

ออกรຌำน หรือผูຌจัด฿หຌมีกำรนัดประชุมป็นผูຌจัด฿หຌมีขึๅน  

 มาตรา ๕  มืไอมีผูຌขอรับอนุญำตตำมมำตรำ ๒ คณะกรรมกำรควบคุม
กำรรีไยเรมีอ ำนำจสัไงเมอนุญำต หรือสัไงอนุญำตดยก ำหนดงืไอนเข 

 (ํี จ ำนวนงินหรือทรัพย์สินอืไนอยำงสูงทีไ฿หຌรีไยเรเดຌ 
 (๎ี ขตหรือสถำนทีไละวลำทีไอนุญำต฿หຌท ำกำรรีไยเร 
 (๏ี วิธีกำรกใบรักษำละท ำบญัชีงิน หรือทรัพย์สินทีไรีไยเรเดຌ 
 (๐ี วิธีท ำกำรรีไยเร 
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 ฿นกรณีทีไสัไงอนุญำต ฿หຌคณะกรรมกำรก ำหนดวันสิๅนอำยุหง฿บอนุญำต
เวຌดຌวย ละ฿นกรณีทีไสัไงเมอนุญำต ฿หຌจຌงละสดงหตุผล฿หຌผูຌขออนุญำตทรำบ 
 มาตรา ํ์ มืไอมีผูຌขอรับอนุญำตตำมมำตรำ ๔ ฿หຌน ำควำม฿นมำตรำ ๕ 
มำ฿ชຌบังคับดยอนุลม ตถຌำสัไงเมอนุญำต฿หຌพนักงำนจຌำหนຌำทีไจຌงละสดง
หตุผล฿หຌผูຌขออนุญำตทรำบภำย฿นก ำหนดสิบวัน นับตวันเดຌรับค ำรຌองขอ 
 ฿นกรณีทีไสัไงเมอนุญำต ผูຌขออนุญำตมีสิทธิยืไนอุทธรณ์ค ำสัไงของพนักงำน
จຌำหนຌำทีไภำย฿นก ำหนดสิบหຌำวัน นับตวันเดຌทรำบค ำสัไงเมอนุญำต กำรยืไน
อุทธรณ์฿นจังหวัดพระนครละธนบุรี฿หຌยืไนตอคณะกรรมกำรซึไงรัฐมนตรีตงตัๅง
ขึๅน ฿นจังหวัดอืไน฿หຌยืไนตอคณะกรมกำรจังหวัด ค ำชีๅขำดของคณะกรรมกำร 
หรือคณะกรมกำรจังหวัดลຌวตกรณี฿หຌป็นทีไสุด 
 มาตรา ํํ หຌำมมิ฿หຌอนุญำต฿หຌบุคคลดังตอเปนีๅจัด฿หຌมีกำรรีไยเร หรือ
ท ำกำรรีไยเร 
 (ํี บุคคลมีอำยุตไ ำกวำ ํ๒ ป 
 (๎ี บุคคลผูຌมีจิตฟัດนฟือนเมสมประกอบ ผูຌเรຌควำมสำมำรถหรือสมือน
เรຌควำมสำมำรถ 
 (๏ี บุคคลป็นรคติดตอทีไนำรังกียจ 
 (๐ี บุคคลผูຌคยตຌองทษฐำน ลักทรัพย์ วิไงรำวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปลຌน
ทรัพย์ จรสลัด กรรชก ฉຌอกง ยักยอกทรัพย์ รับของจร หรือทุจริตตอหนຌำทีไ
ตำมกฎหมำยลักษณะอำญำ ละพຌนทษมำลຌวยังเมครบหຌำป 
 (๑ี บุคคลทีไพนักงำนจຌำหนຌำทีไหในวำมีควำมประพฤติหรือหลักฐำน 
เมนำเวຌ฿จ 
 มาตรา ํ๎  บุคคลผูຌเดຌรับอนุญำต฿หຌท ำกำรรีไยเรตຌองมี฿บอนุญำต 
ติดตัวอยู฿นขณะท ำกำรรีไยเร ละตຌอง฿หຌจຌำหนຌำทีไหรือบุคคลผูຌประสงค์จะขຌำ
สวน฿นกำรรีไยเรตรวจดู มืไอจຌำหนຌำทีไหรือบุคคลนัๅนรียกรຌอง 
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 ฿นกรณีกำรรีไยเรซึไงเดຌรับอนุญำต฿หຌจัดท ำประจ ำทีไ ผูຌรับอนุญำตตຌอง
สดง฿บอนุญำตเวຌ ณ ทีไท ำกำรรีไยเร฿หຌหในเดຌดยชัดจน 
 มาตรา ํ๏ ฿นกำรรับงินหรือทรัพย์สินทีไรีไยเรเดຌ ตຌองออก฿บรับ฿หຌก
ผูຌบริจำคนัๅนมีตຌนขัๅว฿บรับเวຌป็นหลักฐำน ละ฿หຌผูຌจัด฿หຌมีกำรรีไยเรประกำศ
ยอดรับละจำยงินละทรัพย์สิน฿หຌประชำชนทรำบป็นครัๅงครำวตำมสมควร 
ละมืไอเดຌจำยงินหรือทรัพย์สินนัๅนหมดเปลຌว ฿หຌประกำศยอดบัญชีอีกครัๅงหนึไง 
 มาตรา ํ๐ หຌำมมิ฿หຌจำยงินหรือทรัพย์สินทีไรีไยเรเดຌมำนัๅน฿นกิจกำร
อยำงอืไนนอกวัตถุประสงค์หงกำรรีไยเรตำมทีไเดຌสดงเวຌ   วຌนตจำยป็น
คำ฿ชຌจำยพอสมควร฿นกำรรีไยเรนัๅนอง  
 มาตรา ํ๑ งินหรือทรัพย์สินทีไรีไยเรเดຌมำนัๅน ถຌำเมตຌองจำยพรำะ 
เมอำจด ำนินกำรตำมวัตถุประสงค์หงกำรรีไยเรตำมทีไเดຌสดงเวຌ หรือหลือจำย
พรำะหตุ฿ด โ  ฿หຌผูຌจัด฿หຌมีกำรรีไยเรรำยงำน฿หຌคณะกรรมกำรควบคุมกำร
รีไยเร  หรือพนักงำนจຌำหนຌำทีไลຌวตกรณีทรำบ ละ฿หຌคณะกรรมกำรหรือ
พนักงำนจຌำหนຌำทีไมีอ ำนำจสัไง฿หຌสงงินหรือทรัพย์สินดังกลำวลຌวเปประกอบ 
กำรกุศลหรือสำธำรณประยชน์อยำงหนึไงอยำง฿ดตำมตหในควร 
 ถຌำผูຌจัด฿หຌมีกำรรีไยเรตำยลงสียกอน   ฿หຌหนຌำทีไของผูຌจัด฿หຌมีกำรรีไยเร
ดังกลำว฿นวรรคกอน  ตกป็นของผูຌครอบครองงินละทรัพย์สินดังกลำวลຌว 
 มาตรา ํ๒ ฿นกำรรีไยเรหຌำมมิ฿หຌ฿ชຌถຌอยค ำหรือวิธีกำร฿ด โ  ซึไงป็น
กำรบังคับผูຌถูกรีไยเรดยตรงหรือดยปริยำย  หรือซึไงจะท ำ฿หຌผูຌถูกรีไยเรกิด
ควำมหวำดหวัไนหรือกรงกลัว 
 มาตรา ํ๓  ผูຌ฿ดฝຆำฝืนมำตรำ ๑  มำตรำ ๒  วรรครก  มำตรำ ๓  
วรรครก มีควำมผิดตຌองระวำงทษปรับเมกินสองรຌอยบำท หรือจ ำคุกเมกิน
หนึไงดือน หรือทัๅงปรับทัๅงจ ำ 
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 มาตรา ํ๔ ผูຌ฿ดท ำผิดงืไอนเข฿นกำรอนุญำต ซึไงคณะกรรมกำรควบคุม
กำรรีไยเรก ำหนดตำมมำตรำ ๕ หรือพนักงำนจຌำหนຌำทีไก ำหนดตำมมำตรำ ํ์ 
หรือฝຆำฝืนมำตรำ ํ๎ มีควำมผิดตຌองระวำงทษปรับเมกินหนึไงรຌอยบำท 
 มาตรา ํ๕ ผูຌ฿ดฝຆำฝืนมำตรำ ํ๏ มำตรำ ํ๐ มำตรำ ํ๑ มีควำมผิด
ตຌองระวำงทษปรับเมกินหຌำรຌอยบำท หรือจ ำคุกเมกินหกดือน หรือทัๅงปรับ
ทัๅงจ ำ 
 มาตรา ๎์ ผูຌ฿ดฝຆำฝืนมำตรำ ํ๒ มีควำมผิดตຌองระวำงทษปรับเมกิน
หนึไงพันบำท หรือจ ำคุกเมกินหนึไงป หรือทัๅงปรับทัๅงจ ำ 
 มาตรา ๎ํ ฿หຌรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงมหำดเทยรักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัตินีๅ ละ฿หຌมีอ ำนำจออกกฎกระทรวงตงตัๅงพนักงำนจຌำหนຌำทีไ
ละกิจกำรอยำงอืไน พืไอปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินีๅ กฎกระทรวงนัๅน  
มืไอเดຌประกำศ฿นรำชกิจจำนุบกษำลຌว ฿หຌ฿ชຌบังคับเดຌ 

  
  

ผูຌรับสนองพระบรมรำชองกำร 
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หຌำมภิกษ ุสำมณร ทีไยวตรใดตรละพักคຌำงรมตำมบຌำนรอืน พ.ศ. ๎๑๎ํ 
 ขຌอ ๎  ค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ  ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจำกวันประกำศ
฿นถลงกำรณ์คณะสงฆ์ป็นตຌนเป 
 ขຌอ ๏  ฿หຌยกลิกค ำสัไงหรือประกำศคณะสงฆ์อันกีไยวกับกำรหຌำม
ภิกษุสำมณรทีไยวตรใดตรละพักคຌำงรมตำมบຌำนรือน  ซึไงเดຌก ำหนดเวຌลຌว
฿นค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ  หรือซึไงขัด  หรือยຌงกับค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ 
 ขຌอ ๐  หຌำมภิกษุสำมณรทีไยวตรใดตรเป฿นทีไตำง โ  ดยเมมีทีไอยู
ป็นหลักหลง 
 ขຌอ ๑  หຌำมภิกษุสำมณรพักคຌำงรมตำมบຌำนรือนติดตอกันกิน
สมควรดยเมจ ำป็น 
 ขຌอ ๒  ภิกษุสำมณรรูป฿ดฝຆำฝืนค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ 
  ิํี  ฿นกรณีทีไภิกษุสำมณรรูปนัๅนมีหนังสือสุทธิดยถูกตຌอง  ฿หຌ
จຌำอำวำสหรือจຌำคณะจຌำของทຌองทีไลຌวตกรณี  นะน ำภิกษุสำมณรรูปนัๅน
฿หຌกลับส ำนักดิม  พรຌอมกับรำยงำนจຌำอำวำสจຌำสังกัดทรำบ  ดยผำน 
จຌำคณะภำคจຌำสังกัดของภิกษุสำมณร  รูปนัๅน 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๖๑ 

  ิ๎ี  ฿นกรณีทีไภิกษุสำมณรรูปนัๅนมืไอสอบสวนลຌว  ปรำกฏวำมี
หนังสือสุทธิปลอม  ฿หຌจຌำอำวำสหรือจຌำคณะจຌำของทຌองทีได ำนินกำร฿หຌภิกษุ
สำมณรรูปนัๅนสละสมณพศลຌวมอบตัว฿หຌฝຆำยบຌำนมืองด ำนินกำรตำม
กฎหมำย  พรຌอมกับรำยงำนจຌำคณะตำมล ำดับ  จนถึงมหำถรสมำคม 
 ขຌอ ๓  พระสังฆำธิกำรรูป฿ดฝຆำฝืนค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ  ฿หຌถือวำ
ละมิดจริยำพระสังฆำธิกำรอยำงรຌำยรง 
 
  สัไง ณ  วันทีไ  ๎๎  กันยำยน  พ.ศ.  ๎๑๎ํ 
 
 

 
 
 

 ิสมดใจพระอริยวงศำคตญำณี 
สมดใจพระสังฆรำช  ประธำนกรรมกำรมหำถรสมำคม 

 
 
 
 
 
หมายหตุ :-  หตุผล฿นกำรประกำศ฿ชຌค ำสัไงมหำถรสมำคมฉบับนีๅ  คือ ดยปกติภิกษุสำมณร
ตຌองมีสังกัดอยู฿นวัด฿ดวัดหนึไง  กับทัๅงมีทีไอยูป็นหลักหลง  ตปรำกฏวำมีภิกษุสำมณรบำงรูป
ทีไยวตรใดตรเป฿นทีไตำง โ  ละพักคຌำงรมตำมบຌำนรือนติดตอกันดยเมจ ำป็น  กำรประพฤติ
ชนนีๅเมหมำะกับสมณวิสัย  ป็นทีไต ำหนิติตียนของประชำชนทัไวเป  ประกอบกับรืไองนีๅเดຌมี 
พระมหำสมณำณัติ  ลงวันทีไ ํ๐ สิงหำคม  พุทธศักรำช ๎๐๑๓  ก ำหนดวิธีด ำนินกำรตอภิกษุ
สำมณรทีไประพฤติดังกลำวอยูลຌว  ลຌวยังกระจัดกระจำย  ละเมสอดคลຌองกับหตุกำรณ์฿น
ปัจจุบันท ำ฿หຌเมสะดวกกกำรน ำมำ฿ชຌ฿นกำรบริหำรกำรคณะสงฆ์จึงสมควรประมวลละปรับปรุง
ออกป็นค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๖๒ 

 
 
 
 

ค าสัไงมหาถรสมาคม 

รืไอง  หຌามภิกษุสามณรสพยาสพติด฿หຌทษ 

พฺศฺ ๎๑๎ํ 
 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำม฿นมำตรำํ๔ หงพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. ๎๑์๑ มหำถรสมำคมออกค ำสัไงมหำถรสมำคมเวຌดังตอเปนีๅ  
 ขຌอ ํ  ค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ  รียกวำ ค ำสัไงมหำถรสมำคม  รืไอง  
หຌำมภิกษุสำมณรสพยำสพติด฿หຌทษ พ.ศ. ๎๑๎ํ  
 ขຌอ ๎  ค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ  ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจำกวันประกำศ
฿นถลงกำรณ์คณะสงฆ์ป็นตຌนเป  
 ขຌอ ๏  ฿หຌยกลิกค ำสัไงหรือประกำศคณะสงฆ์อันกีไยวกับกำรหຌำม
ภิกษุสำมณรสพยำสพติด฿หຌทษซึไงก ำหนดเวຌลຌว฿นค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ  
หรือซึไงขัดหรือยຌงกับค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ  
 ขຌอ ๐  หຌำมภิกษุสำมณร  ฉันยำทีไมีคติหมือนสุรำมรัย  ละยำสพ
ติด฿หຌทษอืไน฿ดทีไมีคติอยำงดียวกัน 
 ขຌอ ๑  หຌำมภิกษุสำมณร  สพหรือฉีดยำสพติด฿หຌทษทุกชนิดขຌำสู
รำงกำย  ยกวຌนกรณีทีไปฏิบัติตำมค ำสัไงพทย์พืไอรักษำรค 
 ขຌอ ๒  ภิกษุสำมณรรูป฿ดฝຆำฝืนค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ  
  ิํี  ถຌำมิเดຌป็นพระสังฆำธิกำร  
    ิกี  ฿หຌจຌำอำวำสจຌำสังกัดสัไงภิกษุสำมณรรูปนัๅน฿หຌลิก
กำรกระท ำชนนัๅนสีย หำกสัไงลຌวยังฝຆำฝืนอีก ฿หຌจัดกำร฿หຌภิกษุสำมณรรูปนัๅน



คู่มือพระวินยาธิการ   ๖๓ 

ออกเปสียจำกวัดละบันทึกหตุทีไ฿หຌออกเปนัๅน฿นหนังสือสุทธิ ลຌวรำยงำน
ตำมล ำดับชัๅนจนถึงจຌำคณะจังหวัดจຌำสังกัดทรำบ 
    ิขี  ถຌำภิกษุสำมณรผูຌกระท ำควำมผิดนัๅนอยู฿นทຌองทีไอืไน
฿นจังหวัดดียวกัน  ฿หຌจຌำคณะทຌองทีไนัๅนจຌงกจຌำอำวำสผำนจຌำคณะจังหวัด
จຌำสังกัดตถຌำมีสังกัดอยูตำงจังหวัด  ฿หຌจຌงกจຌำอำวำสผำนจຌำคณะภำค 
จຌำสังกัดพืไอด ำนินกำรตำมควำม฿นขຌอ ิกี 
  ิ๎ี  ถຌำป็นพระสังฆำธิกำร  ฿หຌจຌำคณะจຌำสังกัดพิจำรณำลงทษ
ฐำนละมิดจริยำพระสังฆำธิกำรตำมควรกกรณี ตถຌำพระสังฆำธิกำรเดຌ
กระท ำควำมผิด฿นขตจังหวัดทีไตนมิเดຌสังกัดอยู  ฿หຌจຌำคณะ฿นขตทีไควำมผิด
นัๅนกิดขึๅน  จຌงกจຌำคณะจຌำสังกัดของผูຌกระท ำควำมผิด  พืไอด ำนินกำร
ดังกลำวลຌวดยยกกำรจຌงดังนีๅ 
   ิกี ฿นกรุงทพมหำนคร  ฿หຌจຌงกจຌำคณะกรุงทพมหำนคร 
   ิขี ฿นจังหวัดอืไน  ฿หຌจຌงกจຌำคณะจังหวัดผำนจຌำคณะภำค 
 

สัไง  ณ  วันทีไ ๎๎ กันยำยน  พ.ศ. ๎๑๎ํ 
 
 
 

ิสมดใจพระอริยวงศาคตญาณี 
สมดใจพระสังฆรำช  ประธำนกรรมกำรมหำถรสมำคม 

 

หมายหตุ:-  หตุผล฿นกำรประกำศ฿ชຌค ำสัไงมหำถรสมำคมฉบับนีๅ  คือ  ดຌวยกำรดืไมสุรำมรัยหรือ
กำรสพ  หรือฉีดยำสพติด฿หຌทษขຌำสูรำงกำย  ป็นกำรเมชอบดຌวยพระวินัยละสมณวิสัย  ป็น
ทีไต ำหนิติตียนของผูຌทีไเดຌพบหใน  น ำควำมสืไอมสียมำสูวงกำรปกครองคณะสงฆ์ ละพุทธศำสนำ  
ละคยมีระบียบกรมกำรศำสนำ  ลงวันทีไ ํ กรกฎำคม  พุทธศักรำช ๎๐๒๓  รืไอง  ก ำหนด
วิธีด ำนินกำรตอภิกษุสำมณรฉันยำทีไมีคติหมือนสุรำมรัยอยูดิมลຌวตเมครอบคลุมถึงยำสพ
ติด฿หຌทษทีไกิดขึๅนภำยหลัง  จึงหในสมควรออกค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๖๔ 

 
 
 
 

ค าสัไงมหาถรสมาคม 

รืไอง  หຌามภิกษุสามณรขຌาเปพ านักอาศัยหรือด านินการ฿ด โ 

฿นสถานทีไซึไงยังเมเดຌรับอนุญาต฿หຌสรຌางวัด  พฺศฺ ๎๑๏์ 
 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ  ํ๔  หงพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. ๎๑์๑ มหำถรสมำคมออกค ำสัไงมหำถรสมำคมเวຌดังตอเปนีๅ  
 ขຌอ ํ  ค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅรียกวำ  ค ำสัไงมหำถรสมำคม  รืไอง  
หຌำมภิกษุสำมณรขຌำเปพ ำนักอำศัยหรือด ำนินกำร฿ด โ ฿นสถำนทีไซึไงยังเมเดຌ
รับอนุญำต฿หຌสรຌำงวัด พ.ศ. ๎๑๏์ 
 ขຌอ ๎  ค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ  ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจำกวันประกำศ
฿นถลงกำรณ์คณะสงฆ์ป็นตຌนเป  
 ขຌอ ๏  หຌำมภิกษุสำมณรขຌำเปพ ำนักอำศัยหรือด ำนินกำร฿ด โ 
฿นสถำนทีไซึไงยังเมเดຌรับอนุญำต฿หຌสรຌำงวัดตำมกฎกระทรวง  มຌจะป็นกำร
ชัไวครำว  วຌนตจะเดຌรับอนุญำตป็นลำยลักษณ์อักษรจำกจຌำคณะจังหวัดจຌำ
สังกัดทຌองทีไ 
 ขຌอ ๐  ภิกษุสำมณรรูป฿ดฝຆำฝืนค ำสัไงนีๅ  ฿หຌด ำนินกำรดังนีๅ 
  ิํี  ฿หຌจຌำอำวำส  จຌำสังกัดรียกภิกษุสำมณรรูปนัๅนกลับเป
อยูประจ ำทีไวัดสังกัดดิมละวำกลำวตักตือน  หำกพระภิกษุสำมณรฝຆำฝืนอีก  
฿หຌด ำนินกำรตำมมำตรำ  ๏๔ ิ๎ี  ละ  ิ๏ี  หงพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๎๑์๑ 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๖๕ 

  ิ๎ี  ฿นกรณีผูຌฝຆำฝืนป็นพระสังฆำธิกำร   ฿หຌผูຌบังคับบัญชำ
ลงทษฐำนละมิดจริยำพระสังฆำธิกำร  ตำมควรกกรณี 
 ขຌอ ๑  ภิกษุสำมณรรูป฿ด  ขຌำเปพ ำนักอำศัยหรือด ำนินกำร฿ด โ 
฿นสถำนทีไซึไงยังเมเดຌรับอนุญำต฿หຌสรຌำงวัดอยูกอนค ำสัไงนีๅประกำศ฿ชຌ฿หຌปฏิบัติ
ดังนีๅ 
  ิํี  ฿หຌกลับเปอยูประจ ำทีไวัดสังกัดดิม หรือ 
  ิ๎ี  ถຌำประสงค์จะอยูตอเป  ฿หຌขออนุญำตจຌำคณะจังหวัด
จຌำสังกัดทຌองทีไป็นลำยลักษณ์อักษร 
 ขຌอ ๒  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติ฿หຌป็นเปตำมค ำสัไงขຌอ ๏ ละ ขຌอ ๐  ฿หຌ 
จຌำคณะต ำบลหรือจຌำคณะขวง  จຌำสังกัดทຌองทีไ  ลຌวตกรณี  จຌงจຌำคณะ
ตำมล ำดับชัๅน  จนถึงจຌำคณะจังหวัด  หรือจຌำคณะกรุงทพมหำนคร  จຌำสังกัด
ทຌองทีไลຌวตกรณ ี

 ทัๅงนีๅ  ภำย฿นก ำหนด ๕์  วนั  นับตัๅงตวันทีไค ำสัไงนีๅมีผลบังคับ฿ชຌ 

  สัไง  ณ  วันทีไ  ๐  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๎๑๏์ 
 
 
 
 
 

 ิสมดใจพระอริยวงศาคตญาณี 
สมดใจพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 

ประธำนกรรมกำรมหำถรสมำคม 
  



คู่มือพระวินยาธิการ   ๖๖ 

 
 
 
 

ค าสัไงมหาถรสมาคม 

รืไอง  หຌามพระภิกษุสามณรกีไยวขຌองกับการมือง 
พฺศฺ ๎๑๏๔๐ 

 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ  ํ๑  ตรี  หงพระรำชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๎๑์๑  กຌเขพิไมติมดยพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ ิฉบับทีไ ๎ี 
พ.ศ. ๎๑๏๑  มหำถรสมำคมออกค ำสัไงมหำถรสมำคมเวຌ  ดังตอเปนีๅ  
 ขຌอ ํ  ค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅรียกวำ  ค ำสัไงมหำถรสมำคม  รืไอง  
หຌำมภิกษุสำมณรกีไยวขຌองกับกำรมือง พ.ศ. ๎๑๏๔ 
 ขຌอ ๎  ค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ  ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจำกวันประกำศ
฿นถลงกำรณ์คณะสงฆ์ป็นตຌนเป  
 ขຌอ ๏  ตัๅงตวัน฿ชຌค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ  ฿หຌยกลิกค ำสัไงมหำถร
สมำคม รืไอง หຌำมพระสงฆ์กีไยวขຌองกับกำรมือง พ.ศ. ๎๑ํ๓ 
 ขຌอ ๐  หຌำมพระภิกษุสำมณรขຌำเป฿นทีไชุมนุม  หรือ฿นบริวณสภำ
ทศบำล  หรือสภำกำรมืองอืไน฿ด หรือ฿นทีไชุมนุมทำงกำรมือง  เมวำกรณี฿ดโ 
 ขຌอ ๑  หຌำมพระภิกษุสำมณรท ำกำร฿ด โ  อันป็นกำรสนับสนุน
ชวยหลือดยตรงหรือดยอຌอมกกำรหำสียง  พืไอกำรลือกตัๅงสมำชิกสภำผูຌทน
รำษฎร หรือสภำทศบำล หรือสภำกำรมืองอืไน฿ด กบุคคลหรือคณะบุคคล฿ด โ 

                                           
๐

 ประกำศ฿นถลงกำรณ์คณะสงฆ์ ลม ๔๏  ตอนทีไ ํ วันทีไ ๎๑  มกรำคม  ๎๑๏๔ 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๖๗ 

 ขຌอ ๒  หຌำมพระภิกษุสำมณรรวมชุมนมุ฿นกำรรียกรຌองสิทธิของบุคคล
หรือคณะบุคคล฿ดโ 
 ขຌอ ๓  หຌำมพระภิกษุสำมณรรวมอภิปรำย  หรือบรรยำยรืไองกีไยวกับ
กำรมืองซึไงจัดตัๅงขึๅนทัๅง฿นวัดละนอกวัด 
 ขຌอ ๔  ฿หຌพระสังฆำธิกำรตัๅงตชัๅนจຌำอำวำสขึๅนเป  ผูຌมีอ ำนำจหนຌำทีไ
฿นกำรปกครองชีๅจงนะน ำผูຌอยู฿นปกครองของตน฿หຌทรำบค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ  
ละกวดขันอยำ฿หຌมีกำรฝຆำฝืนละมิด 
 ขຌอ ๕  พระภิกษุสำมณรรูป฿ดฝຆำฝืนละละมิดค ำสัไงมหำถรสมำคม
นีๅ  ฿หຌพระสังฆำธิกำรผูຌปกครอง฿กลຌชิดด ำนินกำรตำมอ ำนำจหนຌำทีไของตน 
 ถຌำควำมผิดกิดขึๅนนอกขตสังกัด ฿หຌจຌำคณะจຌำของขตทีไควำมผิด
กิดขึๅน วำกลำวตักตือนลຌว  จຌง฿หຌพระสังฆำธิกำรผูຌปกครอง฿กลຌชิดด ำนินกำร 
 ขຌอ ํ์  ฿หຌพระสังฆำธิกำรผูຌมีอ ำนำจหนຌำทีไ฿นทำงปกครองทุกชัๅน
ปฏิบัติกำร฿หຌป็นเปตำมค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅดยครงครัด 

   สัไง  ณ  วันทีไ ๎  มกรำคม  พ.ศ. ๎๑๏๔ 
 
 
 
 
 

 ิสมดใจพระญาณสังวรี 
สมดใจพระสังฆรำช  สกลมหำสังฆปรินำยก 

ประธำนกรรมกำรมหำถรสมำคม 
  



คู่มือพระวินยาธิการ   ๖๘ 

 
หมายหตุ:  หตุผล฿นกำรประกำศ฿ชຌค ำสัไงมหำถรสมำคม  หຌำมพระภิกษุสำมณรกีไยวขຌองกับ
กำรมือง พ.ศ. ๎๑๏๔  นืไองจำกมำตรำ ํ๔  หงพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๎๑์๑  ฿หຌ
อ ำนำจมหำถรสมำคมตรำกฎหมำยมหำถรสมำคมออกขຌอบังคับ  วำงระบียบ  หรืออกค ำสัไงของ
มหำถรสมำคม  เดຌถูกยกลิกละเดຌบัญญัติอ ำนำจหนຌำทีไของมหำถรสมำคมดังกลำว฿หม  ป็น
มำตรำ ํ๑  ตรี  หงพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๎๑์๑  กຌเขพิไมติมดยพระรำชบัญญัติ
คณะสงฆ์  ฉบับทีไ ๎ พ.ศ. ๎๑๏๑  จึงจ ำป็นตຌองออกค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ 
 ๎. ดยทีไพระภิกษุเดຌนำมวำ  สมณะ  ปลวำ  ผูຌสงบ  เดຌนำมวำ  บรรพชิต   ปลวำ 
ผูຌวຌนกิจกรรมอันศรຌำหมอง  มีทษสมควรป็นผูຌสังวรระวังกำรกระท ำของตน฿หຌป็นเป  ต฿นทำง
สงบปรำศจำกทษทัๅงกตนทัๅงกหมูคณะ  ดຌวยหตุนีๅพระบรมศำสดำจึงทรงบัญญัติสิกขำบทหຌำม
พระภิกษุสงฆ์มิ฿หຌประพฤตินอกทำงของสมณะบรรพชิต  ทรงปรับทษกผูຌฝຆำฝืนละละมิด฿น
กำรทีไบຌำนมืองมีกำรลือกตัๅงผูຌทนรำษฎรขຌำป็นสมำชิกหงสภำผูຌทนรำษฎร  ซึไงป็นธุรกิจ
หงบຌำนมือง  ป็นหนຌำทีไของฆรำวำสผูຌมีสิทธิตำมกฎหมำยดยฉพำะ  เม฿ชຌหนຌำทีไของพระภิกษุ
สำมณรผูຌอยูนอกหนือกำรมือง  เมมีสิทธิลงคะนนลือกตัๅง  เมมีสิทธิสมัครรับลือกตัๅง  มຌผูຌ
เดຌรับลือกป็นสมำชิกสภำผูຌทนรำษฎรลຌวหำกบวชป็นพระภิกษุสำมณร฿นพระพุทธศำสนำ  
กใขำดจำกสมำชิกภำพหงสภำผูຌทนรำษฎร์ทันที  ขຌอนีๅสดงวำควำมป็นพระภิกษุสำมณรเม
ควรกกำรมืองดยประกำรทัๅงปวง  กำรทีไพระภิกษุสำมณรขຌำเปกีไยวขຌองชวยสนับสนุนกำร
ลือกตัๅงบุคคล฿ดโ  พืไอป็นสมำชิกหงสภำผูຌทนรำษฎรหรือสภำทศบำลป็นตຌน  ยอมป็น  
กำรประพฤติผิดวิสัยของสมณบรรพชิต  น ำควำมสืไอมสียมำสูตนองละหมูคณะตลอดถึง 
พระศำสนำ  ป็นทีไติตียนของสำธุชนทัๅง฿นละนอกพระศำสนำพรำะบรรพชิตสมควรวำงตนป็น
กลำง  ท ำจิต฿หຌกวຌำงขวำง  ดຌวยมตตำทัไวเปกชนทัๅงปวงผูຌท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำดยเมลือก
หนຌำ  ฿นต ำหนงทีไมีผูຌขงขันกันมำกคน  พระภิกษุสำมณรขຌำชวย฿หຌผูຌ฿ดเดຌยอมป็นทีไพึงพอ฿จ
ของผูຌนัๅน  ตผูຌทีไเมเดຌอีกป็นจ ำนวนมำกกับพวกพຌองยอมเมพอ฿จ  สืไอมคลำยควำมคำรพนับถือ  
ควำมป็นอยูของพระสงฆ์ละควำมด ำรงอยูหงพระศำสนำขึๅนอยูกับควำมคำรพนับถือของ
ประชำชน  พระภิกษุสำมณรจึงควรท ำตน฿หຌป็นทีไคำรพนับถือของประชำชนทัไวเป  เมควรท ำ
ตน฿หຌป็นพวกป็นฝຆำยของผูຌ฿ดผูຌหนึไง  ซึไงจะท ำ฿หຌชนทัๅงหลำยหในวำเมตัๅงอยู฿นธรรม  กิดควำม
บืไอหนำยคลำยควำมนับถือละติตียนตำง โ ดังคยมีตัวอยำงปรำกฏมำลຌวมำกรำย 
 พืไอสงวนละชิดชูพระภิกษุสงฆ์฿หຌตัๅงอยู฿นฐำนะอันนำคำรพนับถือ  เมป็นทีไดูหมิไนติ
ตียนของมหำชน  ละปງองกันควำมสืไอสียของคณะสงฆ์ละพระศำสนำอันมีพระภิกษุสงฆ์ป็น 
ผูຌด ำรงรักษำเวຌชนดียวกับบูรพำจำรย์เดຌคยปฏิบัติมำ  จึงออกค ำสัไงมหำถรสมำคมเวຌ  พืไอ฿หຌ
พระภิกษุสำมณรถือปฏิบัติตอเป 
  



คู่มือพระวินยาธิการ   ๖๙ 

 
 
 

ค าสัไงมหาถรสมาคม 

รืไอง หຌามพระภิกษุสามณรรียนวิชาชีพ หรือสอบขงขัน 

หรือสอบคัดลือกอยางคฤหัสถ ์ พฺศฺ ๎๑๏๔๑ 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ํ๑ ตรี หงพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๎๑์๑ กຌเขพิไมติมดยพระรำชบัญญัติคณะสงฆ ์ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๏๑ 
มหำถรสมำคมจึงออกค ำสัไงเวຌดังตอเปนีๅ 
 ขຌอ ํ  ค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅรียกวำ ค ำสัไงมหำถรสมำคม  รืไอง  
หຌำมพระภิกษุสำมณรรียนวิชำชีพ หรือสอบขงขัน  หรือสอบคัดลือกอยำง
คฤหัสถ์ พ.ศ. ๎๑๏๔ 
 ขຌอ ๎  ค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจำกวันประกำศ
฿นถลงกำรณ์คณะสงฆ์ป็นตຌนเป 
 ขຌอ ๏  ตัๅงตวัน฿ชຌค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ  ฿หຌยกลิกค ำสัไงมหำถร
สมำคม รืไอง หຌำมพระภิกษุสำมณรรียนวิชำชีพ หรือสอบขงขัน  หรือสอบ
คัดลือกอยำงคฤหัสถ์  พ.ศ. ๎๑๎ํ 
 ขຌอ ๐  หຌำมภิกษุสำมณรรียนวิชำชีพอยำงคฤหัสถ์฿นรงรียน  หรือ
สถำนทีไตำง โ ปะปนกับคฤหัสถ์ชำยหญิง ชน พิมพ์ดีด  ชวลข  คอมพิวตอร์  
กำรบัญชี  ชำงวิทยุ-ทรทัศน์  ชำงเฟฟງำ  ชำงครืไองยนต์ ละวิชำชีพอยำงอืไน  
ทีไนับวำป็นวิชำชีพอยำงคฤหัสถ์ 
 ขຌอ ๑  หຌำมภิกษุสำมณรสอบขงขัน สอบคดัลือก พืไอขຌำรับรำชกำร
หรือกำรอำชีพอยำงคฤหัสถ์ 
                                           
๑

   ประกำศ฿นถลงกำรณ์คณะสงฆ์ ลม  ๔๏  ตอนทีไ ๏  วันทีไ  ๎๑  มกรำคม  ๎๑๏๔ 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๗๐ 

 ขຌอ ๒  หຌำมภิกษุสำมณรสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบำล ทุนตำงประทศ
ละทุนอืไน โ ซึไงอยู฿นลักษณะดียวกัน 
 ขຌอ ๓  ภิกษุรปู฿ดฝຆำฝืนค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ 
  (ํี  ถຌำมิเดຌป็นพระสังฆำธิกำร 
   ก. ฿หຌจຌำอำวำสจຌำสังกัดตักตือนภิกษุสำมณรรูปนัๅน฿หຌลิก
กระท ำชนนัๅนสีย  หำกตักตือนลຌวยังฝຆำฝืนอีก  ฿หຌจัดกำร฿หຌภิกษุสำมณรรูป
นัๅนออกเปสียจำกวัด  ละ฿หຌบันทึกหตุ฿หຌออกนัๅน฿นหนังสือสุทธิ  ลຌวรำยงำน
ตำมล ำดับชัๅน จนถึงจຌำคณะจังหวัดจຌำสังกัดทรำบ 
  (๎ี  ถຌำป็นพระสังฆำธิกำร ฿หຌจຌำคณะจຌำสังกัดพิจำรณำลงทษ
ฐำนละมิดจริยำพระสังฆำธิกำรตำมควรกกรณี ตถຌำพระสังฆำธิกำรเดຌกระท ำ
ควำมผิด฿นขตจังหวัดทีไตนมิเดຌสังกัดอยู ฿หຌจຌำคณะ฿นขตทีไควำมผิดนัๅนกิดขึๅน 
จຌงกจຌำสังกัดของผูຌกระท ำควำมผิดพืไอด ำนินกำรดังกลำวลຌวดยยก 
กำรจຌงดังนีๅ 
   (กี ฿นกรุงทพมหำนคร฿หຌจຌงกจຌำคณะกรุงทพมหำนคร 
   (ขี ฿นจังหวัดอืไน ฿หຌจຌงจຌำคณะจังหวัดผำนจຌำคณะภำค 

 สัไง ณ วันทีไ ํ๓  มีนำคม  พ.ศ. ๎๑๏๔ 
 
  

(สมดใจพระญาณสงัวรี 
สมดใจพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 

ประธำนกรรมกำรมหำถรสมำคม 

หมายหตุ:-  หตุผล฿นกำรประกำศ฿ชຌค ำสัไงมหำถรสมำคม  หຌำมภิกษุสำมณรรียนวิชำชีพ  หรือสอบขงขัน 
หรือสอบคัดลือกอยำงคฤหัสถ์ พ.ศ. ๎๑๏๔  นืไองจำกมำตรำ  ํ๔  หงพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ 
 พ.ศ. ๎๑์๑  ฿หຌอ ำนำจมหำถรสมำคมตรำกฎหมำยมหำถรสมำคม  ออกขຌอบังคับ  วำงระบียบ  หรือ
ออกค ำสัไงมหำถรสมำคม  เดຌถูกยกลิก  ละเดຌบัญญัติอ ำนำจหนຌำทีไของมหำถรสมำคมดังกลำวขึๅน฿หม  
ป็นมำตรำ ํ๑ ตรี  หงพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๎๑์๑  กຌเขพิไมติมดยพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ 
ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑์๑  จึงจ ำป็นตຌองออกค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ 
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ค าสัไงมหาถรสมาคม 

รืไอง ควบคุมการรีไยเร 
พฺศฺ๎๑๏๕๒ 

 
 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ํ๑ ตร ีหงพระรำชบญัญัติคณะสงฆ ์
พ.ศ. ๎๑์๑  กຌเขพิไมติมดยพระรำชบัญญัติคณะสงฆ ์ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๏๑ 
มหำถรสมำคมจึงออกค ำสัไงเวຌ ดังตอเปนีๅ 
 ขຌอ ํ  ค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅรียกวำ ค ำสัไงมหำถรสมำคม  รืไอง  
ควบคุมกำรรีไยเร  พ.ศ.๎๑๏๕ 
 ขຌอ ๎  ค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ  ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจำกวันประกำศ
฿นถลงกำรณ์คณะสงฆ์  ปน็ตຌนเป 
 ขຌอ ๏  ตัๅงตวัน฿ชຌค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ  ฿หຌยกลิกค ำสัไงมหำถร-
สมำคม  รืไอง  ควบคุมกำรรีไยเร พ.ศ.๎๑๎๓ 
 ขຌอ ๐  ฿นค ำสัไงนีๅ  กำรรีไยเร  หมำยถึง  กำรขอรวมตลอดถึงกำรซืๅอ
ขำยลกปลีไยน  ชด฿ชຌ หรือบริกำร  ซึไงมีกำรสดงดยตรงหรือดยอຌอม วำมิ฿ช
ป็นกำรซืๅอขำยลกปลีไยน  ชด฿ชຌ  หรือบริกำรตำมธรรมดำ  ละ฿หຌมีควำม
หมำยถึง  กำรออกรีไยเร  กำรจกซองฎีกำ  กำรบอกบุญบนรถดยสำร  กำรกัๅน
รถดยสำร  กำร฿ชຌยำนพำหนะบรรทุกลูกนิมิต  พระพุทธรูปประพรมนๅ ำ 
พระพุทธมนต์  กำรตัๅงองค์กฐินผຌำปຆำตำมสถำนทีไตำง โ  กำรบอกบุญดย฿ชຌ
                                           
๖
  ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เลม่ ๘๔ ตอนท่ี ๘ :  ๒๕ สงิหาคม ๒๕๓๙ 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๗๒ 

บำตรจ ำลอง  กระบอกเมຌเผ  กระปຉองผຌำปຆำ  กำรฆษณำบอกบุญทำงสถำนี
วิทยุกระจำยสียง  ทำงสถำนีทรทัศน์  หรือทำงสืไอมวลชนอืไน โ  พืไอรวบรวม
ทรัพย์สินทีไเดຌมำทัๅงหมดหรือบำงสวนเป฿ชຌ฿นกิจกำรอยำง฿ดอยำงหนึไง 
 ขຌอ ๑  หຌำมมิ฿หຌวัดหรอืพระภิกษุสำมณรท ำกำรรีไยเร  หรือมอบหมำย
หรือยินยอม฿หຌผูຌอืไนท ำกำรรีไยเร  ทัๅงดยทำงตรงละดยทำงอຌอม  พืไอประยชน์
กวัดหรือพระศำสนำ  หรือพืไอประยชน์อยำงอืไน฿ดกตนหรือผูຌอืไน  วຌนต
฿นกรณีทีไก ำหนดเวຌ฿นค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ 
 ขຌอ ๒  ฿นกรณีทีไมีกำรบ ำพใญกุศล฿นวัด  ซึไงป็นงำนประจ ำป  หรือ
งำนพิศษถຌำจะมีกำรรีไยเร  กำรฆษณำรีไยเร ละกำรรับงิน  หรือทรัพย์สิน
จำกกำรรีไยเร  ฿หຌกระท ำเดຌฉพำะภำย฿นบริวณวัด  หຌำมมิ฿หຌกระท ำนอก
บริวณวัด 
 ขຌอ ๓  ฿หຌมีคณะกรรมกำรควบคุมกำรรีไยเร ๎ คณะ 
  ิํี  คณะกรรมกำรควบคุมกำรรีไยเรสวนกลำง  ซึไงสมดใจ
พระสังฆรำชทรงตงตัๅงตำมมติมหำถรสมำคม  มีจ ำนวนเมตไ ำกวำ ๑ เมกิน ๕ 
มีอ ำนำจหนຌำทีไ ดังนีๅ 
   ิํ.ํี  อนุมัติละควบคุมกำรรีไยเรทัไวประทศ 
   ิํ.๎ี  อนุมัติละควบคุมกำรรีไยเร  ทำงสถำนีวิทยุ  ทำง
ทรทัศน์ ละทำงสืไอมวลชนอืไน โ 
   ิํ.๏ี  พิกถอนกำรรีไยเรทุกประภททีไผิดวัตถุประสงค์ 
หรือเมหมำะสม 
   ิํ.๐ี  ปฏิบัติหนຌำทีไอืไนกีไยวกับกำรรีไยเรตำมทีไมหำถร- 
สมำคมมอบหมำย 
  ิ๎ี  คณะกรรมกำรควบคุมกำรรีไยเรสวนจังหวัด ซึไงจຌำคณะจังหวัด
จຌำสังกัดตงตัๅง  มีจ ำนวนเมตไ ำกวำ ๑ เมกิน ๕ ดยมีจຌำคณะจังหวัดป็น
ประธำน  มีอ ำนำจหนຌำทีไดังนีๅ 
   ิ๎.ํี  อนุมัติละควบคุมกำรรีไยเรภำย฿นจังหวัด 
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   ิ๎.๎ี  อนุมัติละควบคุมกำรรีไยเรของจังหวัดอืไนทีไมำขอ
รีไยเร฿นจังหวัดทีไรับผิดชอบ 
   ิ๎.๏ี  พิกถอนกำรรีไยเรภำย฿นจังหวัดทีไผิดวัตถุประสงค์ 
หรือเมหมำะสม 
   ิ๎.๐ี  ปฏิบัติหนຌำทีไอืไนกีไยวกับกำรรีไยเรทีไคณะกรรมกำร
รีไยเรสวนกลำง หรือมหำถรสมำคมมอบหมำย 
 ขຌอ ๔  ถຌำมีกรณีจ ำป็นจะตຌองท ำกำรรีไยเรนอกบริวณวัด พืไอกอสรຌำง
หรือปฏิสังขรณ์ถำวรวัตถุ฿ด  ถำวรวัตถุนัๅนตຌองเดຌมีกำรกอสรຌำง  หรือปฏิสังขรณ์เวຌ
ลຌวเมนຌอยกวำครึไงหนึไงของงำนกอสรຌำง  หรือปฏิสังขรณ์ทัๅงหมด  ละ฿หຌ 
จຌำอำวำสปฏิบัติดังตอเปนีๅ 
  ิํี  ฿หຌรำยงำนขออนุมัติกำรรีไยเร 
   ิํ.ํี  ฿นกรณีกำรรีไยเรภำย฿นจังหวัด สนอผูຌบังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ  จนถึงจຌำคณะอ ำภอจຌำสังกัด  มืไอจຌำคณะอ ำภอจຌำสังกัด
หในชอบลຌว  ฿หຌสนอเปยังคณะกรรมกำรควบคุมกำรรีไยเรสวนจังหวัดพิจำรณำ  
ดยผำนส ำนักงำนจຌำคณะจังหวัด 
 ฿นกรณีทีไมีควำมประสงค์จะท ำกำรรีไยเรขຌำมจังหวัด  มืไอเดຌรับอนุมัติ
฿หຌท ำกำรรีไยเรภำย฿นจังหวัดลຌว  ฿หຌท ำรืไองขอควำมหในชอบจำกคณะกรรมกำร
ควบคุมกำรรีไยเรของจังหวัดทีไจะขຌำมเปรีไยเร ดยผำนส ำนักงำนจຌำคณะจังหวัด
จຌำสังกัด 
   ิํ.๎ี  ฿นกรณีกำรรีไยเรทัไวประทศ  สนอผูຌบังคับบัญชำ
ตำมล ำดับจนถึงจຌำคณะภำคจຌำสังกัด มืไอจຌำคณะภำคจຌำสังกัดพิจำรณำ
หในชอบลຌว  ฿หຌสนอเปยังคณะกรรมกำรควบคุมกำรรีไยเรสวนกลำง  พืไอ
พิจำรณำดยผำนส ำนักลขำธิกำรมหำถรสมำคม 
 ฿นรำยงำนขออนุมัติท ำกำรรีไยเรตำมควำม฿น ิํ.ํี ละ ิํ.๎ี ฿หຌ
สดงรำยกำรกอสรຌำงหรือปฏิสังขรณ์ จ ำนวนงินหรือทรัพย์สินทีไจะท ำกำรรีไยเร  
ก ำหนดวลำท ำกำรรีไยเรละขຌอควำมทีไจะฆษณำรีไยเร 
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  ิ๎ี  มืไอเดຌรับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรควบคุมกำรรีไยเรตำม 
ขຌอ ๓ ิํี หรือ ขຌอ ๓ ิ๎ี ลຌว จึง฿หຌจัดกำรขออนุญำตตำมกฎหมำยวำดຌวย 
กำรควบคุมกำรรีไยเรตอเป 
  ิ๏ี  ฿นกรณีเดຌรับอนุญำตตำมกฎหมำยวำดຌวยกำรควบคุมกำร
รีไยเรลຌว  หຌำมพระภิกษุสำมณรออกท ำกำรรีไยเรดຌวยตนอง  ละตຌองปฏิบัติ
฿หຌชอบดຌวยวิธีกำรตำมทีไก ำหนดเวຌ฿นกฎหมำยวำดຌวยกำรควบคุมกำรรีไยเรทุก
ประกำร 
  ิ๐ี  มืไอครบก ำหนดวลำทีไเดຌรับอนุญำต฿หຌท ำกำรรีไยเรลຌว   
฿หຌรำยงำนยอดรำยรับรำยจำย  งินละทรัพย์สิน฿นกำรรีไยเรสนอผูຌบังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ  จนถึงคณะกรรมกำรควบคุมกำรรีไยเรตำมขຌอ ๓ ิํี หรือ ขຌอ ๓ 
ิ๎ี ทีไอนุญำต  ผำนส ำนักงำนจຌำคณะจังหวัดจຌำสังกัด  หรือส ำนักลขำธิกำร
มหำถรสมำคมลຌวตกรณี  มืไอเดຌ฿ชຌจำยงินหรือทรัพย์สินเป฿นกำรกอสรຌำง
หรือปฏิสังขรณ์ถำวรวัตถุนัๅนสรใจลຌว  กใ฿หຌรำยงำนตำมล ำดับดังกลำวขຌำงตຌน 
 ขຌอ ๕  พระภิกษุสำมณรรูป฿ดฝຆำฝืนค ำสัไงมหำถรสมำคม 
  ิํี  ถຌำมิเดຌป็นพระสังฆำธิกำร 
   ิํ.ํี  มืไอจຌำอำวำสจຌำสังกัดเดຌทรำบควำมผิดนัๅนลຌว 
฿หຌจัดกำร฿หຌพระภิกษุสำมณรรูปนัๅนออกเปสียจำกวัด หำกเมยอมออก  ป็น
กำรขัดค ำสัไงของจຌำพนักงำนตำมควำม฿นประมวลกฎหมำยอำญำ  ฿หຌขออำรักขำ
จำกจຌำหนຌำทีไฝຆำยบຌำนมือง  ละ฿หຌบันทึกหตุทีไ฿หຌออกนัๅน฿นหนังสือสุทธิดຌวย 
หรือ 
   ิํ.๎ี  มืไอจຌำคณะ฿นขตทีไควำมผิดนัๅนกิดขึๅนเดຌทรำบ
ควำมผิดนัๅนลຌว  ถຌำผูຌฝຆำฝืนมีสังกัดอยู฿นจังหวัดดียวกัน฿หຌจຌงกจຌำอำวำส
ผำนจຌำคณะจังหวัดจຌำสังกัด  ตถຌำมีสังกัดอยูตำงจังหวัด฿หຌจຌงกจຌำอำวำส
ผำนจຌำสังกัด พืไอด ำนินกำรตำมควำม฿น ิํ.ํี 
  ิ๎ี  ถຌำป็นพระสังฆำธิกำร   ฿หຌจຌำคณะจຌำสังกัดพิจำรณำ
ลงทษฐำนละมิดจริยำพระสังฆำธิกำรตำมควรกกรณี  ตถຌำพระสังฆำธิกำร
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เดຌกระท ำผิด฿นขตจังหวัดทีไตนมิเดຌสังกัดอยู฿หຌจຌำคณะ฿นขตทีไควำมผิดนัๅน
กิดขึๅนจຌงกจຌำคณะสังกัดของผูຌกระท ำผิดพืไอด ำนินกำรดังนีๅ 
   ิ๎.ํี  ฿นกรุงทพมหำนคร  ฿หຌจຌงกจຌำคณะกรุงทพ-
มหำนคร 
   ิ๎.๎ี  ฿นจังหวัดอืไน  ฿หຌจຌงกจຌำคณะจังหวัด  หรือ
จຌำคณะภำคลຌวตจะหในสมควร 
   ิ๎.๏ี  ถຌำปรำกฏวำควำมผิดตำมกรณี ิํี หรือ ิ๎ี ป็น
ควำมผิดอำญำดຌวย  ยอมจะมีทษตำมกฎหมำยอีกตำงหำกจำกทษทีไเดຌรับจำก
จຌำอำวำสหรือจຌำคณะจຌำสังกัด 
 ขຌอ ํ์  ค ำสัไงมหำถรสมำคมนีๅ  ม฿ิหຌ฿ชຌบังคับกกำรรีไยเร 
ดังตอเปนีๅ 
  ิํี  กำรรีไยเร฿นทำงกำรคณะสงฆ์ หรือ 
  ิ๎ี  กำรรีไยเรทีไมหำถรสมำคมอนุมัติฉพำะรืไอง 
   
 สัไง ณ วันทีไ ๐ สิงหำคม พ.ศ. ๎๑๏๕ 
 

 
 
 

ิสมดใจพระญาณสงัวรี 
สมดใจพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 

ประธำนกรรมกำรมหำถรสมำคม 
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ประกาศคณะสงฆ์ 
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ประกาศ 

หຌามเม฿หຌภิกษุป็นหมอท าสนห์ยาฝดอาถรรพณ์๓ 
  

 ดຌวยมีขำววำ  มีภิกษุตัๅงตนป็นหมอท ำสนห์ยำฝด฿หຌคฤหัสถ์ท ำ 
กบุคคลตำมประสงค์ของขำ  กำรท ำสนห์ยำฝดหรืออำถรรพณ์  จะป็นเป
เดຌจริงหรือเมกใตำม  ตภิกษุท ำยอมเมควรอยำงยิไง  พรำะกำรท ำชนนัๅน฿หຌ 
กผูຌ฿ด  ผูຌนัๅนหำเดຌประพฤติสุจริตเม  มุงตจะประพฤติทุจริตฝຆำยดียว  ตมี
ควำมประสงค์จะ฿หຌลหในวำประพฤติสุจริต  จึงตຌองหำผูຌรูຌท ำสนห์ยำฝด 
กผูຌทีไตนประสงค์จะเดຌหลงชืไอวำตนป็นคนดี  หรือกลຌงจะ฿หຌผูຌ฿ดผูຌหนึไงถึง
ควำมพินำศ  ถຌำบุคคลประพฤติดยซืไอสัตย์สุจริตป็นปกติลຌว  หำตຌองกำรผูຌรูຌ
ท ำสนห์ยำฝด฿หຌ฿คร โ หลงเม 
 ภิกษุผูຌมีศีลป็นทีไรัก  ยอมหในทษ฿นรืไองนีๅเมกลຌำท ำลย  สวนภิกษุ
ผูຌมีควำมปรำรถนำป็นบำป  อยำกเดຌลำภยศสรรสริญ  ฿หຌคนนับหนຌำถือตำ  
จึงกลຌำท ำชนนัๅน  มืไอภิกษุท ำชนนัๅน  คนงขลำยอมนิยมนับถือมำกดยขຌำ฿จ
วำป็นผูຌมีศีล อำจท ำเดຌขลังยิไงกวำคฤหัสถ์ท ำ สวนผูຌทีไมีปัญญำทรำบซัดซึไงควำม
ป็นเปของภิกษุผูຌตัๅงตนป็นหมอท ำสนห์ยำฝดลຌว  เมนับถือลยททีีไดียว 
 กำรท ำสนห์ยำฝดนัๅนเมนำชืไอวำป็นเดຌจริง  ถຌำภิกษุผูຌท ำงขลำ  
ขຌำ฿จสียวำอำจป็นเดຌจริง  กใคงมีทษฉพำะลวงละมิดพระพุทธบัญญัติหຌำม  
ถຌำรูຌตัวอยูวำเมอำจป็นเดຌจริง  ตอำศัยมุงลกำมิส  กใชืไอวำลวง฿หຌคนหลงมี
ทษมำกขึๅนอีก 

                                           
๓

 ประกำศ฿นถลงกำรณ์คณะสงฆ์ ลม  ํ๎ หนຌำ ๎๏๕  พ.ศ. ๎๐๒๓ 
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 กใพระพุทธบัญญัติหຌำมรืไองนีๅมำ฿นจุลลวัคค์วำ น  ภิกฺขว  ติรจฺฉาน-

วิชฺชา  ปริยาปุณิตพฺพา  ย  ปริยาปุณยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส ฯ  น ภิกฺขว  
ติรจฺฉานวิชฺชา  วาจตพฺพา  ย  วาจยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  ดังนีๅ ฯ  
ปลวำ  ภิกษุเมควรรียนหรือบอกดิรัจฉำนวิชำ  หຌำมมิ฿หຌภิกษุรียนหรือบอกฯ  
ถຌำรียนหรือบอกตຌองทุกกฏำบัติฯ 
 ท ำสนห์ยำฝดอำถรรพณ์หรือหมอปลุก฿ชຌผีหลำนัๅน  ชืไอวำดิรัจฉำน
วิชำหຌำมมิ฿หຌภิกษุรียนละบอกฯ  ภิกษุผูຌมีควำมปรำรถนำลำมกกลຌำท ำสนห์
ยำฝดเดຌ  กใพรำะรียนรูຌมำลຌวดยฝຆำฝืนพระพุทธบัญญัติ  ภิกษุผู ຌฝຆำฝืน  
พระพุทธบัญญัตินีๅ  มีทษพียงป็นทุกกฏำบัติ  ตกใจัดป็นมิจฉำชีพทຌทีดียว  
มืไอวำตำมวิบัติ ๐  ท ำดังนีๅกใชืไอวำอำชีววิบัติฯ 
 ทำงปกครองคณะสงฆ์หในวำ  ภิกษุผูຌตัๅงตนป็นหมอท ำสนห์ยำฝด  
หรืออำถรรพณ์ป็นผูຌลวทรำมมำก  ท ำ฿หຌสืไอมสียกียรติคุณของตนตลอดจน
คณะสงฆ์  พรำะฉะนัๅนตัๅงตบัดนีๅเป  อยำ฿หຌภิกษุท ำสนห์ยำฝดหรืออำถรรพณ์  
ถຌำเมฟังยังขืนท ำ  มีผูຌฟງองหรือผูຌลำ  บอกป็นหลักฐำน  หรือจຌำคณะรูຌหในอง
วำ  ภิกษุชืไอนีๅเดຌป็นหมอท ำสนห์ยำฝดหรืออำถรรพณ์  ฿หຌพิจำรณำควำมจริง
จักลงทษ฿หຌสึกภิกษุนัๅนสียฯ 

  ประกำศหຌำมเวຌ  ณ  วันทีไ  ๎๔  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๎๐๒๓ 

 
   กรมหมืไนชินวรสิริวัฒน ์
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ประกาศ 
หຌามพระภิกษุสามณรเม฿หຌกีไยวขຌอง฿นรืไองราชการของฝ่ายบຌานมือง 

 

 ดຌวยปรำกฏวำ  มีพระสงฆ์ตำงชัๅน  ฿นหัวมืองตำงจังหวัด  พรຌอม฿จ
กันลงชืไอยืไนรืไองรำวตอกระทรวงมหำดเทย  พืไอขอ฿หຌขຌำรำชกำรบำงคนเดຌ
ลืไอนต ำหนงบຌำง  พืไอมิ฿หຌยกยຌำยบຌำง  ซึไงป็นหนຌำทีไ ของฝຆำยปกครอง
ดยตรง  คณะสงฆ์เมควรกຌำวกำยกีไยวขຌองลย  ปรำกฏรืไองชนิดนีๅ฿หຌจຌำคณะ
มณฑลวำกลำวตักตือนหลำยรำยลຌว  ตกใยังมีขึๅนอีกนืองโ  ฉะนัๅน  จึงขอ
ประกำศ฿หຌคณะสงฆ์ทรำบทัไวกันวำตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเปขอพระภิกษุสำมณร
ทัๅงหลำยจงมีสมณสัญญำตัๅงอยู฿นสังวรอยำประพฤติดังนัๅน  หรือ฿นรืไองท ำนอง
ดียวกัน  ถຌำปรำกฏวำ  พระภิกษุสำมณรรูป฿ดขืนประพฤติอีก  คณะสงฆ์จะ
ถือป็นควำมผิดละจะ฿หຌพิจำรณำลงทษตำมทีไหในสมควร 
   
 ประกำศเวຌ  ณ  วันทีไ  ํ๐  กมุภำพันธ์  พุทธศักรำช  ๎๐๓๒ 

 
 

สมดใจพระพุทธฆษาจารย ์

ประธำนกรรมกำรมหำถรสมำคม 
บัญชำกำรคณะคณะสงฆ์ทนพระองค์สมดใจพระสังฆรำชจຌำ 
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ประกาศ 

หຌามพระณรเม฿หຌบวชหญิงป็นบรรพชิต 
 

 หญิงซึไงจักเดຌสมมติตนป็นสำมณรี  ดยถูกตຌองพระพุทธำนุญำตนัๅน  
ตຌองส ำรใจดຌวยนำงภิกษุณี฿หຌบรรพชำ  พรำะพระองค์ทรงอนุญำต฿หຌนำงภิกษณุีมี
พรรษำ ํ๎  ลวงลຌวป็นปวัตตินี  คือ  ป็นอุปัชฌำย์  เมเดຌทรงอนุญำต฿หຌ
พระภิกษุป็นอุปัชฌำย์ นำงภิกษุณีหมดสำบสูญขำดชืๅอสำยมำนำนลຌว  มืไอ
นำงภิกษุณีผูຌรักษำขนบธรรมนียมสืบตอสำมณรีเมมีลຌว   สำมณรีผูຌบวช 
สืบตอมำจำกภิกษุณีกใเมมี  ป็นอันสืไอมสูญเปตำมกัน  ผูຌ฿ด฿หຌบรรพชำป็น
สำมณรี  ผูຌนัๅนชืไอวำบัญญัติสิไงทีไพระพุทธจຌำเมบัญญัติ  ลิกถอนสิไงทีไพระพุทธจຌำ
ทรงบัญญัติเวຌลຌว  ป็นสีๅยนหนำมกพระศำสนำ  ป็นตัวอยำงทีไเมด ีฯ 
 พรำะหตุนีๅ หຌำมเม฿หຌพระณรทุกนิกำย  บวชหญิงป็นภิกษุณีป็น
สิกขมำนำ  ละป็นสำมณรีตัๅงตนีๅเปฯ 

  ประกำศตวันทีไ  ํ๔  มิถุนำยน  พ.ศ. ๎๐๓ํ 
 

กรมหลวงชนิวรสิริวัฒน ์
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ประกาศ 

หຌามภิกษุสามณรเม฿หຌป็นสมาชิก฿นสมาคม  
 หรือสมสรคฤหัสถ์ 

 

 
 ดຌวยหนังสือพิมพ์รำยวัน  ๎  ฉบับ  ลงขຌอควำมคลຌำยกันวำ  มืไอวันทีไ  
๏์  มษำยน ศกนีๅ  สมดใจพระสังฆรำชจຌำตรัสรียกประชุมมหำถรสมำคมทีไ
วัดรำชบพิธ  ปรึกษำหในพรຌอมกันอนุญำต฿หຌภิกษุสำมณรป็นสมำชิก฿นสมำคม
หรือสมสรคฤหัสถ์เดຌ  ตตຌองเดຌรับอนุญำตจำกสมดใจพระสังฆรำชจຌำกอน  
ละบัดนีๅ  สมดใจพระสังฆรำชจຌำก ำลังประกำศ฿หຌคณะสงฆ์ทรำบทัไวเป  ดังนีๅ
ป็นควำมเมจริงตลอด  อำศัยหตุทีไลำลือกันผิดโ นีๅ  ถือป็นอกำส  มหำถร-
สมำคมประชุมกัน  ประกำศหຌำมเม฿หຌภิกษุสำมณรขຌำป็นสมำชิก฿นสมำคม  
หรือสมสรคฤหัสถ์  พรำะเมสมควรกีไยวขຌองกับคฤหัสถ์฿นกิจทีไเมควรก
บรรพชิต  มีพระบำลีวำ  อส สฏฺฐ  คหฏฺฐหิ  ป็นทีไอຌำงฯ 

  ประกำศเวຌ ณ  วันทีไ  ํ๕  พฤษภำคม  ๎๐๓๒   
 
 

กรมหลวงชนิวรสิริวัฒน ์
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ประกาศ 

หຌามมิ฿หຌภิกษุสามณรทศน์มหาชาตติลกคะนองสียสมณสารูป 

 
 รืไองกำรทศน์มหำชำตินิยมกันพรหลำยวำ ป็นรืไองมีคติมำก จับ฿จ
ผูຌอำนผูຌฟัง  มຌ฿นมืองเทยครัๅงบรำณกในิยม  คยมีคฤหัสถ์สวด฿หຌอุบำสก
อุบำสิกำฟัง  ฿นกำลตอมำปลีไยนป็นภิกษุสำมณรทศน์  พรำะป็นหตุปลูก
ควำมชืไอควำมลืไอม฿สเดຌมัไนคงกวำคฤหัสถ์สวด 
 ภำยหลังปรำกฏวำ  กำรทศน์มหำชำติกลำยป็นรืไองสนุกฮฮำขบขัน  
พรำะผูຌทศน์น ำรืไองเมป็นสำระมำทรกซงคลุกคลຌำ  ยักยຌำยท ำนองลด
ผนเปตำงโ ตำม฿จของตน  บำงทีกใยกอำมหำชำติขึๅนน ำตอนตຌนพียงลใกนຌอย  
ตอนปลำยกลำยป็นลนหลตำงโ  สดงอำกำรตลกคะนองจนสียสมณสำรูป  
เมควรกวิสัยของบรรพชิต  ป็นหตุ฿หຌวิญญูชนติตียนตลอดจนชำวตำงประทศ
กใดูหมิไน 
 อำศัยหตุนีๅ  มหำถรสมำคมพิจำรณำลຌวลงมติหในพรຌอมกัน฿หຌ
ประกำศวำ 
 ํ.  หຌำมทศน์หลตำง โ  นอกรืไองมหำชำติทีไส ำรำกหยำบลน  
ท ำนองลดผนละท ำตลกคะนองตำงโ  จนสียสมณสำรูป 
 ๎.  ภิกษุสำมณรประพฤติฝຆำฝืนขຌอหຌำมนีๅ฿นวัด฿ด฿นขวง฿ด  ฿หຌ 
จຌำอำวำสวัดนัๅนสนอรืไอง฿หຌจຌำคณะขวงนัๅนบังคับ฿หຌสึกสีย ลຌวรำยงำน฿หຌ 
จຌำคณะหนือตนทรำบ  ถຌำภิกษุสำมณรรูปนัๅนป็นปรียญหรือมีสมณศักดิ์ 
฿หຌจຌำคณะขวงจຌงกำรกระท ำพรຌอมทัๅงหลักฐำน฿หຌจຌำอำวำสซึไงผูຌทศน์นัๅน
สังกัดอยูทรำบลຌว฿หຌจຌำอำวำสนัๅนขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต฿หຌสึกสีย 
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 ๏.  ถຌำจຌำอำวำสหรือจຌำคณะสนับสนุนยินยอม฿หຌภิกษุสำมณร
กระท ำกำรฝຆำฝืนขຌอหຌำมนีๅ฿หຌจຌำคณะผูຌมีอ ำนำจหนือถอดสียจำกต ำหนง 
ถຌำมีสัญญำบัตร฿หຌน ำรืไองขอสนอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต฿หຌถอดสีย
จำกสมณศักดิ์  ละ฿หຌออกสียจำกวัดนัๅน 
 ๐.  ฿หຌจຌำอำวำสจຌำคณะป็นผูຌควบคุม  ละปฏิบัติกำร฿หຌป็นเป
ตำมประกำศนีๅทุกประกำร 

  ประกำศตวันทีไ  ํ๒  มกรำคม  พ.ศ. ๎๐๓๕ 
 

สมดใจพระพุทธฆษาจารย ์

ประธำนกรรมกำรมหำถรสมำคม 
บัญชำกำรคณะคณะสงฆ์ทนพระองค์สมดใจพระสังฆรำชจຌำ 
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ประกาศ 

รืไอง ภิกษุสามณรซในนามสดงภาวะเมนนอน 

วาป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์๔ 

 นืไองดຌวยพระวินิจฉัยของสมดใจพระมหำสมณจຌำ กรมพระยำวชิรญำณ- 
วรรส ละมติ ของมหำถรสมำคมมีวำ ภิกษุซในนำมป็นนำย........................
ป็นกำรสงภำวะทีไเมนนอน วำถือพศป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต ปรับทษถึง
สึกมำลຌวทุกรำย ละคณะสงฆ์เดຌถือป็นหลัก ฿นกำรพิจำรณำละวินิจฉัย
ตอมำฯ 
 ภำยหลังมีภิกษุบำงรูปซในนำมป็นนำย ........................................
ชนนัๅน ตมีหมำยหตุ ก ำกับวำ วลำนีๅป็นภิกษุ กิดฟງองรຌองป็นอธิกรณ์ขึๅน 
รืไองถึงมหำถรสมำคม โ พิจำรณำลຌวหในวำมຌจะมี พระมหำสมณวินิจฉัย 
ละมติของมหำถรสมำคมป็นหลักอยูลຌวกใจริง ตฉพำะรืไองนีๅจะปรับทษ 
ถึงพียงนัๅน ยังเมถนัดทีดียว พรำะมีหมำยหตุก ำกับสดงวำยังถือภำวะป็น
ภิกษุอยู  มຌถึงอยำงนัๅน กใชืไอวำเมควรทีไภิกษุจะกระท ำ ควร฿หຌประกำศหຌำม
สียดຌวย ฯ 
 อำศัยหตุนีๅ จึงประกำศ฿หຌทรำบทัไวกันวำ ตัๅงตวันทีไประกำศนีๅป็นตຌนเป 
ภิกษุสำมณรซในนำมป็นนำย......................................................อันสดงภำวะ

                                           
๔

  ประกำศ฿นถลงกำรณ์คณะสงฆ์ ลม ๎๐ หนຌำ ๓๎์ พ.ศ. ๎๐๓๕ 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๘๖ 

เมนนอนอยำงนัๅน  ถึงจะมีหมำยหตุก ำกับอยูวลำนีๅป็นภิกษุหรือสำมณรอยู
หรือเมกใตำม ฿หຌถือวำมีผิดตำมพระมหำสมณวินิจฉัย ละมติของมหำถรสมำคม 
ดังกลำวลຌวนัๅนทุกประกำร ฯ 

  

 ประกำศตวันทีไ ๎๐ พฤศจิกำยน พุทธศักรำช ๎๐๓๕ 
 
 

  สมดใจพระพุทธฆษาจารย ์

  ประธำนกรรมกำรมหำถรสมำคม 
  บัญชำกำรคณะสงฆ์ทนพระองค์สมดใจพระสังฆรำชจຌำ 
 
  



คู่มือพระวินยาธิการ   ๘๗ 

 

 

 

ประกาศ  

รืไอง หຌามภิกษุสามณรเปจดลขสลากกินบง  
ละซืๅอหรือมีสลากกินบงเวຌป็นของตัว 

 
 หนังสือพิมพ์ลงรูปถำยภิกษุก ำลังนัไงจดลขสลำกกินบง฿นสถำนทีไ 
ออกสลำก ละลง ขຌอควำมติตียนวำ เมชอบดຌวยพระวินัย ส ำนักงำนฆษณำกำร
ตัดขำวสงกองสืไอขำวกรมธรรมกำร ละสนอคณะสงฆ์ มหำถรสมำคมพิจำรณำ
หในวำ ภิกษุสำมณรเปจดลขสลำก฿นสถำนทีไชุมนุมชน กใดี ซืๅอสลำกกินบง 
฿นสถำนทีไตำง โ กใดี  มีเวຌป็นของตัวกใดี ผิดพระธรรมวินัยบัญญัติละอำณัติ 
คณะสงฆ ์ พรำะสลำกกินบงจัดขຌำ฿นกำรพนันอยำงหนึไง  ควรประกำศหຌำม 
 พรำะฉะนัๅน จึงประกำศหຌำมภิกษุสำมณรเม฿หຌจดลขสลำกกินบง฿น
สถำนทีไชุมนุมชน  ละหຌำมเม฿หຌซืๅอสลำกกินบง  หรือมีสลำกกินบงเวຌป็น
สวนตัว ภิกษุสำมณรรูป฿ดฝຆำฝืน ฿หຌจຌำคณะจຌำอำวำสสัไงบังคับ฿หຌภิกษุ
สำมณรรูปนัๅนสึกสีย  ถຌำจຌำหนຌำทีไจับมำสงพิจำรณำ เดຌควำมจริง  จงบังคับ฿หຌ
สึกสีย  

 ประกำศตัๅงตวันทีไ  ๎ํ  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๎๐๔์  

 

 
สมดใจพระพุทธฆษาจารย ์

ประธำนกรรมกำรมหำถรสมำคม 
บัญชำกำรคณะสงฆ ์



คู่มือพระวินยาธิการ   ๘๘ 

 

 

 

ประกาศคณะสงฆ์ 
รืไอง  หຌามภิกษุสามณรรียกงินคาวทมนตร์ 

ละหຌามทดลองของขลัง 
 

 ดຌวยปรำกฏวำ  มีภิกษุบำงรูปหในกอำมิส มุงลำภสักกำระ ตัๅงตนป็น
อำจำรย์ปลุกสกลงลขยันต์ทีไศีรษะบຌำง  ทีไหนຌำผำกบຌำง  ตำมนืๅอตำมตัวบຌำง 
พืไออยูคงตอศัตรำอำวุธ สอนวทมนตร์พืไอคลຌวคลำดศัตรำอำวุธ ดยรียกงิน
จำกผูຌมำขอรียนบຌำง มำขอ฿หຌปลุกสกบຌำง  ป็นกำรผิดสมณวิสัยจัดขຌำ฿น 
อำชีววิบัติ มีทษทำงพระวินัยสืไอมควำมชืไอควำมลืไอม฿สของพุทธศำสนิกชน 
 อนึไง พืไอรียกรຌองควำมสน฿จจำกประชำชน ภิกษุผูຌตัๅงตนป็นอำจำรย์ 
ยัง฿หຌทดลองของขลังควำมศักดิ์สิทธิ์ของวทมนตร์ทีไสอน฿หຌละปลุกสก฿หຌ 
ดຌวยกำรยิง  ฟัน ทง  ดຌวยศัตรำอำวุธซึไงป็นกำรสีไยงอันตรำย  เม฿ชขຌอปฏิบัติตน
฿นทำงพระพุทธศำสนำ  พรำะพระพุทธศำสนำทีได ำรงอยูละจริญพรหลำย
มำมิ฿ชดຌวยกำรกระท ำชนนีๅ ตรงขຌำมกลับป็นทีไต ำหนิของสำธุชน พรำะเมทน
ตอกำรพิสูจน์ทัๅงป็นชองทำง฿หຌพำลชนชวยฆษณำชวน฿หຌคนหลงชืไอพืไอทุจริต 
ดยอบอຌำงยึดอำป็นอำชีพอันมิชอบ  ป็นควำมสืไอมสียกคณะสงฆ์ละ
พระศำสนำ 
 ควำมจริง฿นรืไองนีๅ ทำงคณะสงฆ์กใเดຌมีประกำศของสมดใจพระสังฆรำชจຌำ
หຌำมป็นระบียบอยูลຌว มຌชนนัๅนกใยังมีภิกษุบำงรูปพยำยำมหลบลีไยงระบียบนัๅน 
ฝຆำฝืนประพฤติกันอยู 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๘๙ 

 พรำะฉะนัๅน พืไอธ ำรงเวຌซึไงพระธรรมวินัย จึงประกำศ฿หຌภิกษุสำมณร
ทรำบทัไวกันวำ กำรรียกคำวทมนตร์กใดี กำรทดลองของขลังกใดี ป็นพฤติกำรณ์ทีไ
เมชอบของภิกษุสำมณร นับป็นควำมผิดตำมประกำศหຌำมเม฿หຌภิกษุป็นหมอ
ท ำสนห์ยำฝด อำถรรพณ์ ของสมดใจพระสังฆรำชจຌำ ลงวันทีไ ๎๔ กรกฎำคม 
พ.ศ. ๎๐๒๓ ถຌำภิกษุสำมณรรูป฿ดประพฤติลวงละมิด มืไอพิจำรณำเดຌควำม
จริง ฿หຌจຌำอำวำสหรือจຌำคณะ฿นทຌองทีไทีไกิดอธิกรณ์ลงทษ฿หຌสึกสียลຌว
รำยงำนตำมล ำดับจนถึงคณะสังฆมนตรี 
  
 ประกำศ ณ วันทีไ ํ ธันวำคม พ.ศ. ๎๐๕๑ 
 
 
 สมดใจพระวนัรัต 

 สังฆนำยก 
  



คู่มือพระวินยาธิการ   ๙๐ 

 

 

 

ประกาศคณะสงฆ์ 
รืไอง  หຌามพระภิกษุสามณรประกอบอาชีพป็นหมอ 

หรือพทย์รักษารค 

 

 ดຌวย฿นปัจจุบันนีๅรำปรำกฏวำ  มีพระภิกษุสำมณร฿นพระพุทธศำสนำ
ประกอบอำชีพป็นหมอหรือพทย์รักษำรคตำง โ   กคฤหัสถ์ชำยหญิง 
ดยลักษณะป็นพทย์ผนบรำณบຌำง พทย์ผนปัจจุบันบຌำง  ชน ตัๅงส ำนักงำน
ตรวจละรักษำรคตำง โ ปรุงยำออกจ ำหนำย  ฉีดยำ  ผำตัด  ป็นตຌน  ทัๅงนีๅ 
เดຌคยมีพระภิกษุรักษำรค ละฉีดยำกคนเขຌดยรูຌทำเมถึงกำรณ์  หรือขำด
หลักวิชำกำรพทย์ ป็นหตุ฿หຌคนเขຌมีอำกำรสลบจนกิดป็นคดีอำญำมีตัวอยำง
มำลຌว 
 รืไองนีๅ คณะสังฆมนตรีเดຌพิจำรณำลຌวหในวำ กำรกระท ำดังกลำวนีๅ
ป็นกำรประกอบอำชีพอยำงคฤหัสถ์  ซึไงบรรพชิตเมสมควรกระท ำ  พรำะอำจ
น ำควำมสืไอมสียมำสูพระศำสนำ  ละป็นกำรกระท ำทีไผิดพระวินัย  ผิดวิสัย
ของสมณะ นอกจำกนีๅยังป็นกำรฝຆำฝืนกฎหมำยทำงรำชอำณำจักรป็นควำมผิด
ตำมพระรำชบัญญัติกำรพทย์ ละพระรำชบัญญัติควบคุมกำรประกอบรค
ศิลป์ดຌวย 
 พรำะฉะนัๅน คณะสังฆมนตรีจึงลงมติ฿หຌประกำศหຌำมพระภิกษุสำมณร
ประกอบอำชีพป็นหมอหรือพทย์รักษำรคตำง โ   กคฤหัสถ์ชำยหญิง 
ดยลักษณะดังกลำวลຌว 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๙๑ 

 ถຌำพระภิกษุสำมณรรูป฿ดประพฤติฝຆำฝืนประกำศนีๅ ฿หຌจຌำอำวำส 
จຌำคณะอ ำภอ จຌำคณะจังหวัดหรือจຌำคณะตรวจกำรภำค ลຌวตกรณีจัดกำร
ลงทัณฑกรรมหรือปัพพำชนียกรรม จนถึง฿หຌสึกป็นทีไสุดดยสมควรกควำมผิด 

 ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 

  ประกำศ ณ วันทีไ ๎๐ มีนำคม พุทธศักรำช ๎๐๕๕ 
 
  

 สมดใจพระวนัรัต 

 สังฆนำยก 
  



คู่มือพระวินยาธิการ   ๙๒ 

 

 

 

ประกาศคณะสงฆ์ 
รืไอง หຌามการสวงหาลาภดຌวยวิธีออกบัตรคลຌายธนบัตรรัฐบาล 

 

 ดຌวยปรำกฏวำ   เดຌมีกำรสวงหำลำภดຌวยวิธีออกบัตรคลຌำยธนบัตร
รัฐบำล ชนิดรำคำ ํ์์ บำท รียกวำ ธนบัตรขวัญถุงบຌำง ธนบัตรมหำลำภบຌำง
คณะสังฆมนตรีพิจำรณำลຌวหในวำกำรท ำชนนัๅนสอจตนำหลอกลวงประชำชน
฿หຌหลงชืไอ฿นทำงทีไผิด จึง฿หຌกรมกำรศำสนำกระทรวงวัฒนธรรมขออำรักขำเป
ยังกระทรวงมหำดเทย กับจຌง฿หຌกระทรวงกำรคลังทรำบครัๅงหนึไงลຌว   ละ
กระทรวงกำรคลังกใขอ฿หຌก ำชับวัดทัๅงหลำย฿หຌงดวຌนกำรกระท ำดังกลำวลຌวนัๅน
ดยทัไวกัน 
 คณะสังฆมนตรีจึงพิจำรณำอีกครัๅงหนึไงคงหในวำ กำรสวงหำลำภดຌวย
วิธีชนนัๅนสอจตนำหลอกลวงประชำชน฿หຌหลงชืไอ฿นทำงทีไผิด เมชอบดຌวย 
พระวินัยพุทธบัญญัติมีทษทัๅงปัณณัตติวัชชะละลกวัชชะ  ป็นมิจฉำชีพ ป็น
กำรน ำควำมสืไอมสียกวัดละคณะสงฆ์ตลอดถึงพระพุทธศำสนำเมชอบดຌวย
นยบำยของกระทรวงกำรคลัง  อันผูຌมีศีลป็นทีไรักเมพึงท ำชนนัๅน  จึงมีมติ฿หຌ
หຌำมพระภิกษุสำมณรละวัดทัๅงหลำยมิ฿หຌสวงหำลำภดຌวยวิธีออกบัตรคลຌำย
ธนบัตรรัฐบำลทุกชนิด หรือบัตรอืไน฿นท ำนองดียวกัน 
 อำศัยมติคณะสังฆมนตรีนีๅ จึงประกำศหຌำมพระภิกษุสำมณรละวัด
ทัๅงหลำย มิ฿หຌสวงหำลำภดຌวยวิธีออกบัตรคลຌำยธนบัตรรัฐบำลทุกชนิด หรือ
บัตรอืไน฿นท ำนองดียวกัน 
 ถຌำพระภิกษุสำมณรฝຆำฝืนละมิดประกำศนีๅ ฿หຌจຌำอำวำส จຌำคณะอ ำภอ 
จຌำคณะจังหวัด จຌำคณะตรวจกำรภำค ลຌวตกรณี จัดกำรสึกสีย 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๙๓ 

 ถຌำคฤหัสถ์ท ำ฿นนำมของวัด ฿หຌจຌำอำวำสวัดนัๅนขออำรักขำ 
 ถຌำคฤหัสถ์ท ำ฿นนำมของวัดทีไเมมีจริง ฿หຌกรมกำรศำสนำ  กระทรวง
วัฒนธรรมจัดกำรตำมกฎหมำย 

 ประกำศ ณ วันทีไ ํ๎ พฤศจกิำยน พุทธศักรำช ๎๐๕๔ 
 
  

 

 สมดใจพระวนัรัต 

      สังฆนำยก 
  



คู่มือพระวินยาธิการ   ๙๔ 

 

 

 

ประกาศคณะสงฆ์ 
รืไอง  หຌามพระภิกษุสามณรสดงตนป็นอาจารย ์

บอกลขสลากกินบงหรือสลากกินรวบ 

 

 ดຌวยคณะสังฆมนตรีเดຌประชุมปรึกษำวำ  ฿นปัจจุบันนีๅปรำกฏวำ  มี
พระภิกษุสำมณรบำงรูปสดงตนป็นอำจำรย์ขลัง  บอกลขสลำกกินบง สลำก
กินรวบ หรือบอก฿บຌหวยชนิดตำง โ  ฿หຌกประชำชนซึไงป็นหตุ฿หຌประชำชน
หลงชืไอ ละหมกหมุน฿นกำรพนัน เมประกอบอำชีพดย ประพฤติผิดศีลธรรม 
กระท ำผิดกฎหมำยของบຌำนมือง  กำรทีไภิกษุสำมณรประพฤติชนนัๅนเมชอบ
ดຌวยพระธรรมวินัยผิดวิสัยของสมณะ 
 พรำะฉะนัๅน  คณะสังฆมนตรีจึง฿หຌประกำศหຌำมพระภิกษุสำมณร
สดงตนป็นอำจำรย์  ละบอกสลำกกินบง หรือสลำกกินรวบ หรือบอก฿บຌหวย
ชนิดตำง โ หำกพระภิกษุรูป฿ดสำมณรรูป฿ด ประพฤติฝຆำฝืนประกำศนีๅ 
฿หຌจຌำอำวำส หรือจຌำคณะลงทัณฑกรรมหรือปัพพำชนียกรรม จนถึง฿หຌสึกป็น
ทีไสุด 

 ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
 
  ประกำศ  ณ วนัทีไ ํ กันยำยน ๎๐๕๔ 
 

 สมดใจพระวนัรัต 

 สังฆนำยก 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๙๕ 

 

 

 

ประกาศคณะสงฆ์ 
รืไอง  หຌามบรรพชิตรับบุตรบุญธรรม 

  
        ดຌวยกรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม น ำรืไองภิกษุขอจดทะบียน 
รับบุตรบุญธรรมสนอคณะสังฆมนตรีพิจำรณำ คณะสังฆมนตรีพิจำรณำลຌว 
หในวำ บรรพชิตเดຌยอมสละบุตร ภรรยำละทรัพย์สมบัติออกจำกบຌำนรือนมำ
บวช฿นพระธรรมวินัยของพระพุทธจຌำ ด ำรงสมณพศทีไเมมีบຌำนรือน ตัๅงต 
วันบวชมำลຌว  จะตຌองปฏิบัติตำมอนำคำริยวินัยดยตรง จึงมีพศตำงจำก
ฆรำวำสตำมสมณวิสัย ฆรำวำสป็นผูຌครองรือน มีบุตรภรรยำเดຌตำมลกิยวิสัย
พระพุทธจຌำผูຌอนำคำริกรัตน์  ทรงวຌนจำกกำรรับขຌำวปลือก นืๅอดิบ  สตรี  
กุมำร  ทำสหญิง ทำสชำย ฯลฯ ละบรรพชิตผูຌบวช฿นพระธรรมวินัยนีๅ มีชืไอวำ 
สมณศำกยบุตร ดยพระพุทธบัญญัติ มืไอพระพุทธจຌำผูຌป็นสังฆบิดำเมทรงรับ
สตรี  กุมำร ทำสหญิง ทำสชำยชนนีๅลຌว บรรพชิตผูຌป็นสมณศำกยบุตร จึงเม
พึงรับบุตรบุญธรรม  ซึไงป็นกำรผิดสมณวิสัยละสมณพศทีได ำรงอยู พรำะผูຌ
บรรพชำอุปสมบท  จะตຌองศึกษำละปฏิบัติตำมพระวินัยทีไพระพุทธจຌำทรง
สดงบัญญัติเวຌ 
        คณะสังฆมนตรีจึงมีมติ฿หຌหຌำมบรรพชิตผูຌบวช฿นพระธรรมวินัยนีๅ มิ฿หຌ 
จดทะบียนรับบุตรบุญธรรม 

              ประกำศ ณ วันทีไ ํ๔  ดือนธันวำคม  ๎๐๕๒ 
  

       สมดใจพระวันรัต 

         สังฆนำยก 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๙๖ 

 

 

 

ประกาศคณะสงฆ ์
รืไอง กีไยวกับกลຌองถายรูป กลຌองสองทางเกล 

 

ดຌวยปรำกฏวำ  เดຌมีพระภิกษุสำมณรบำงรูป  ถือหรือสะพำยกลຌอง
ถำยรูป ทีไยวถำยรูปบุคคล ละสถำนทีไ฿นทีไตำง โ  สองกลຌองดูบุคคลป็นตຌน 
ทีไเมป็นสมณสำรูป 

คณะสังฆมนตรีเดຌพิจำรณำหในวำ ควำมประพฤติชนนีๅป็นหตุสืไอม
ศรัทธำลืไอม฿ส ของผูຌพบหใน มຌผูຌเมรูຌพระวินัยเดຌพบหใน กใรูຌเดຌดຌวยควำมรูຌสึก
อยำงสำมัญวำเมควรกสมณะ 

฿นบัดนีๅ ปรำกฏวำเดຌมีชำวเทยละชำวตำงประทศป็นอันมำกสน฿จ
฿นพระพุทธศำสนำ มักสังกตพฤติกำรณ์ตำง โ ฿นวัดตลอดถึงควำมประพฤติ
ของพระภิกษุสำมณร จึงสมควรทีไทุกโ วัดละพระภิกษุสำมณรทุกรูปพึงสังวร 
เม฿หຌกิดมีพฤติกำรณ์ละควำมประพฤติป็นทีไครหำ สืไอมศรัทธำลืไอม฿ส 

พรำะฉะนัๅน พืไอปງองกันหตุสืไอมสียดังกลำว คณะสังฆมนตรีจึงมีมติ
฿หຌประกำศหຌำมพระภิกษุ สำมณรถือหรือสะพำยกลຌองถำยรูปทีไยวเป฿นทีไตำง โ 
หຌำมถำยรูปบุคคลหรือสถำนทีไ฿นทีไตำงโ อยำงคฤหัสถ์ หຌำมสองกลຌองดูบุคคล
ป็นตຌน ทีไเมป็นสมณสำรูป 

พระคณำธิกำร  หรือพระภิกษุสำมณรรูป฿ดประพฤติฝຆำฝืนละมิด 
ขຌอหຌำมตำมประกำศนีๅ  ฿หຌพระคณำธิกำรผูຌมีอ ำนำจหนือลงทษฐำนละมิด
จริยำของพระคณำธิกำร  ถຌำป็นพระภิกษุสำมณร฿นวัด  ฿หຌจຌำอำวำสวัดนัๅน
ลงทษฐำนละมิดอ ำนำจจຌำอำวำส 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๙๗ 

ขอ฿หຌจຌำคณะทุกชัๅน  จຌำอำวำส  ตรวจตรำดูลวัด  ละพระภิกษุ
สำมณร฿นสังกัด ฿หຌปฏิบัตติำมประกำศนีๅดยทัไวกัน 
  

ประกำศ ณ วันทีไ  ๎๔  ตุลำคม   พ.ศ.๎๑์๏ 
 
 
 

สมดใจพระมหาวีรวงศ ์

สังฆนำยก 
  



คู่มือพระวินยาธิการ   ๙๘ 

 

 

 

ประกาศคณะสงฆ ์

รืไอง กีไยวกับวิทยุละทรทัศน์๕ 
 

ดຌวยปรำกฏวำ  เดຌมีกำรปຂดฟังพลงวิทยุดังลัไน  ดูละครดูมวย  ทำง
ทรทัศน์฿นวัดบำงวัด ทัๅงเดຌมีผูຌพบหในพระภิกษุสำมณรยืนดูทรทัศน์ปะปนกับ
คฤหัสถ์ตำมหนຌำบຌำนหรือตำมทีไสำธำรณะ ป็นทีไครหำ เมนำลืไอม฿ส 

คณะสังฆมนตรีเดຌพิจำรณำหในวำ กำรปຂดวิทยุดังกินสมควรดยทัไวเป
ดังทีไรำชกำร เดຌประกำศหຌำมลຌว มืไอกำรปຂดชนนัๅนมี฿นวัด ทัๅงปຂดฟัง฿นรำยกำร
ภำคบันทิง  ชน พลงหรือละครยิไงเมสมควร ทำงคณะสงฆ์เดຌคยประกำศ฿หຌ
จຌำอำวำสนะน ำตักตือน พระภิกษุสำมณร ละศิษย์วัดกีไยวกับกำรปຂดวิทยุ
ฟังภำย฿นวัด อยำ฿หຌผิดพระวินัย ละ กอควำมร ำคำญกผูຌอืไนมำครัๅงหนึไงลຌว 
ทรทัศน์กใชนดียวกัน มืไอปຂดดูละคร ตຌนร ำ ละมวย ป็นตຌน ซึไงผิดพระวินัย
ผิดวิสัยของสมณะป็นกำรเมสมควร พรำะป็นขຌำศึกหลักตอกุศล ขຌำกันกับ 
สิไงทีไเมสมควร  ขัดกันตอสิไงทีไควร  ตำมหลัก฿หญหงขຌอส ำหรับอຌำงอนุลม 
฿นพระวินัย เมหมำะสมกสถำบันของวัด ของสมณะผูຌประพฤติพระวินัย 
ทัๅงมืไอเปยืนดูตำมหนຌำบຌำนหรือ  ตำมทีไสำธำรณะกใยิไงเมควร  มຌพระอรหันต์ 
ผูຌเดຌทิพย์จักษุ พระบรมศำสดำกใตรัสหຌำมดูสิไงทีไมิ฿ชวิสัย ของพระสำวก 

พรำะฉะนัๅน พืไอปງองกันหตุสืไอมสียดังกลำว คณะสังฆมนตรีจึงมีมติ
฿หຌประกำศหຌำมพระภิกษุ สำมณรดังตอเปนีๅ 

                                           
๕

 ประกำศ฿นถลงกำรณ์คณะสงฆ์ ลม ๐๔ ภำค ํ๎ หนຌำ ๔๕๐ ลงวันทีไ ๎๑๒ ธันวำคม ๎๑์๏ 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๙๙ 

วิทยุ 
หຌำมปຂดวิทยุดังกินสมควร฿นวัด หຌำมปຂดฟังพลง ดนตรี หรือละคร 

ป็นตຌน ฿นภำคบันทิง  ซึไงผิดพระวินัย  ผิดวิสัยสมณะวຌนเวຌตมีงำนกีไยวกับ
คฤหัสถ์฿นวัด  ตกใ฿หຌรูຌจักพอดี ฿หຌก ำชับ  กวดขันศิษย์  อุปัฏฐำกหรือผูຌอำศัย 
฿หຌปฏิบัติตำมประกำศนีๅ ฿หຌสังวร฿นกำร฿ชຌวิทยุครืไองลใก หຌำมถือ หรือ฿สยำม
ปຂดฟังเป฿นถนนหลวงหรือ฿นทีไสำธำรณะตำงโ 

  

ทรทัศน์ 
หຌำมปຂดทรทัศน์ดูละคร ตຌนร ำ ละมวย ป็นตຌน ซึไงผิดพระวินัย ผิด

วิสัยสมณะ มຌป็นรืไองทีไควรดู หຌำมปຂด฿หຌมีสียงดังกินควร วຌนเวຌตมีงำน
กีไยวกับคฤหัสถ์฿นวัด ตกใ฿หຌรูຌจักพอดี ฿หຌก ำชับศิษย์ อุปัฏฐำกหรือผูຌอำศัย฿หຌ
ปฏิบัติตำมประกำศนีๅชนดียวกับวิทยุ หຌำมทีไยวยืนดูทรทัศน์ ตำมหนຌำบຌำน
หรือตำมทีไสำธำรณะทัไวเป 

พระคณำธิกำรหรือพระภิกษุสำมณรรูป฿ด  ประพฤติฝຆำฝืนละมิด 
ขຌอหຌำมตำมประกำศนีๅ ฿หຌพระคณำธิกำรผูຌมีอ ำนำจหนือลงทษฐำนละมิดจริยำ 
พระคณำธิกำร  ถຌำป็นพระภิกษุสำมณร฿นวัด  ฿หຌจຌำอำวำสวัดนัๅนลงทษฐำน
ละมิดอ ำนำจจຌำอำวำส 

ขอ฿หຌจຌำคณะทุกชัๅน จຌำอำวำส ตรวจตรำดูลวัดละพระภิกษุสำมณร
฿นสังกัด ฿หຌปฏิบัติ ตำมประกำศนีๅดยทัไวกัน 
  

ประกำศ ณ วันทีไ  ๎๔  ตุลำคม  พทุธศักรำช  ๎๑์๏ 
 

 

 

  สมดใจพระมหาวีรวงศ ์
 สังฆนำยก 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๑๐๐ 

 

 

 

ประกาศคณะสงฆ ์

รืไอง หຌามพระภิกษุสามณรพักรม฿นสถานทีไป็นทีไรังกียจ 

ทางพระวินัยํ์ 
  

 ดຌวยปรำกฏวำ พุทธศำสนิกชนผูຌลืไอม฿ส฿นพระพุทธศำสนำเดຌต ำหนิ 
ติตียนพระภิกษุสำมณรผูຌพักรม฿นรงรมซึไงทำงคณะสงฆ์เดຌวำงระบียบหຌำม
เวຌตัๅงตวันทีไ ํ มกรำคม พุทธศักรำช ๎๐๔๒ หรือ฿นสถำนทีไพักตำกอำกำศ
สำธำรณะของคฤหัสถ์ชำยหญิง พรำะสถำนทีไชนนัๅนป็นทีไพักรมของคฤหัสถ์
ชำยหญิง เมสมควรทีไพระภิกษุสำมณรจะขຌำเปพักรมรวมสถำนทีไดียวกัน  
อันป็นทีไนำรังกียจทำงพระวินัยพุทธบัญญัติ คณะสังฆมนตรีจึงมีมติ฿หຌประกำศ
พิไมติมดังตอเปนีๅ 
 ํ. หຌำมพระภิกษุสำมณรมิ฿หຌขຌำเปพักรม฿นรงรม ซึไงป็นทีไพัก
รมของคฤหัสถ์ชำยหญิง หรือ฿นสถำนทีไพักตำกอำกำศสำธำรณะของคฤหัสถ์
ชำยหญิง 
 ๎. ถຌำพระภิกษุสำมณรผูຌดินทำง จ ำป็นตຌองพักรก฿นระหวำงทำง กใ
฿หຌขຌำเปขออำศัยพักรม฿นวัด฿กลຌคียง หรือ฿นสถำนทีไซึไงควรกสมณะทีไจัดเวຌ
ส ำหรับพระภิกษุสำมณรดยอกทศ อันเมป็นทีไรังกียจทำงพระวินัย 
 ๏. พระภิกษุสำมณรผูຌดินทำง  ตຌองปฏิบัติ฿หຌสมควรกควำมป็น
พระภิกษุสำมณรทีไดีตำมทำงพระวินัย฿หຌสน฿จอืๅอฟื้อ฿นคมิกวัตรละอำคันตุกวัตร 
มืไอขຌำเปขออำศัยพักรม฿นวัด฿ด โ จงปฏิบัติ฿หຌชอบดຌวยกติกำของวัดนัๅน โ 
                                           

ํ์
 ประกำศ฿นถลงกำรณ์คณะสงฆ์ ลม ๐๒ ภำค ํ หนຌำ ๏๑๏ พ.ศ. ๎๑์ํ 
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 ๐. ถຌำปรำกฏวำ พระภิกษุสำมณรขຌำเปพักรม฿นรงรมทีไพักของ
คฤหัสถ์ชำยหญิงกใดี ฿นสถำนทีไตำกอำกำศสำธำรณะของคฤหัสถ์ชำยหญิงกใดี 
฿หຌจຌำอำวำสหรือจຌำคณะทຌองถิไน ซึไงอยู฿นขตนัๅน จัดกำร฿หຌพระภิกษุสำมณร
ผูຌละมิดประกำศนีๅออกเปจำกสถำนทีไชนนัๅน 
  ก. ถຌำพระภิกษุสำมณรนัๅนเมชืไอฟัง  ฿หຌจຌำอำวำสหรือจຌำคณะ
ทຌองถิไนซึไงอยู฿นขตนัๅนขออำรักขำทำงบຌำนมือง฿นฐำนลวงละมิดประกำศ 
คณะสงฆ์ ละจัดกำร฿หຌป็นเปดยชอบดຌวยประกำศนีๅ 
  ข. ถຌำพระภิกษุสำมณรนัๅนประพฤติสียหำยทำงพระวินัย฿หຌ 
จຌำอำวำสหรือจຌำคณะทຌองถิไนซึไงอยู฿นขตนัๅน จัดกำร฿หຌป็นเปดยชอบดຌวย
พระวินัยพุทธบัญญัติละอำณัติคณะสงฆ์ ลຌวรำยงำน฿หຌจຌำคณะหนือทรำบ 
 ๑. ฿หຌกรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม ขอควำมรวมมือกับกระทรวง-
มหำดเทยจຌงประกำศคณะสงฆ์นีๅ  กจຌำหนຌำทีไฝຆำยปกครองทຌองถิไ น  ละ 
ขอควำมรวมมือกับผูຌจัดกำรรงรม ละผูຌจัดกำรสถำนทีไพักตำกอำกำศสำธำรณะ 
พืไอ฿หຌประกำศคณะสงฆ์เดຌผลธ ำรงเวຌซึไงควำมลืไอม฿สของพุทธศำสนิกชนสืบ
ตอเป 

 ประกำศ  ณ วนัทีไ  ๏ํ  มกรำคม  พุทธศักรำช  ๎๑์ํ 
 
 สมดใจพระวนัรัต 

 สังฆนำยก 
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ประกาศ 
หຌามเม฿หຌพระภิกษุสามณรทีไยวสัญจรของินชาวบຌาน 

  

 มีภิกษุสำมณรบำงรูปทีไยวของินชำวบຌำน ป็นทีไนำอับอำยอดสูยิไงนัก 
สียทัๅงทำงพระวินัย สืไอมทัๅงกียรติคุณหงคณะสงฆ์ ป็นกำรเมสมควรทีไภิกษุ
สำมณรจะประพฤติชนนัๅน 
 มหำถรสมำคมพิจำรณำหในพรຌอมกัน฿หຌประกำศวำ ตัๅงตบัดนีๅ 
ป็นตຌนเป หຌำมเม฿หຌภิกษุสำมณรทีไยวสัญจรของินตำมชำวบຌำน ภิกษุสำมณร
รูป฿ดฝຆำฝืนพบ฿นทีไ ฿ด ละถຌำวัดทีไภิกษุสำมณรรูปนัๅนส ำนักอยู ฿กลຌโ  
฿หຌสงจຌำหนຌำทีไน ำสงจຌำอำวำสนัๅน ถຌำวัดนัๅนอยูเกล ฿หຌน ำสงจຌำคณะ฿นทຌองทีไ
นัๅน มืไอพิจำรณำเดຌควำมจริงลຌว฿หຌบังคับ฿หຌสึกสีย ถຌำภิกษุสำมณรรูปนัๅนมี
หนังสือสุทธิตำมระบียบ ฿หຌจຌำอำวำสหรือจຌำคณะนัๅนท ำรำยงำนบอกชืไอ ฉำยำ 
วัด อ ำภอ จังหวัด สนอจຌำคณะตำมล ำดับ จนถึงประธำนกรรมกำรมหำถร-
สมำคม พืไอจะเดຌต ำหนิจຌำอำวำสทีไภิกษุสำมณรรูปนัๅนสังกัดอยู ถຌำเมมี 
หนังสือสุทธิ ฿หຌถือวำป็นคนจรจัด บังคับ฿หຌสึกสียชนดียวกัน ลຌวท ำรำยงำน
สนอจຌำคณะหนือตนพืไอทรำบเวຌดຌวย 

 ฿หຌจຌำอำวำสละจຌำคณะป็นผูຌรักษำ ละปฏิบัติกำร฿หຌป็นเปตำม
ประกำศนีๅทุกประกำร 

  ประกำศตัๅงตวันทีไ ํ๒ มกรำคม ๎๐๓๕ 

สมดใจพระพุทธฆษำจำรย ์
บัญชำกำรคณะสงฆ์ทนพระองค์สมดใจพระสังฆรำชจຌำ 

ถลงกำรณ์ ฯ ลม ๎๐ หนຌำ ๔๓ํ 
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มติมหาถรสมาคม 
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มติมหาถรสมาคม 

ครัๅงทีไ ๐/๎๑๐๑ 

ส านักลขาธกิารมหาถรสมาคม 
 

มติทีไ ๔์/๎๑๐๑ 
รืไอง กำรสรຌำงพระพุทธรูป  ปูนชนียวัตถุ ละรปูปั้นตำง โ ทีไ฿ชຌประดับ

ตกตงสถำนทีไ 

 ฿นกำรประชุมมหำถรสมำคม ครัๅงทีไ ๐/๎๑๐๑  มืไอวันทีไ ๔ กุมภำพันธ์ 
๎๑๐๑ ลขำธิกำรมหำถรสมำคมสนอวำ สมดใจพระมหำธีรำจำรย์ กรรมกำร
มหำถรสมำคม เดຌปรำรภวำมีวัดบำงหงเดຌสรຌำงพระพุทธรูป ปูชนียวัตถุ ละ
รูปปั้นประภทตำง โ ซึไงป็นรูปปั้นทีไเมหมำะสมกับจำรีตประพณี อันป็น
สำหตุ฿หຌกิดกำรวิพำกษ์วิจำรณ์฿นหมูพุทธศำสนิกนดยทัไวเป วัดตำง โ จึงควร
พิจำรณำ฿หຌรอบคอบกอนทีไจะด ำนินกำรจัดสรຌำงลงเป   หในสมควรสนอ 
มหำถรสมำคมพืไอปรดพิจำรณำ 
 ทีไประชุมพิจำรณำลຌวลงมติ ดังนีๅ 
 ํ. จัดทีไจะสรຌำงพระพุทธปฏิมำ ฿หຌปฏิบัติตำมมติมหำถรสมำคมครัๅงทีไ 
๕/๎๑๐ํ มืไอวันทีไ ๎์ กรกฎำคม ๎๑๐ํ วำ พระพุทธจຌำป็นรัตนะทีไกษม
สูงสุด บุรพำจำรย์ทีไสรຌำงพระพุทธปฏิมำ จึงพิจำรณำดຌวยควำมรอบคอบ ฿หຌวัด
ทุกวัดปฏิบัติตำมจำรีตประพณีดังกลำวดยครงครัด 
 ๎. วัดทีไจะสรຌำงปูชนียวัตถุ หรือรูปคำรพ ฿หຌปฏิบัติตำมมติมหำถร-
สมำคม ครัๅงทีไ ๎๎/๎๑๐๐ มืไอวันทีไ ๎์ สิงหำคม ๎๑๐๐ วำ กำรสรຌำงปูชนียวัตถุ
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หรือรูปคำรพภำย฿นวัด  ตຌองพิจำรณำ฿หຌหมำะสมกับพระประธำนภำย฿น 
พระอุบสถ  หรืออุบสถ  ถຌำจะสรຌำง฿หຌ฿หญ ตຌองรำยงำนจຌำคณะผูຌปกครอง
ตำมล ำดับจนถึงจຌำคณะ฿หญ  มืไอเดຌรับอนุมัติลຌวจึงจะด ำนินกำรสรຌำงเดຌ 
 สวนวัด฿ดทีไมีควำมประสงค์จะสรຌำงรูปคำรพ  หรือรูปปั้นอืไน฿ด  ควร
ยึดถือละปฏิบัติตำมมติมหำถรสมำคมทัๅงสองขຌอดังกลำวดยอนุลม ละ฿หຌ
กรมกำรศำสนำจຌงจຌำคณะจังหวัดทุกจังหวัดพืไอจຌง฿หຌวัดทุกวัด฿นขตปกครอง
ทรำบละถือปฏิบัติดยทัไวกัน 
 
 
 
   ินายสุทธิวงศ ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ี 
   รองอธิบดี ปฏิบัติรำชกำรทน 
   อธิบดีกรมกำรศำสนำ 
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มติมหาถรสมาคม 

ครัๅงทีไ ๏ํ/๎๑๐๑ 

ส านักลขาธิการมหาถรสมาคม 

 

มติทีไ ๑ํ๎/๎๑๐๑ 
รืไอง กำรบวชภิกษุณี 

 ฿นกำรประชุมมหำถรสมำคมครัๅงทีไ ๏ํ/๎๑๐๑ มืไอวันทีไ ๎๕ พฤศจิกำยน 
๎๑๐๑ ลขำธิกำรมหำถรสมำคมสนอวำ ฿นกำรประชุมคณะกรรมกำรควำม
มัไนคงหงพระพุทธศำสนำ ครัๅงทีไ ๔/๎๑๐๑ มืไอวันทีไ ํ๐ พฤศจิกำยน ๎๑๐๑ 
ทีไประชุมซึไงมี พระพรหมมุนี ป็นประธำน เดຌพิจำรณำรับรองมติ รืไองกำรบวช
ภิกษุณี ซึไงเดຌประชุม฿นครัๅงทีไ ๓/๎๑๐๑ มืไอวันทีไ ๐ กันยำยน ๎๑๐๑ เวຌดังนีๅ 
 ํ. คณะสงฆ์ยึดถือพระธรรมวินัย ซึไงป็นพระพุทธบัญญัติวำดຌวยกำร
฿หຌกำรบรรพชำอุปสมบทหญิงป็นภิกษุณี สิกขมำนำ ละป็นสำมณรี ป็น
หลักปฏิบัต ิ
 ๎. หในควรปฏิบัติตำมประกำศมหำถรสมำคม วำดຌวยรืไองหຌำม
พระภิกษุสำมณรเม฿หຌบวชหญิงป็นบรรพชิต พ.ศ. ๎๐๓ํ ตอเป ถึงมຌวำจะ
เมเดຌรับกำรอุปสมบทป็นภิกษุณีกใสำมำรถสมำทำนศีล ๔ พืไอป็นนวทำง
ปฏิบัติพืไอบรรลุคุณธรรมชัๅนสูงเดຌ ละทีไประชุมเดຌพิจำรณำอกสำรวำดຌวยรืไอง
กีไยวกับภิกษุณี ซึไงรวบรวมละรียบรียงดยคณะกรรมกำรควำมมัไนคงหง
พระพุทธศำสนำพรຌอมทัๅงลงมติ฿หຌน ำสนอมหำถรสมำคมพืไอปรดทรำบ ละ



คู่มือพระวินยาธิการ   ๑๐๗ 

฿นอกำสทีไสมควร จะเดຌขออนุมัติพืไอจัดพิมพ์ป็นอกสำรผยพรกสำธำรณชน
ตอเป 
 ทีไประชุมรับทรำบ 
 
 
 
   ินายสุทธิวงศ ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ี 
   ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ 
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มติมหาถรสมาคม 

ครัๅงทีไ ๕/๎๑๐๒ 

ส านักลขาธกิารมหาถรสมาคม 
 
 
มติทีไ ํ๑๔/๎๑๐๒ 
รืไอง กรณีหลอกลวงขำยพระครืไอง฿หຌกนักทองทีไยวตำงชำติภำย฿นวัด 
 ฿นกำรประชุมมหำถรสมำคม ครัๅงทีไ ๕/๎๑๐๒ ลงวันทีไ ํ์ มษำยน 
๎๑๐๒ ลขำธิกำรมหำถรสมำคมสนอวำ นำยวิชัย ชัยจิตวณิชกุล ประธำน
คณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ ศิลปะละวัฒนธรรมเดຌมีหนังสือทีไ ๎์๏๓/๎๑๐๒ 
ลงวันทีไ ๎๓ มีนำคม ๎๑๐๒ จຌงวำ ฿นครำวประชุมคณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ 
ศิลปะละวัฒนธรรม สภำผูຌทนรำษฎร ครัๅงทีไ ๒๓ วันพุธ ทีไ ๎๒ มีนำคม ๎๑๐๒ 
ทีไประชุมเดຌพิจำรณำรืไอง กรณีกำรกระท ำธุรกรรมหลอกลวงขำยพระครืไอง
฿หຌกนักทองทีไยวตำงชำติภำย฿นวัดซึไงทีไประชุมเดຌพิจำรณำลຌวหในวำกรณี
ดังกลำวเดຌสรຌำงควำมสืไอมสีย฿หຌกประทศชำติ ดยฉพำะอยำงยิไงนักทองทีไยว
ตำงชำติ ซึไงเดຌน ำงินตรำตำงประทศขຌำมำ฿ชຌจำยหมุนวียน฿นระบบศรษฐกิจ
ของประทศเทยป็นจ ำนวนมำก฿นตละป ชวยสรຌำงรำยเดຌ฿หຌกชุมชนละ
ประชำชน สงผล฿หຌมีกำรจຌำงรงงำนพิไมขึๅน ละสรຌำงควำมขຌมขใง฿หຌก
ศรษฐกิจ฿นภำวะทีไประทศเทยขำดดุลงินตรำตำงประทศ กำรกระท ำดังกลำว
ขຌำงตຌนจะสรຌำงควำมสียหำย฿หຌกประทศชำติละกระทบตอควำมรูຌสึกของ
นักทองทีไยวป็นอยำงมำก ดยฉพำะอยำงยิไงประทศเทยป็นดินดนหง
พระพุทธศำสนำ คนสวน฿หญนับถือพระพุทธศำสนำ กำรท ำธุรกรรมหลอกลวง
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จะสรຌำงภำพลักษณ์ทีไเมดีอันจะกอ฿หຌกิดควำมสียหำย฿หຌกพระพุทธศำสนำ
ละคณะสงฆ์เทยดยสวนรวมดຌวย 
 ฿นกำรนีๅ  คณะกรรมำธิกำร ฯ ขอ฿หຌส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ
กรำบนมัสกำรทีไประชุมมหำถรสมำคม พืไอปรดพิจำรณำหำมำตรกำรละ
นวทำงปງองกันพืไอมิ฿หຌกิดควำมสืไอมสียกประทศชำติ ละศำสนำตอเป 
ละขอเดຌปรดพิจำรณำสัไงกำร฿หຌพระสังฆำธิกำรทุกระดับชัๅนน ำเปด ำนินกำร
ป็นภำรธุระ฿หຌขຌมงวดมำกยิไงขึๅน 
 ทีไประชุมพิจำรณำลຌวลงมติวำ รืไองนีๅจຌำคณะพระสังฆำธิกำรกวดขัน
กันอยูลຌว ตพืไอ฿หຌทุกวัดเดຌปฏิบัติขຌมงวดยิไงขึๅน  จึง฿หຌส ำนักงำนพระพุทธ-
ศำสนำหงชำติจຌงจຌำคณะจังหวัดทุกจังหวัดพืไอจຌงวัด฿นขตปกครองกวดขัน
มิ฿หຌบุคคลภำยนอกวัดน ำพระพุทธรูปหรือพระครืไองมำจ ำหนำยภำย฿นวัด 
 อนึไง ฿หຌส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติจຌงคณะกรรมำธิกำร ฯ ฿หຌ
ผูຌทีไมีหนຌำทีไรับผิดชอบตำมกฎหมำยด ำนินกำรรืไองนีๅ พืไอชวยปกปງองคุຌมครอง
พระพุทธศำสนำตำมรัฐธรรมนูญก ำหนด 
 
 

 

 

   ินายสุทธิวงศ ์ตันตยาพิศาลสุทธิ์ี 
   ลขำธิกำรมหำถรสมำคม  
 

 
 
      
 
 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๑๑๐ 

 
 

มติมหาถรสมาคม 

ครัๅงทีไ ๓/๎๑๐๓ 

ส านักลขาธิการมหาถรสมาคม 

มติทีไ ๕ํ/๎๑๐๓ 
รืไอง กำรฆษณำพระพุทธรูป/พระครืไองละวัตถุมงคล฿นสืไอหนงัสือพิมพ์ 
 สืไอสิไงพิมพ์ ละสืไอวิทยุทรทศัน์ 
 ฿นกำรประชุมมหำถรสมำคม ครัๅงทีไ ๓/๎๑๐๓ มืไอวันทีไ ํ์ มีนำคม 
๎๑๐๓ ลขำธิกำรมหำถรสมำคมสนอวำ ฿นครำวประชุมรืไอง กำรฆษณำ 
฿นสืไอหนังสือพิมพ์ สิไงพิมพ์  ละ฿นสืไอวิทยุทรทัศน์  ครัๅงทีไ ํ/๎๑๐๓  มืไอ
วันพุธทีไ ๏ มีนำคม ๎๑๐๓ ณ หຌองประชุม ๏์ํ ตึกบัญชำกำร ชัๅน ๏ ท ำนียบ
รัฐบำล ดยมี นำยวิษณุ ครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ป็นประธำน ทีไประชุม 
เดຌปรำรภถึงกำรฆษณำละกำรรีไยเรทีไอวดอຌำงสรรพคุณกินสภำพทีไนำจะป็น
กำรชวนชืไอ ละ฿ชຌสืไอพืไอสวงหำประยชน์สวนตนมำกกวำจะป็นประยชน์
สวนรวม ดังนีๅ 
 ํ. กำรฆษณำสรรพคุณพระบูชำละวัตถุมงคล ดยอຌำงหลงทีไมำ
ของวัสดุทีไน ำมำสรຌำงพระบูชำละวัตถุมงคล  จ ำนวนพระบูชำละวัตถุมงคล 
ทีไน ำมำจ ำหนำยหรือลกปลีไยนหรือมอบป็นของทีไระลึก  ดยเมรูຌจักหมด 
ตลอดถึงอຌำงอิทธิฤทธิ์ปำฏิหำริย์ตำง โ  อำจขຌำขำยกำรฆษณำชวนชืไอซึไง 
หมิไนหมตอกำรอวดอุตริมนุสสธรรม ละขຌำลักษณะบีไยงบนหลักพระสัทธรรม 
คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ละปฏิวธ เดຌ 
 ๎. กำร฿ชຌสืไอตำง โ ฿นกำรรีไยเร ดยเมค ำนึงถึงหลักธรรมค ำสัไงสอน 
ทีไทຌจริงของพระพุทธศำสนำ  มุงตประยชน์สวนตนหรือกลุมบุคคล มำกกวำ
มุงกำรผยผพระพุทธศำสนำ 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๑๑๑ 

 ๏. กำรน ำอำพระพุทธรูปหรือสัญลักษณ์ทำงพระพุทธศำสนำ มำวำง
บริวณทำงทຌำหรือขຌำงถนนทีไคนดินผำนเป - มำ  ควรทีไจะมีกฎหมำยหรือ
กฎระบียบหຌำม ละก ำหนด฿หຌมีกำรปฏิบัติทีไชัดจน 
 ฿นกำรนีๅ ทีไประชุมเดຌสรุปป็นมติ฿หຌส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ
ด ำนินกำร ดังนีๅ 

ํ. น ำสำระกำรประชุมสนอมหำถรสมำคมพืไอทรำบ 
๎. ขอ฿หຌมหำถรสมำคมมีมำตรกำรปງองกันละลงทษพระสังฆำธิกำร

ผูຌฝຆำฝืนค ำสัไง มติ หรือประกำศของมหำถรสมำคม รืไอง ควบคุมกำรรีไยเร  
กำรอวดอຌำงคุณวิศษ กำรท ำสนห์ยำฝด ดย฿หຌถือปฏิบัติอยำงครงครัด 

๏. หำกผูຌจัดท ำพระบูชำหรือวัตถุมงคลป็นคฤหัสถ์ ขอ฿หຌพระสังฆำธิ
กำรชวยกันสอดสองดูล จຌงจຌำหนຌำทีไฝຆำยบຌำนมืองด ำนินกำรตำมกฎหมำย
ตอเป 

๐. ขอ฿หຌมีมำตรกำรควบคุมกำรผยพรหรือฆษณำ  กำรจัดสรຌำง 
พระบูชำหรือวัตถุมงคลทำงสืไอหนังสือพิมพ์ สืไอสิไงพิมพ์  หรือสืไอวิทยุทรทัศน์ 

๑. ก ำหนด฿หຌมีกำรควบคุมพระภิกษุทีไจัดรำยกำรธรรมะตำมสถำนีวิทยุ
ตำง โ อยำง฿กลຌชิด พืไอ฿หຌมีกำรผยผพุทธธรรมอยำงถูกตຌองชัดจน 

ทีไประชุมพิจำรณำลຌวลงมติวำ ฿หຌส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ
รวบรวมค ำสัไงมหำถรสมำคม มติมหำถรสมำคม  ละประกำศของคณะสงฆ์ 
ทีไกีไยวขຌองกับรืไองดังกลำว จຌงจຌำคณะจังหวัดทุกจังหวัด  พืไอจຌงวัด฿นขต
ปกครองทรำบละปฏิบัติอยำงครงครัดตอเป 
 

 
   พลต ำรวจท 

 ิอุดม จริญี 
 ลขำธิกำรมหำถรสมำคม 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๑๑๒ 

 
 

 

มติมหาถรสมาคม 

ครัๅงทีไ ๕/๎๑๐๓ 

ส านักลขาธิการมหาถรสมาคม 

 

 

มติทีไ ํ๏๓/๎๑๐๓ 
รืไอง พระภิกษุประพฤติตนเมมำะสม 
 ฿นกำรประชุมมหำถรสมำคม ครัๅงทีไ ๕/๎๑๐๓ มืไอวันทีไ ๏์ มีนำคม 
๎๑๐๓ ลขำธิกำรมหำถรสมำคมสนอวำ นืไองดຌวยสถำนีทรทัศน์ สืไอมวลชน
หงหนึไงเดຌน ำภำพกำร฿ชຌสืไออินตอร์นใตของพระภิกษุสำมณรทีไเมชอบดຌวย
สมณวิสัย รวมทัๅงคຌนควຌำสืไออินตอร์นใต พืไอพิมพ์ภำพหรือดูภำพทีไเมหมำะสม 
นอกหนือจำกกำรคຌนควຌำ฿นทำงวิชำกำร ส ำหรับกำรลงขำวของสืไอมวลชน฿น
ครัๅงนีๅ เดຌรวมกับจຌำคณะผูຌปกครองคณะสงฆ์ ละจຌำหนຌำทีไส ำนักงำนพระพุทธ-
ศำสนำหงชำติขຌำรวมด ำนินกำรตรวจสอบพบวำ มีพระภิกษุรูปหนึไงเดຌ฿ชຌ 
สืไออินตอร์นใตเป฿นทำงทีไเมถูกตຌองตำมพระธรรมวินัย จึงเดຌสมัคร฿จ฿นกำร 
ลำสิกขำ 
 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติหในวำ กำร฿ชຌสืไออินตอร์นใตซึไง
ป็นทคนลยีสมัย฿หม  หำก฿ชຌประยชน์฿นทำงวิชำกำรกใจะป็นสิไงทีไป็น
ประยชน์มหำศำล ตหำกน ำเป฿ชຌ฿นสิไงทีไผิดกับหลักพระธรรมวินัย หรือเมอยู
฿นสมณวิสัยของพระภิกษุสำมณร  กใจะป็นหตุ฿หຌกิดรืไองดังกลำวขึๅน  จึงหใน
ควรพิจำรณำกำร฿ชຌสืไอดังกลำว฿หຌสอดคลຌองกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๑๑๓ 

 ทีไประชุมพิจำรณำลຌวลงมติ฿หຌส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติจຌง
จຌำคณะ฿หญทรำบ พืไอสัไงกำร฿หຌจຌำคณะพระสังฆำธิกำร฿นขตปกครองสอดสอง
ดูลพระภิกษุสำมณร฿นสังกัด฿หຌมีควำมสังวร฿นกำร฿ชຌอินตอร์นใต 
 
 

           พลต ำรวจท 
 ิอุดม จริญี 
 ลขำธิกำรมหำถรสมำคม 
 
  



คู่มือพระวินยาธิการ   ๑๑๔ 

 

 

 

มติมหาถรสมาคม 

ครัๅงทีไ ํ๓/๎๑๐๕ 

ส านักลขาธิการมหาถรสมาคม 

มติทีไ ๏๓๐/๎๑๐๕ 
รืไอง พระภิกษุสำมณรกีไยวขຌองกับกำรมือง 
รียน ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักลขำธิกำรมหำถรสมำคม 

฿นกำรประชุมมหำถรสมำคม ครัๅงทีไ ํ๓/๎๑๐๕ มืไอวันทีไ ๎ํ สิงหำคม 
๎๑๐๕ลขำธิกำรมหำถรสมำคมสนอวำ พระธรรมกิตติมธี กรรมกำรมหำถร
สมำคมละประธำนคณะลขำนุกำรคณะผูຌปฏิบัติหนຌำทีไสมดใจพระสังฆรำช 
สนอวำ ฿นชวงระยะวลำทีไผำนมำ ทำงรำชกำรเดຌจัด฿หຌมีกำรลือกตัๅง สมำชิก
สภำกรุงทพมหำนคร ิสก.ี ละสมำชิกสภำขต ิสข.ี สมำชิกองค์กำรบริหำร
สวนจังหวัด  ิสจ.ี  สมำชิกองค์กำรบริหำรสวนต ำบล ิอบต.ี  ละสมำชิก
วุฒิสภำ ิสว.ี ละ฿นปลำยป ๎๑๐๕ นีๅ จะมีกำรลือกตัๅงสมำชิกสภำผูຌทนรำษฎร 
ิสส.ี ทัไวประทศ พืไอ฿หຌป็นเปตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักร
เทย อันป็นกิจกรรมฝຆำยอำณำจักรทีไจะตຌองจัดด ำนินกำร฿หຌป็นเปตำมกำร
ปกครองระบอบประชำธิปเตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงป็นประมุข ซึไงป็น
รืไองของคฤหัสถ์ ผูຌมีสิทธิตำมกฎหมำยป็นผูຌจัดด ำนินกำร ส ำหรับพระภิกษุ
สำมณรเมมีหนຌำทีไจะตຌองเป฿ชຌสิทธิ์กีไยวขຌองกับกำรลือกตัๅง ละเมสมควรจะ
สดงตน฿หຌป็นคุณละทษกผูຌสมัครลงรับกำรลือกตัๅง ละพรรคกำรมือง 
฿ด โ ทัๅงสิๅน 



คู่มือพระวินยาธิการ   ๑๑๕ 

พืไอป็นกำรชิดชูสถำบันพระพุทธศำสนำ ละ฿หຌคณะสงฆ์ด ำรงอยู฿น
สถำนะอันป็นทีไคำรพนับถือของประชำชนทุกหมูหลำ ละพืไอป็นกำรปງองกัน
ค ำครหำ฿นกำรทีไพระภิกษุสำมณรจะสดงตนหรือสดงควำมคิดหใน฿หຌป็น
ปฏิปักษ์ หรือสนับสนุนฝຆำย฿ดฝຆำยหนีไง จึงขอ฿หຌพระภิกษุสำมณรปฏิบัติตำม
ค ำสัไงของมหำถรสมำคม รืไอง หຌำมพระภิกษุสำมณรกีไยวขຌองกับกำรมือง 
พ.ศ. ๎๑๏๔ 

ทีไประชุมพิจำรณำลຌวลงมติหในชอบตำมทีไสนอ ละ฿หຌส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำหงชำติจัดท ำส ำนำค ำสัไงมหำถรสมำคม รืไอง หຌำมพระภิกษุ
สำมณรกีไยวขຌองกับกำรมือง พ.ศ. ๎๑๏๔  จຌงจຌำคณะ฿หญ  จຌำคณะภำค 
รองจຌำคณะภำค พืไอทรำบ ละ฿หຌจຌงจຌำคณะจังหวัดทุกจังหวัดพืไอจຌงวัด
ทุกวัด฿นขตปกครอง฿หຌปฏิบัติตำมอยำงครงครัด 

จึงรียนมำพืไอปรดมอบสวนคุຌมครองพระพุทธศำสนำด ำนินกำร
ตอเป 
 
 
 
 ินายชวลิต ตงออนี 
 ทนผูຌอ ำนวยกำรสวนงำนมหำถรสมำคม 
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มติมหาถรสมาคม 

ครัๅงทีไ ๎๏/๎๑๐๕ 

ส านักลขาธิการมหาถรสมาคม 

 
มติทีไ ๑์๕/๎๑๐๕ 
รืไอง กำรสดงเมหมำะสม฿นวัดพระพุทธศำสนำ 

฿นกำรประชุมมหำถรสมำคม ครัๅงทีไ ๎๏/๎๑๐๕ มืไอวันทีไ ๏์ ตุลำคม 
๎๑๐๕ ลขำธิกำรมหำถรสมำคมสนอวำ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับลงวันทีไ 
๏์ ตุลำคม ๎๑๐๕ เดຌลงขำวกรณีทีไสมดใจพระนำงจຌำฯ พระบรมรำชินีนำถ 
มีพระรำชปรำรภถึงรืไองของกำรตงกำยทีไเมหมำะสม ดยเดຌทอดพระนตร
งำนบุญบัๅงเฟพญำนำคทีไจังหวัดหนองคำย ผำนสถำนีทรทัศน์ทีไถำยทอด฿หຌหใน
ภำพหญิงสำวนุงนຌอยหมนຌอย ตຌนดຌวยทำทำงทีไยัไวยุทำงพศป็นอยำงยิไง ดยมี
พระรำชกระสวำ ประทศเทยป็นศูนย์กลำงของพระพุทธศำสนำลก มีชำว
ตำงประทศทีไมีจิตศรัทธำมำบวช฿นประทศเทยมำกมำย พระพุทธศำสนำ฿น
ประทศเทยมีมำกวำ ๔์์ ป ลຌวหลอหลอม฿หຌคนเทยมีควำมสุภำพ ออนยน 
มีมตตำกรุณำ วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำจึงป็นวันทีไพุทธศำสนิกชนควร
นຌอมร ำลึกถึงพระคุณของพระสัมมำสัมพุทธจຌำดຌวยควำมคำรพ กำรจัดกำร
สดง฿ด โ  ฿นวันหลำนีๅ  จึงควรพิจำรณำดຌวยจิตส ำนึกของควำมป็นพุทธ- 
ศำสนิกชนทีไจะตຌองรูຌจักกำลทศะ ตลอดจนค ำนึงถึงชืไอสียงของประทศเทยดຌวย 

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ ฿นฐำนะส ำนักลขำธิกำรมหำถร-
สมำคม  ขอนมัสกำรวำ  กำรจัดสดงทีไเมหมำะสม หำกป็นกำรจัด฿นวัด 
จຌำอำวำสวัดมีอ ำนำจ฿นกำรอนุญำตหรือเมอนุญำต฿หຌด ำนินกำร ตนืไองจำก
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กำรจัดสดงดังกลำวอยูนอกวัด จຌำอำวำสวัดกใเมสำมำรถด ำนินกำรเดຌ ตกใมี
หลำยวัดทีไจຌำอำวำสเมเดຌรับควำมรวมมือจำกจຌำหนຌำทีไของรัฐละประชำชน
฿นกำรหຌำมเม฿หຌมีกำรสดงหรือกำรขงขัน ตลอดถึงกำรจ ำหนำยของมึนมำ 
฿นวัดเดຌ ฉะนัๅน หำกจะ฿หຌกิดผล฿นทำงปฏิบัติ จึงขอ฿หຌจຌำหนຌำทีไของรัฐขຌำเป
฿หຌควำมชวยหลือจຌำอำวำส฿นกำรจัดงำนพืไอป็นงำนบุญลຌวน โ ละเดຌคยน ำ
รืไองกีไยวกับกำรจัดงำน฿นวัดสนอมหำถรสมำคม พืไอพิจำรณำ฿หຌทุกวัดทีไจัด
งำนทีไกีไยวขຌองกับพระพุทธศำสนำละวัฒนธรรมเทย เดຌตระหนักถึงกำรสดง
ทีไเมหมำะสม ชน กำรสดงทีไสอเป฿นทำงลำมกอนำจำร กำรจัด฿หຌมีของมึน
มำ฿นวัด  กำรลนกำรพนัน฿นวัด ป็นตຌน ดย฿หຌทุกวัดปฏิบัติตำมระบียบ 
มหำถรสมำคม วำดຌวยกำรจัดงำนวัด พ.ศ. ๎๑๏๓ ขຌอ ๓ อยำงครงครัด  
ซึไงมหำถรสมำคมเดຌหในชอบ฿หຌมีหนังสือนมัสกำรจຌำคณะจังหวัดพืไอก ำชับวัด
฿นขตปกครอง฿หຌปฏิบัติตำมระบียบมหำถรสมำคมดังกลำวอยำงครงครัด 
ดຌวยลຌว ตำมหนังสือ ทีไ พศ ์์์๒/๑ํ๔๔  ลงวันทีไ ๎๓ พฤษภำคม ๎๑๐๓  
ดังนบถวำย฿นทีไประชุม 

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติหในควรน ำสนอมหำถรสมำคม
พืไอปรดพิจำรณำ 

ทีไประชุมพิจำรณำลຌวลงมติ฿หຌส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ
ด ำนินกำรดังนีๅ 

ํ. จຌงจຌำคณะ฿หญ จຌำคณะภำค รองจຌำคณะภำค ทรำบ จຌงจຌำคณะ
จังหวัดทุกจังหวัดทรำบพืไอจຌงวัดทุกวัด฿นขตปกครอง฿หຌปฏิบัติตำมระบียบ
มหำถรสมำคม วำดຌวยกำรจัดงำนวัด พ.ศ. ๎๑๏๓ อยำงครงครัด พรຌอมทัๅง
จຌงจຌำคณะพระสังฆำธิกำรจຌำสังกัดก ำกับดูลกำรจัดงำนวัด฿หຌป็นเป 
ตำมระบียบมหำถรสมำคมตอเป 

๎. รำยงำนผูຌทีไเดຌรับมอบหมำยละมอบอ ำนำจ฿หຌสัไงละปฏิบัติรำชกำร
ทนนำยกรัฐมนตรีทรำบ กีไยวกับระบียบมหำถรสมำคม วำดຌวยกำรจัดงำนวัด 
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พ.ศ. ๎๑๏๓ พืไอจຌงรำชลขำนุกำร฿นพระองค์สมดใจพระบรมรำชินีนำถ  
พืไอน ำควำมขึๅนทูลสมดใจพระนำงจຌำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงทรำบ 

๏. จຌงส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดทุกจังหวัด พืไอประสำนกับ
จຌำคณะพระสังฆำธิกำร฿นกำรถวำยค ำนะน ำ฿นกำรจัดงำนภำย฿นวัดกวัด
ตำง โ ฿หຌป็นเปตำมระบียบมหำถรสมำคมละ฿หຌด ำนินกำรเดຌทันที  
ดยเมตຌองรอรับรองรำยงำนกำรประชุม 

 
 
 

 ินางจุฬารัตน์ บุณยากรี 
 รองผูຌอ ำนำยกำร รักษำรำชกำรทน 
 ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ 
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มติมหาถรสมาคม 

ครัๅงทีไ ํ๓/๎๑๑๒ 

ส านักลขาธิการมหาถรสมาคม 

มติทีไ ๏๐๕/๎๑๑๒ 

รืไอง พระภิกษุสำมณรประพฤติตนเมหมำะสมกับสมณสำรูป 

฿นกำรประชุมมหำถรสมำคมครัๅงทีไ ํ๓/๎๑๑๒ มืไอวันทีไ ๎๔ มิถุนำยน 
๎๑๑๒ ลขำธิกำรมหำถรสมำคมสนอวำ ปัจจุบันเดຌกิดกระสขำวทำง
สืไอมวลชน คือ หนังสือพิมพ์ วใบเซต์ ฟซบุຍก ละสืไอประภทอืไน โ ซึไงสนอ
ขำวกีไยวกับพระภิกษุบำงรูปประพฤติตนเมหมำะสมกสมณภำวะ รวมทัๅงขຌำ
เป฿นสถำนทีไทีไป็นอคจร  ชน  หຌำงสรรพสินคຌำ  สวนสนุก  ละสถำนทีไทีไเม
หมำะสมตำง โ มีกำรน ำภำพถำยเมหมำะสมออกผยพรทำงวใบเซต์ ฟซบุຍก 
ละสืไออืไน โ อันสอเป฿นลักษณะเมส ำรวมอินทรีย์ตำมสมณสำรูป ละป็นทีไ
วิพำกษ์วิจำรณ์ของสืไอมวลชนละพุทธศำสนิกชนดยทัไวเป สงผลกระทบ 
ดຌำนลบตอพระพุทธศำสนำ฿นภำพรวม ทัๅงทีไจຌำคณะผูຌปกครองสงฆ์เดຌก ำชับ฿หຌ
พระภิกษุสำมณร฿นขตปกครองปฏิบัติตำมประกำศคณะสงฆ์ละมติมหำถร-
สมำคมทีไกีไยวขຌองอยำงครงครัดอยูลຌว ตกใยังมีภำพขำว฿นลักษณะดังกลำว
อยำงตอนืไอง 

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติพิจำรณำลຌวหในควรน ำสนอ 
ทีไประชุมมหำถรสมำคมพืไอปรดพิจำรณำ 

ทีไประชุมพิจำรณำลຌวลงมติ฿หຌส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติจຌง
จຌำคณะจังหวัดทัๅง ๎ ฝຆำย ฿หຌกวดขัน สอดสอง ดูล พระภิกษุสำมณร฿นขต
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ปกครอง฿หຌปฏิบัติตนตำมหลักพระธรรมวินัย กฎ ระบียบ ประกำศ มติ หรือ
ค ำสัไงมหำถรสมำคม ทีไกีไยวขຌองอยำงครงครัด จຌงจຌำคณะ฿หญ จຌำคณะภำค 
รองจຌำคณะภำค ทรำบ พืไอปรดตรวจสอบกำรด ำนินกำรของจังหวัดตำง โ 
รวมทัๅงจຌงวัดเทย฿นตำงประทศ พืไอถือปฏิบัติตอเป ละ฿หຌด ำนินกำรเดຌทันที 
ดยเมตຌองรอรับรองรำยงำนกำรประชุม 
 
 
 
 
 ินายนพรัตน์ บญจวัฒนานันท์ี 
 ลขำธิกำรมหำถรสมำคม  
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มติมหาถรสมาคม 

ครัๅงทีไ ํ๏/๎๑๒ํ 

ส านักลขาธิการมหาถรสมาคม 

มติทีไ ๏ํ๒/๎๑๒ํ 

รืไอง สนอตงตัๅงคณะกรรมกำรพิจำรณำยกรำงกฎ ระบียบ  
พระวินยำธิกำร 

 ฿นกำรประชุมมหำถรสมำคมครัๅงทีไ  ํ๏/๎๑๒ํ มืไอวันทีไ  ํ์ 
พฤษภำคม ๎๑๒ํ ลขำธิกำรมหำถรสมำคมสนอวำ พระพรหมมุนี กรรมกำร
มหำถรสมำคม เดຌปรำรภวำ ปัจจุบันพระวินยำธิกำร คือ พระภิกษุทีไเดຌรับกำร
ตงตัๅงจำกจຌำคณะจังหวัด หรือจຌำคณะผูຌปกครอง฿หຌป็นผูຌชวยหลือสนับสนุน
กำรปกครองของจຌำอำวำส ละจຌำคณะผูຌปกครองทุกระดับชัๅน ชวยตรวจตรำ 
ดูล ชีๅจง ละนะน ำพระภิกษุสำมณร฿หຌประพฤติปฏิบัติชอบตำมพระธรรม
วินัย กฎ กฎหมำย กฎมหำถรสมำคม ขຌอบังคับ ระบียบ ค ำสัไง มติ ประกำศ 
พระบัญชำสมดใจพระสังฆรำช ละค ำสัไงผูຌบังคับบัญชำหนือตน พืไอกำรปกปງอง 
คุຌมครอง ละจรรลงพระพุทธศำสนำ฿หຌมีควำมมัไนคงละยัไงยืนสืบเป 
 พืไอ฿หຌงำนดຌำนกำรปกครองของมหำถรสมำคมป็นเปดຌวยควำม
รียบรຌอย จึงสนอตงตัๅงกรรมกำร ประกอบดຌวย 
 ํ. พระพรหมมนุี  วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม ทีไปรึกษำ 
 ๎. พระพรหมบัณฑิต  วัดประยุรวงศำวำส ทีไปรึกษำ 
 ๏. พระพรหมมลี วัดปำกนๅ ำ ประธำนกรรมกำร 
 ๐. ผูຌทนมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวทิยำลัย กรรมกำร 
 ๑. ผูຌทนมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย กรรมกำร 
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 ๒. รองผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพทุธศำสนำหงชำติ กรรมกำร 
  ิทีไเดຌรับมอบหมำยี 
 ๓. ผูຌอ ำนวยกำรส ำนกัลขำธกิำรมหำถรสมำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 
 ๔. ผูຌอ ำนวยกำรกลุมคุຌมครองพระพุทธศำสนำ   กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 
 ๕.  ผูຌทนกลุมนิติกำร    กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 
 ดยมีหนຌำทีไพิจำรณำยกรำงกฎ ระบียบ พระวินยำธิกำร ลຌวน ำสนอ
คณะกรรมกำรรำงกฎ พิจำรณำตอเป 

 ทีไประชุมพิจำรณำลຌวมีมติหในชอบตำมทีไสนอ 
 
 

พันต ำรวจท 

ิพงศ์พร  พรำหมณ์สนห์ี 
ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ 

ลขำธิกำรมหำถรสมำคม 
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มติมหาถรสมาคม 

ครัๅงทีไ ๕/๎๑๒๎ 

ส านักลขาธิการมหาถรสมาคม 

มติทีไ ํ๔๓/๎๑๒๎ 

รืไอง รำงระบียบมหำถรสมำคม วำดຌวยพระวินยำธิกำร พ.ศ. ..... 

 ฿นกำรประชุมมหำถรสมำคม ครัๅงทีไ  ๕/๎๑๒๎  มืไอวันทีไ  ํ์ 
มษำยน พ.ศ. ๎๑๒๎ ลขำธิกำรมหำถรสมำคมสนอวำ พระพรหมมลี 
กรรมกำรมหำถรสมำคม ประธำนกรรมกำรพิจำรณำรำงกฎ ระบียบฯ  
เดຌมีลิขิต ทีไ พิศษ/๎๑๒๎ มืไอวันทีไ ๕ มษำยน ๎๑๒๎ จຌงวำ ตำมมติมหำถร
สมำคม ครัๅงทีไ  ํ๏/๎๑๒ํ มติทีไ  ๏ํ๒/๎๑๒ํ มืไอวันทีไ ํ์ พฤษภำคม 
๎๑๒ํ หในชอบ รืไอง สนอตงตัๅงคณะกรรมกำรพิจำรณำรำงกฎ ระบียบ 
พระวินยำธิกำร จ ำนวน ๕ รูป/คน นัๅน 
 ฿นกำรนีๅ  เดຌตงตัๅงคณะท ำงำนชุดหนึไงประกอบดຌวย พระถระ
นักวิชำกำร ละพระถระผูຌคยปฏิบัติงำน฿นลักษณะชนนีๅมำกอนลຌว รวมกัน
พิจำรณำหำนวทำง฿นกำรปฏิบัติหนຌำทีไของพระวินยำธิกำรละขຌอขัดขຌอง 
อันป็นอุปสรรคตอกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงสำยกำรบังคับบัญชำซึไงอิงรูปบบ
ของกำรปกครองคณะสงฆ์ ละมืไอกำรยกรำงระบียบฯ ดังกลำว เดຌจัดท ำ
ส ำรใจลຌวเดຌน ำสนอคณะกรรมกำรฯ พืไอกำรพิจำรณำ กຌเขปรับปรุง  
มืไอวันทีไ ๎๔ มีนำคม ๎๑๒๎ วลำ ํ๏.๏์ น. ณ หຌองประชุม ชัๅน ๏ อำคำร ๎ 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำต ิ
 บัดนีๅ กำรรำงระบีบบมหำถรสมำคม วำดຌวยพระวินยำธิกำร พ.ศ. ... 
เดຌผำนกำรพิจำรณำ กຌเข ปรับปรุง จำกคณะกรรมกำรฯ ป็นทีไรียบรຌอยลຌว 
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รำยละอียดปรำกฏตำมอกสำรทีไนบถวำย฿นทีไประชุม พรຌอมกับมีบัญชำ 
฿หຌน ำสนอมหำถรสมำคมพืไอปรดพิจำรณำ 
 ทีไประชุมพิจำรณำรวดดียว ๏ วำระ ดย 
 วำระทีไ ํ รับหลักกำร 
 วำระทีไ ๎ พิจำรณำตำมระบียบฯ  ทีไสนอ 
 วำระทีไ ๏ หในชอบตำมระบียบฯ ทีไสนอ ละ฿หຌด ำนินกำร
ประกำศ฿ชຌตอเปนีๅ 
 

 

พันต ำรวจท 

ิพงศ์พร  พรำหมณ์สนห์ี 
ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ 

ลขำธิกำรมหำถรสมำคม 
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บันทึกถຌอยค า 
คณะสงฆ์จังหวัดฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 

 
วันทีไ..........ดือน..........................พ.ศ.................... ทีไ..........................................
กระผม........................ฉำยำ..............นำมสกุล.................อำยุ.........พรรษำ........ 
ชืๅอชำติ......สัญชำติ......อุปสมบทมืไอวันทีไ.....ดือน........พ.ศ.......วัด..................
ต ำบล/ขวง.....................อ ำภอ/ขต.......................จังหวัด..............................
นำมพระอุปัชฌำย์.......................วัด.........................ต ำบล/ขวง.....................
อ ำภอ/ขต..........................จังหวัด...........................สังกัดวัด..........................
ต ำบล/ขวง.........................อ ำภอ/ขต..........................จังหวัด........................
หนังสือสุทธิลขทีไ................. ลขทีไประจ ำตัวประชำชน.................................... 
 ขอ฿หຌถຌอยค ำตอ............................ดຌวยควำมสัตย์จริงวำ....................... 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
   
  ลงชืไอ...........................................ผูຌถูกสอบสวน 
     ิ.............................................ี 

/ตอหนຌำ๎.... 
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 ตำมทีไ.......................................................................................นะน ำ
วำกำรกระท ำของกระผมป็นพฤติกรรมทีไเมหมำะสม  เมถูกตຌองตำมหลัก 
พระธรรมวินัย  กฎ  ระบียบกำร ปกครองคณะสงฆ์ ป็นตຌนนัๅน กระผม
พิจำรณำลຌวหในวำ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
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 อนึไง ฿นกำรสอบสวนครัๅงนีๅเมมีผูຌ฿ดบังคับ ขูขใญ รียกรຌองทรัพย์สิน
หรือท ำ฿หຌทรัพย์สินของผูຌถูกสอบสวนสูญหำย สียหำย หรือสืไอมคำตประกำร฿ด 
ละเดຌอำนขຌอควำมขຌำงตຌนลຌวหในวำถูกตຌองป็นจริงทุกประกำร จึงเดຌลงลำยมือ
ชืไอเวຌป็นหลักฐำนตอหนຌำพยำน 

 ลงชืไอ................................................ผูຌถูกสอบสวน 
 ิ...............................................ี 
 ลงชืไอ................................................ผูຌสอบสวน 
 ิ...............................................ี 
 ............................................... 

ลงชืไอ.................................... พยำน ลงชืไอ...................................พยำน 
      ิ...................................ี                  ิ...................................ี 
ลงชืไอ.................................... พยำน ลงชืไอ...................................พยำน 
      ิ...................................ี                  ิ...................................ี   
ลงชืไอ.................................... พยำน ลงชืไอ...................................พยำน 
      ิ...................................ี                  ิ...................................ี   
ลงชืไอ.................................... พยำน ลงชืไอ...................................พยำน 
      ิ...................................ี                  ิ...................................ี   
ลงชืไอ.................................... พยำน ลงชืไอ...............................พยำน/บันทึก 
      ิ...................................ี                  ิ...................................ี   
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บรรณานุกรม 

ึึึ**********ึึึึึึ 

หนังสือคูมือศูนย์ปฏิบัติกำรพระวินยำธิกำร  คณะสงฆ์กรุงทพมหำนคร 
พ.ศ. ๎๑๐๕   พระธรรมสุธี  จຌำคณะกรุงทพมหำนคร 
 พระรัตนมธี  จຌำอำวำสวัดกຌวฟງำจุฬำมณี 
หนังสือคูมือศูนย์ปฏิบัติกำรพระวินยำธิกำร  คณะสงฆ์กรุงทพมหำนคร 
พ.ศ. ๎๑๑๐   พระธรรมสุธี  จຌำคณะกรุงทพมหำนคร 
 พระรัตนมธี  จຌำอำวำสวัดกຌวฟງำจุฬำมณี 
หนังสือคูมือพระสังฆำธิกำร  รืไองกำรปกครองคณะสงฆ์   
ส ำนักงำนลขำธิกำรมหำถรสมำคม กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
รงพิมพ์กำรศำสนำ  พ.ศ. ๎๑๐๐ 

หนังสือคูมือพระสังฆำธิกำร ส ำนักลขำธิกำรมหำถรสมำคม  
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ พ.ศ. ๎๑๑๐  
รงพิมพ์ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ 
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พิมพ์ทีไ รงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ 

  ๏ํ๐-๏ํ๒  ถนนบ ำรงุมือง  ขตปງอมปรำบศัตรูพำย  กทม. ํ์ํ์์   
  ทร. ์ ๎๎๎๏ ๏๏๑ํ, ์ ๎๎๎๏ ๑๑๐๔ ทรสำร ์ ๎๒๎ํ ๎๕ํ์ 

  นำยอินทพร  จัไนอีไยม  ผูຌตรวจรำชกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ  
รักษำกำรทนผูຌจัดกำรรงพิมพ์ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ  ผูຌพิมพ์/ฆษณำ ๎๑๒๎ 
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