
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพนัธ์ส าหรับข้าราชการต ารวจ  
ต่อศาสนิกชนต่าง  ๆ

  

โดย    
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

และ 

คณะท างานจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธส์ าหรับข้าราชการต ารวจต่อศาสนิกชนต่างๆ   
คณะอนุกรรมการ ก.ตร.เก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม   

คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 

 

 

 

 

 

• กฎหมาย/ ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง 
• ขอ้บญัญติัทางศาสนา 
• แนวทางการปฏิบติั 
• ขอ้ควรระวงั 
• ขอ้ยกเวน้ 



สารบญั 
 

* หนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๓๔.๑๗๒/ว ๔๘ ลง ๑๗ ธ.ค.๖๓ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงาน 
   ด้านมวลชนสัมพันธ์ส าหรับข้าราชการต ารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ 
* หนังสือ สง.ก.ตร. ท่ี ๐๐๑๒.๑๒/๓๘๓ ลง ๖ พ.ย.๖๓ เรียน ผบ.ตร.(ผ่าน ผบช.ศ.) เรื่อง แจ้งมติ ก.ตร.         
   ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๓ ให้ความเห็นชอบร่างแนวทางการปฏิบัติงาน         
   ด้านมวลชนสัมพันธ์ส าหรับข้าราชการต ารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ ตามท่ี ตร.เสนอ โดยให้ ตร.แจ้งเวียน        
   ให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบและน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจต่อไป     
   ท้ังนี้ ท่ีประชุมให้การรับรองมติในเรื่องนี้และให้ด าเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม 
* บันทึก บช.ศ. ลง ๒๘ ต.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ บก.อก.บช.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ๐๐๓๔.๑๗๒/๓๖๑๓ ลง ๒๘ ต.ค.๖๓    
   เรื่อง เชิญช้ีแจงในการประชุม ก.ตร. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓  เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๓ โดยมอบ ผบก.อก.บช.ศ. เป็น 
   ผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ  
* หนังสือ สง.ก.ตร. ด่วนท่ีสุด ท่ี  ๐๐๑๒.๑๒/๓๖๒ ลง ๒๒ ต.ค.๖๓ เรื่อง เชิญช้ีแจงในการประชุม ก.ตร.      
   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๓ โดยมีระเบียบวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ บช.ศ.  ในวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอ   
   เพื่อพิจารณา เรื่องท่ี ๕ ร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ส าหรับข้าราชการต ารวจต่อ          
   ศาสนิกชนต่าง ๆ  
* หนังสือ บช.ศ. ท่ี ๐๐๓๔.๑๗๑/๑๘๐๔ ลง ๑๔ ต.ค.๖๓ เรียน ผบช.สง.ก.ตร. เรื่อง การจัดท าร่างแนวทาง   
   การปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ส าหรับข้าราชการต ารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ โดยเสนอ ก.ตร. พิจารณาให ้
   ความเห็นชอบร่างแนวทางการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว 
* บันทึก ตร. ลง ๕ ต.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ บช.ศ. ท่ี ๐๐๓๔.๑๗๒/๑๕๔๔ ลง ๑๐ ก.ย.๖๓ เรื่อง การจัดท า     
  ร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ส าหรับข้าราชการต ารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ โดยให้น า 
  ร่างแนวทางการปฏิบัติงานฯ เสนอ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแนวทางการปฏิบัติงานฯ  
  ก่อนแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด ตร. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
* ค านิยม พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ 
* ร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ส าหรับข้าราชการต ารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ 
* หนังสือ ตป.สง.ก.ตร. ท่ี ๐๐๑๒.๑๒/๒๘๘ ลง ๘ ก.ย.๖๓ เรื่อง แจ้งมติ อ.ก.ตร.จริยธรรม       
   ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เมื่อ ๑ ก.ย.๖๓ 
* บันทึก บช.ศ. ลง ๓๑ ส.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ บก.อก. ท่ี ๐๐๓๔.๑๗๒/๒๙๗๐ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓  
   เรื่อง ขอเชิญประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เมื่อ ๑ ก.ย.๖๓ โดยมอบ ผบก.อก.บช.ศ. เป็นผู้แทน 
   เข้าร่วมประชุมฯ 
* หนังสือ ตป.สง.ก.ตร. ท่ี ๐๐๑๒.๑๒/๑๒๔๘ ลง ๒๗ ส.ค.๖๓ เรื่อง ขอเชิญประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม  
   ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เมื่อ ๑ ก.ย.๖๓ โดยมีระเบียบวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ บช.ศ.  ในวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอ 
   เพื่อพิจารณา เรื่อง ร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ส าหรับข้าราชการต ารวจต่อ 
   ศาสนิกชนต่าง ๆ (บช.ศ.) 
* ค าส่ัง ตร. ท่ี ๗๒๔/๒๕๖๒ ลง ๑๓ ธ.ค.๖๒ เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน 
  ด้านมวลชนสัมพันธ์ส าหรับข้าราชการต ารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ 

............................. 
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     แนวทางการปฏบิัติงานด้านมวลชนสัมพนัธ์ส าหรับข้าราชการต ารวจต่อศาสนิกชนตา่งๆ   
 เม่ือรับแจ้งเหตุ 
ข้อค าถามข้อที่ 1  การตรวจสอบพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด มีวิธีการอย่างไร กรณีตรวจพบบุคคลแต่งกายเลียนแบบพระภิกษุ สามเณร 

นักพรตหรือนักบวชในศาสนาต่างๆ มีความผิดตามกฎหมายใด ต้องด าเนินการอย่างไร 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 208  ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายท่ีแสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนเป็น
บุคคลเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ (อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 26) พ.ศ.2560) 
ตามมาตรานี้สรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้
1. แต่งกายหรือใช้เครื่องหมายท่ีแสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช ในศาสนาใดโดยมิชอบ 
2. เจตนาท่ีกระท าลงไปเพื่อให้คนอื่นเช่ือว่าเป็นเช่นนั้น 
3. เพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนเป็นเช่นนั้น 

ข้อบัญญัติทางศาสนา พุทธ 
1. พระภิกษุ สามเณรต้องมีหนังสือสุทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นพระภิกษุ สามเณรที่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคล ในกรณีท่ีใช้
สิทธิฯ ท านิติกรรมสัญญา ติดต่อหน่วยงานราชการหรือเอกชน เป็นหลักฐานท่ีหน่วยงานต่างๆใช้ตรวจสอบตัวบุคคล เมื่อจะออกหนังสือส าคัญ เช่น  
บัตรประจ าตัวผู้ป่วย หนังสือเดินทาง ฯลฯ รวมท้ังใช้ตรวจสอบตัวบุคคลเมื่อจะถอนเงิน รับพัสดุ เป็นต้น หนังสือสุทธิเป็นหน้าท่ีของพระอุปัชฌาย์ 
เป็นผู้ออกให้, การเข้าสังกัด เป็นหน้าท่ีเจ้าอาวาสท่ีสังกัดอยู่, ผู้รับรองหนังสือสุทธิ เป็นหน้าท่ีของพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอ าเภอขึ้นไปลงลายมือช่ือ
และประทับตรารับรอง 
2. ลักษณะของการปลอมบวชตามมาตรานี้ แยกได้ 2 ลักษณะ คือ 
    2.1 หมายถึงผู้เอาผ้าไตรจีวรมานุ่งห่ม คือบวชเองโดยไม่มีพระอุปัชฌาย์บวชให้ 
    2.2 หมายถึงผู้ท่ีได้ท าการบรรพชาอุปสมบทถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย แต่ต่อมาได้ประพฤติล่วงละเมิดอาบัติร้ายแรง คือปาราชิกข้อใดข้อหนึ่ง 
แต่ไม่ละการแต่งกายอย่างเพศบรรพชิต หรือพ้นจากความเป็นภิกษุไปแล้วเพราะต้องโทษอาบัติปาราชิก แล้วบวชใหม่โดยปิดบังความจริงต่อพระอุปัชฌาย์ 
3. มติมหาเถรสมาคมครั้ง ท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2562 ให้มีการตรวจสอบประวัติด้านอาชญากรรมของบุคคลก่อนเข้ารับ                

-  ค าสั่ง ตร. ที่ 724/2562 ลง 13 ธ.ค.62 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์
ส าหรับข้าราชการต ารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ 

-  มติที่ประชุม ก.ตร. คร้ังที่ 10/2563 วันพฤหัสบดีที่ 29 ต.ค.63 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. 
เห็นชอบร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ส าหรับข้าราชการต ารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ  ตามที่ ตร. เสนอ
โดยให้ ตร. แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบและน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจต่อไป 
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การบรรพชาอุปสมบท โดยเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และรวบรวมเอกสารประจ าตัวของผู้ขอ เข้ารับ                     
การบรรพชาอุปสมบท และมีหนังสือถึงส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อส่งข้อมูลให้กองทะเบียนประวัติ
อาชญากร หรือส านักงานพิสูจน์หลักฐานประจ าจังหวัด ตรวจประวัติบุคคลจากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เมื่อกองทะเบียนประวัติอาชญากร
หรือส านักงานพิสูจน์หลักฐานประจ าจังหวัด ตรวจสอบประวัติบุคคลจากเลขบัตรประจ าตัวประชาชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบภายใน 15 วัน 
อิสลาม 
- ศาสนาอิสลามไม่มีนักพรตหรือนักบวช 
- คณะกรรมการกลางอิสลามและคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดมีชุดยาว(โต๊ป)พร้อมเข็มประดับ 
คริสต์ 
- มีนักบวชท้ังเพศชายและเพศหญิง บางคณะมีความเคร่งครัดในการสวมชุดเครื่องแบบของคณะ แต่บางคณะก็สวมชุดแบบล าลองได้ 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- พราหมณ์เป็นนักบวชในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สืบเช้ือสายจากสกุลท่ีชัดเจน (จากบิดาท่ีเป็นพราหมณ์)  
ซิกข์ 
- ศาสนาจารย์ชาวซิกข์ โดยปกติมักสวมเครื่องแบบสีขาวโพกศีรษะสีอะไรก็ได้ แต่เมื่ออยู่นอกศาสนสถาน อาจสวมเส้ือผ้าล าลองได้โดยไม่ผิดวินัย  
แต่มักจะไม่ค่อยปรากฏ  

แนวทางปฏิบัติ พุทธ 
1. หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีบุคคลแต่งกายเลียนแบบพระภิกษุ สามเณร ใหเ้จ้าหน้าท่ีต ารวจท าการตรวจหนังสือสุทธิหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของพระภิกษุ สามเณร เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นพระภิกษุ สามเณรที่ถูกต้อง โดยให้นิมนต์เข้าไปตรวจสอบในสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นการ 
ให้เกียรติแก่บุคคลดังกล่าว หากเป็นพระภิกษุ สามเณรจริง 
2. นิมนต์ไปในท่ีลับตาท่ีเหมาะสมเช่น ในรถยนต์ ขอตรวจหนังสือสุทธิหรือบัตรประจ าตัวประชาชนของพระภิกษุ สามเณร พร้อมท้ังตรวจสอบ 
กับวัดต้นสังกัดเพื่อให้ยืนยันว่าเป็นพระภิกษุ สามเณรจริง กรณียังไม่สามารถประสานวัดต้นสังกัดได้ เจ้าหน้าท่ีต ารวจจะนิมนต์ไปไว้ที่เจ้าคณะท้องถิ่น 
ในพื้นท่ีพบตัวระหว่างรอการยืนยันตรวจสอบ 
อิสลาม 
- หากสงสัยว่ามีผู้แต่งกายเลียนแบบบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าท่ีขอดูบัตรท่ีออกจากกระทรวงมหาดไทยและติดต่อส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 
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คริสต์ 
- หากสงสัยว่ามีผู้แต่งกายเลียนแบบนักพรต หรือนักบวชให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจขอดูบัตรบรรพชิตหรือแจ้งให้มุขนายก/เจ้าคณะนักบวชท่ีมีชุดเครื่องแบบใน
ลักษณะนั้น ๆ เพื่อท าการตรวจสอบ 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
ซิกข์ 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
- หากสงสัยว่ามีผู้แต่งกายเลียนแบบศาสนาจารย์ชาวซิกขข์อใหติ้ดต่อต้นสังกัดหรือตรวจสอบได้ท่ี สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข)์ กรุงเทพฯ 

ข้อควรระวัง กรณีไม่แน่ใจว่า จะมีอาวุธหรือส่ิงผิดกฎหมายอื่นในกาย ขอให้ท าการตรวจค้นตามหลักกฎหมายก่อนพาตัวไป  
ข้อยกเว้น - 
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เม่ือรับแจ้งเหตุ/พบ                                                    
ข้อค าถามข้อที่ 2  หากพบพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ประพฤติไม่เหมาะสม เช่น อยู่กับหญิงอื่นสองต่อสอง (กรณีที่ไม่เข้าข่ายพรากผู้เยาว์)  

หรือดูสื่อลามกอนาจาร เจ้าหน้าที่ต ารวจควรด าเนินการอย่างไร 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

ประมวลระเบียบการต ารวจเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ 3 บทที่ 5    
ข้อ 40 วรรคสอง นอกจากอาณัติของคณะสงฆ์แล้ว ยังมีความประพฤติบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นความผิดต่อพระพุทธบัญญัติร้ายแรงยิ่งกว่าอาณัติสงฆ์ 
ขึ้นไปอีก เช่น พูดเกี้ยวหญิงท านองชู้สาว ถูกต้องเนื้อตัวหญิงหรืออยู่ในที่ลับหูลับตากับหญิงสองต่อสอง เสพเครื่องดองของเมา เช่น สุรา ยาฝ่ิน และ
กัญชา เล่นการพนันต่างๆ และนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ต ารวจพาพระภิกษุ สามเณรที่ประพฤติดังกล่าวไปมอบให้แก่เจ้าคณะท้องถิ่น 
เช่นเดียวกับกรณีท่ีพระภิกษุ สามเณรประพฤติผิดต่ออาณัติของคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้ว 
 

ข้อบัญญัติทางศาสนา พุทธ  
1. พระภิกษุ สามเณรอยู่กับสีกาสองต่อสอง หรือดูวีดิโอท่ีไม่เหมาะสม ไม่ผิดพระวินัยร้ายแรง ไม่ผิดกฎหมาย เพียงแต่ไม่เหมาะสม ท้ังนี้จึงขึ้นอยู่กับ
หลักฐานและดุลพินิจของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ 
2. ตามพระธรรมวินัยบญัญัติว่า ภิกษุอยู่สองต่อสองกับผู้หญิงในท่ีลับตาปรับอาบัติได้ 3 อย่าง คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส และปาจิตตีย์ 
    2.1 ปาราชิก ภิกษุประพฤติล่วงละเมิดแล้วขาดจากความเป็นพระภิกษุมี 4 อย่าง คือ 1.เสพเมถุน 2.ลักทรัพย์ 3.ฆ่ามนุษย์ 4.อวดอุตริมนุสธรรม  
(ธรรมอันยิ่งของมนุษย์) ท่ีไม่มีในตน 
    2.2 สังฆาทิเสส ต้องอยู่ปริวาสกรรม (คือ กักขัง ปฏิบัติธรรม พิจารณาตน) จึงจะพ้นได้ 
    2.3 ปาจิตตีย์ แสดงอาบัติหรือบอกกล่าวต่อหน้าภิกษุท่ีมีศีลเป็นปกติจึงจะพ้นได้ 
อิสลาม 
- ศาสนบัญญัติก าหนดว่าห้ามชายหญิงเข้าใกล้การผิดประเวณีโดยไม่ได้ท าการนิกะห์ สมรส 
- ถ้าชายหญิงท่ีเป็นโสดผิดประเวณีมีโทษเฆี่ยน 100 ครั้ง และถ้ามีคู่สมรสแล้วผิดประเวณีต้องโทษด้วยการขว้างจนตาย 
คริสต์ 
- พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าห้ามประพฤติผิดในกาม หากผู้ใดละเมิดก็เป็นบาป เป็นความผิดทางด้านศาสนา 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา  
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ซิกข์ 
- ตามวินัยแห่งศาสนาซิกข์ ห้ามศาสนาจารย์ประพฤติผิดในกาม ต่อหญิงอื่นนอกจากภริยาของตน ไม่ว่าในรูปแบบใด ในเชิงเพศสัมพันธ์ หรือส่ิง 
หรือส่ืออันใดรวมท้ังทางอิเล็กทรอนิกส์อันน ามาซึ่งความเล้าโลมแห่งอารมณ์เพศ ให้ถือว่าเป็นความผิดขั้นร้ายแรง 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ 
1. เมื่อได้รับแจ้งและตรวจพบ ให้ตรวจสอบหนังสือสุทธิเป็นล าดับแรก หากเป็นพระภิกษุจริงให้นิมนต์ไปพบเจ้าคณะท้องถิ่นในเขตท้องท่ีท่ีพบตัว  
พร้อมหญิงด้วย เพื่อให้เจ้าคณะท้องถิ่นในเขตท้องท่ีพิจารณาด าเนินการ เพราะการพิจารณาโทษทางพระวินัยข้ึนอยู่กับหลักฐานประกอบว่า 
ควรปรับอาบัติระดับใด เพราะหญิงในท่ีนี้ หากเป็นมารดาหรือพี่สาวแท้ๆ ก็อาจจะต้องพิจารณาอีกอย่างหนึ่ง 
2. ประสานกับเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะท้องถิ่นพิจารณาสอบสวน หรือเจ้าหน้าท่ีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดในพื้นท่ี เพื่อความเรียบร้อยในการด าเนินการ หากพบว่ามีความผิดจริงจะได้เป็นประจักษ์พยานได้ 
อิสลาม 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
คริสต์ 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
ซิกข์ 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป และแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเพื่อปลดออกหรือด าเนินการตามเห็นสมควร 

ข้อควรระวัง - กรณีท่ีไม่ยอมไป ให้เจ้าหน้าท่ีนิมนต์ท่านไปวัดท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด และแจ้งต่อเจ้าคณะในเขตท้องท่ีเพื่อไต่สวน และพิจารณาโทษทางพระวินัย หลังจากนั้น 
ให้ด าเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป หรือกรณีจ าเป็นใหน้ าตัวไปตามประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดีฯ ข้อ 40 วรรคสอง 

ข้อยกเว้น  - 
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เม่ือรับแจ้งเหตุ/พบ 
ข้อค าถามข้อที่ 3 ในการกวดขันวินัยจราจรหากพบกรณีดังต่อไปนี ้ควรปฏิบัติอย่างไร มีข้อห้ามทางศาสนา หรือมีข้อยกเว้นทางกฎหมายหรือไม่อย่างไร 

3.1 พระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์                  
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 
มาตรา ๓๑/๑ ในขณะขับรถในทางเดินรถ  ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ  
     ในกรณีท่ีผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือส าเนาภาพถ่าย ใบอนุญาตขับขี่ตามท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนดให้
ถือวา่ผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว 
มาตรา 152 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่พันบาท 
- พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 
มาตรา ๖๔ ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ข้อบัญญัติทางศาสนา พุทธ 
1. การท่ีพระภิกษุ สามเณรขับรถ ทางพระวินัย มีความผิดเป็นอาบัติไม่หนักนัก แต่อาจถูกสังคมติเตียนและเป็นการไม่เหมาะสม บางพื้นท่ีเจ้าคณะ
ผู้ปกครองสงฆ์จะลงโทษสถานเบา คือ ว่ากล่าวตักเตือนหรือท าทัณฑ์บน แต่ในบางพื้นท่ีเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ท่ีมีความเข้มงวด อาจจะออกระเบียบ
หรือค าส่ังห้ามพระภิกษุ สามเณรในเขตปกครองขับรถยนต์ และมีการก าหนดโทษส าหรับพระภิกษุ สามเณรผู้ฝ่าฝืนด้วย 
2. ในกรณีพระภิกษุ สามเณรท่ีมีใบขับข่ี จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีท่ีพระภิกษุ สามเณรเคยมีใบอนุญาตขับขี่ก่อนท่ีจะเข้ามาบรรพชาอุปสมบท ในกรณี 
มีการแจ้งสูญหาย และขอท าใบอนุญาตขับขี่ใหม่ โดยจะเป็นใบอนุญาตขับขี่ท่ีระบุช่ือเป็นช่ือพระภิกษุ แต่การท าใบอนุญาตขับขี่ใหม่ให้กับพระภิกษุ 
สามเณรนั้นทางกรมการขนส่งทางบกจะไม่ด าเนินการให้ 
3. มติมหาเถรสมาคมท่ี 183/2563 เมื่อ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่องกรณีพระภิกษุ สามเณรขับข่ีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
    3.1 แจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองใกล้ชิดตามล าดับสอดส่องดูแลก าชับให้พระภิกษุ สามเณรปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง และจารีตประเพณี 
    3.2 แจ้งมติมหาเถรสมาคมไปยังส านักงานต ารวจแห่งชาติในการตรวจตราการขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ของพระภกิษุ สามเณร เยี่ยงประชาชนท่ัวไป 
อิสลาม 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
คริสต์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
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พราหมณ์ – ฮินดู 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
ซิกข์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ  
1. ขอตรวจสอบหนังสือสุทธิหรือบัตรประจ าตัวประชาชนของพระภิกษุ สามเณร ด้วยเคารพและสุภาพ 
2. ขอตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ กรณีไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ใหน้ิมนต์ไปพบเจ้าคณะท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีท่ีตรวจพบการกระท าผิดนั้นก่อนด าเนินคดี 
ตามกฎหมายต่อไป 
อิสลาม 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
คริสต์ 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
ซิกข์ 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 

ข้อควรระวัง - เจ้าหน้าท่ีต ารวจควรใช้ค าพูดท่ีสุภาพและเหมาะสม 
ข้อยกเว้น - หากเป็นพระภิกษุจริงขับรถขอให้พิจารณาเป็นกรณีๆ เพราะในบางครั้ง อาจมีเหตุจ าเป็น หรือเหตุปัจจุบันทันด่วน หากไม่ตัดสินใจท าเช่นนั้น 

ก็อาจมีการเสียชีวิต หรือเกิดความเสียหายร้ายแรง เจ้าหน้าท่ีต ารวจจะต้องพิจารณาสอบถามรายละเอียด และพิจารณากรณีเช่นนี้ด้วย 
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เม่ือรับแจ้งเหตุ/พบ 
ข้อค าถามข้อที่ 3  3.2 การทีพ่ระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ไม่สวมหมวกนิรภัย ในเวลาโดยสารรถจักรยานยนต์ 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 
มาตรา ๑๒๒ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกท่ีจัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอนัตรายในขณะขับขี่และโดยสาร
รถจักรยานยนต์  

ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามวรรคหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะท่ีคนโดยสารรถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกท่ีจัดท าขึ้น
โดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย  

ลักษณะและวิธีการใช้หมวกเพื่อป้องกันอันตรายตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่พระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  นักบวช  หรือผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่น ท่ีใช้ผ้าหรือส่ิงอื่นโพกศีรษะ 

ตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ข้อบัญญัติทางศาสนา พุทธ  
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา แต่ไม่ควรขับขี่รถจักรยานยนต์ 
อิสลาม 
- การแต่งกายของชายมุสลิมบางคนมีการสวมหมวกและโพกผ้า 
- การแต่งกายของสตรีมุสลิมต้องปกปิดเรือนร่าง(ฮิญาบ)บางคนอาจจะมีการปิดใบหน้า (นิกอบ) 
คริสต์   
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
พราหมณ์ – ฮินดู   
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
ซิกข์ 
- ตามวินัยแห่งศาสนาซิกข์ ชาวซิกข์ต้องโพกศีรษะ และได้รับการยกเว้นตามกฎหมายไม่ต้องสวมหมวกนิรภัย แต่มักปรากฏอยู่เป็นเนืองๆว่ามีผู้ไม่นับถือ
ศาสนาซิกข์ อาศัยช่องโหว่แห่งกฎหมายคลุมศีรษะด้วยผ้า เพื่อจะได้ไม่ต้องสวมหมวกนิรภัย 
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- ชาวซิกข์ท่ีแท้จริง ต้องไว้หนวดเครา และไว้ผมยาวเกล้าเป็นมวยอยู่เหนือศีรษะ หรือเรียกว่าไว้จุกพร้อมโพกศีรษะในกรณีเป็นชาย  
และคลุมศีรษะในกรณีเป็นหญิง ผู้ท่ีตัดผมไม่ได้รับการยกเว้นถึงแม้จะไว้หนวดเคราก็ตาม การใช้ผ้าคลุมศีรษะแบบมัดอย่างง่ายๆ ถึงแม้จะผิดวินัยแต่ 
มักจะได้รับความอนุโลม 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ 
- กรณีเป็นพระภิกษุจริงก็ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย แต่ควรถวายค าแนะน าว่า การไม่สวมหมวกนิรภยัอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต 
อิสลาม 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
คริสต์ 
- เจ้าหน้าท่ีควรแนะน าว่า การไม่สวมหมวกนิรภัยอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- เจ้าหน้าท่ีควรแนะน าว่า การไม่สวมหมวกนิรภัยอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต 
ซิกข์ 
- ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย 

ข้อควรระวัง - เจ้าหน้าท่ีควรแนะน าและใช้ค าพูดท่ีสุภาพ 
ข้อยกเว้น - 
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เม่ือรับแจ้งเหตุ/พบ  
ข้อค าถามข้อที่ 4 กรณพีระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ด่ืมสุราหรือของมึนเมามีความผิดหรือไม่ เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องด าเนินการอย่างไร 

4.1 การด่ืมในสถานที่ที่กฎหมายห้าม 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
มาตรา ๓๑  ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีหรือบริเวณดังต่อไปนี้ 

(๑) วัดหรือสถานท่ีส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา 
(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณ 

ท่ีจัดไว้เป็นท่ีพักส่วนบุคคล 
(๓) สถานท่ีราชการ ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้เป็นท่ีพักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเล้ียงตามประเพณี 
(๔) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้เป็นท่ีพักส่วนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเล้ียงตามประเพณี 

หรือสถานศึกษาท่ีสอนการผสมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(๕) สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง 
(๖) สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยท่ัวไป 
(๗) สถานท่ีอื่นท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

มาตรา 42 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 31 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ    
ประมวลระเบียบการต ารวจเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ 3 บทที่ 5    
ข้อ 40 วรรคสอง มีหลักว่า นอกจากอาณัติของคณะสงฆ์แล้ว ยังมีความประพฤติบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นความผิดต่อพระพุทธบัญญัติร้ายแรงยิง่กว่าอาณัติ
สงฆ์ขึ้นไปอีก เช่น พูดเกี้ยวหญิงท านองชู้สาว ถูกต้องเนื้อตัวหญิงหรืออยู่ในท่ีลับหูลับตากับหญิงสองต่อสอง เสพเครื่องดองของเมา เช่น สุรา ยาฝ่ิน และ
กัญชา เล่นการพนันต่างๆ และนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ต ารวจพาพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติดังกล่าวไปมอบให้แก่เจ้าคณะท้องถิ่น 
เช่นเดียวกับกรณีท่ีพระภิกษุ สามเณรประพฤติผิดต่ออาณัติของคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้ว 

ข้อบัญญัติทางศาสนา พุทธ 
1. กรณีพระภิกษุ สามเณรด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โทษทางพระวินัยมีเพียงปรับอาบัติปาจิตตีย์ ไม่ถึงขั้นให้ลาสิกขา แต่ถ้าประพฤติผิดพระวินัยเป็นอาจิณ  
และได้มีการตักเตือนมาแล้ว (การตักเตือนจะเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม) พร้อมกันนี้พระภิกษุ สามเณรรูปนั้นได้ถูกลงโทษทางพระวินัยและการปกครองแล้ว ท้ังได้
ก าหนดเวลาให้ปรับปรุงพฤติกรรมแล้ว หากพระรูปนั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะท้องถิ่นพิจารณาโทษทางวินัยอาจถึงขั้นให้ลาสิกขาได้ 
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2. กรณีพระภิกษุ สามเณรด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ยังมีพระมหาสมณวินิจฉัยบัญญัติไว้ว่า “โทษในทางพระวินัยปรับเพียงอาบัติปาจิตตีย์ก็จริง  
แต่เป็นความประพฤติเลวทราม เป็นโลกวัชชะ (ชาวโลกติเตียน) ไม่สมควรแก่สมณะ ไม่ควรอยู่ในเพศบรรพชิตต่อไป ควรแนะน าให้สึกเสีย ถ้าไม่สึก 
ตามค าแนะน าจงบังคับให้สึกเสีย” (พระมหาสมณวินิจฉัย หมายถึง ข้อวินิจฉัยในเรื่องอธิกรณ์ปัญหาพระวนิัยทางปกครองคณะสงฆ์และการพระศาสนา 
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นองค์สกลมหาสังฆปริณายกท่ีเรียกท่ัวไปว่าสมเด็จพระสังฆราช แต่โดยท่ีทรงเป็นราชโอรสเป็น
เจ้านายผู้ใหญ่ จึงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า (นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ซึ่งเจ้าคณะผู้ปกครอง  
คณะสงฆ์ได้ยึดถือพระมหาสมณวินิจฉัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติทางด้านการปกครองคณะสงฆ์สืบมาจนถึงปัจจุบัน เปรียบเป็นเสมือนค าพิพากษาฎีกา
ของฝ่ายบา้นเมือง) 
3. แนวทางปฏิบัติ ความหมายของค าว่า อาจิณ กับ ไม่อาจิณ 
    3.1 อาจิณ หมายความว่า เป็นปกติ, ติดเป็นนิสัย, เสมอๆเป็นประจ า 
    3.2 ไม่อาจิณ หมายความว่า ไม่เป็นปกติ, ไม่ติดเป็นนิสัย, ไม่เป็นประจ า 
อิสลาม 
- ศาสนบัญญัติห้ามเสพส่ิงมึนเมาท่ีท าให้สติปัญญาเปล่ียนทุกชนิด 
- ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษ 
คริสต์ 
- ไม่มีข้อห้ามในการดื่มสุรา แต่การดื่มสุราจนมึนเมาถือว่าเป็นบาป รวมถึงการเสพยาเสพติดก็เป็นบาปด้วย 
พราหมณ์ - ฮินดู 
- กฎระเบียบของพราหมณ์มี 11 ประการ / การลงโทษนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะพราหมณ์ เช่น การไม่ให้ร่วมหมู่คณะ ไม่ร่วมสังฆกรรม ยกเว้น
กระท าผิดมีค าพิพากษาลงโทษจ าคุก หรือประหารชีวิต พราหมณ์ท่านนั้นจะถูกตัดสายธุร า 
ซิกข์ 
- ในกรณีนี้ถ้าศาสนาจารย์ดื่มสุราถือว่าเป็นการผิดวินัยทางศาสนาซิกข์ 
 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ 
1. ใหน้ิมนต์พระภิกษุไปพบเจ้าคณะท้องถิ่นในเขตในพื้นท่ีท่ีพบตัวเพื่อจัดให้ลาสิกขา เมื่อจัดให้ลาสิกขาแล้วให้จับกุมด าเนินคดีตามกฎหมาย   
2. กรณีไม่ยอมลาสิกขา ต้องติดต่อเจ้าคณะท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าคณะท้องถิ่นท่ีมีอ านาจส่ังให้ลาสิกขา 
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อิสลาม 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป และแจ้งคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 
คริสต์ 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
ซิกข์ 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป พร้อมแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ 

ข้อควรระวัง - 
ข้อยกเว้น - 
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เม่ือรับแจ้งเหตุ/พบ 
ข้อค าถามข้อที่ 4 4.2 พระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ด่ืมสุราในสถานที่ที่กฎหมายมิได้บัญญัติห้ามไว้ 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

ประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 3 บทที่ 5    
ข้อ 40 วรรคสอง นอกจากอาณัติของคณะสงฆ์แล้ว ยังมีความประพฤติบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นความผิดต่อพระพุทธบัญญัติร้ายแรงยิ่งกว่าอาณัติสงฆ์ 
ขึ้นไปอีก เช่น พูดเกี้ยวหญิงท านองชู้สาว ถูกเนื้อต้องตัวหญิงหรืออยู่ในที่ลับหูลับตากับหญิงสองต่อสอง เสพเครื่องดองของเมา เช่น สุรา ยาฝ่ิน กัญชา  
เล่นการพนันต่างๆ และนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ต ารวจพาพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติดังกล่าวไปมอบให้แก่เจ้าคณะท้องถิ่น 
เช่นเดียวกับกรณีท่ีพระภิกษุ สามเณรประพฤติผิดต่ออาณัติของคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้ว 
 

ข้อบัญญัติทางศาสนา พุทธ 
1. กรณีพระภิกษุ สามเณรด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โทษทางพระวินัยปรับอาบัติปาจิตตีย์ไม่ถึงขั้นให้ลาสิกขา แต่ถ้าประพฤติผิดพระวินัยเป็นอาจิณ  
และได้มีการตักเตือนมาแล้ว (การตักเตือนจะเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม) พร้อมกันนี้พระภิกษุ สามเณรรูปนั้นได้ถูกลงโทษทางพระวินัยและการปกครองแล้ว  
ท้ังได้ก าหนดเวลาให้ปรับปรุงพฤติกรรมแล้ว หากพระรูปนั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะท้องถิ่นพิจารณาโทษทางพระวินัย 
อาจถึงขั้นให้ลาสิกขาได้ 
2. กรณีพระภิกษุ สามเณรด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ยังมีพระมหาสมณวินิจฉัยบัญญัติไว้ว่า “โทษในทางพระวินัยปรับเพียงอาบัติปาจิตตีย์ก็จริง  
แต่เป็นความประพฤติเลวทราม เป็นโลกวัชชะ (ชาวโลกติเตียน) ไม่สมควรแก่สมณะ ไม่ควรอยู่ในเพศบรรพชิตต่อไป ควรแนะน าให้สึกเสีย ถ้าไม่สึก 
ตามค าแนะน าจงบังคับให้สึกเสีย” (พระมหาสมณวินิจฉัย หมายถึง ข้อวินิจฉัยในเรื่องอธิกรณ์ปัญหาพระวนิัยทางปกครองคณะสงฆ์และการพระศาสนา 
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นองค์สกลมหาสังฆปริณายกท่ีเรียกท่ัวไปว่าสมเด็จพระสังฆราช แต่โดยท่ีทรงเป็นราชโอรสเป็น
เจ้านายผู้ใหญ่ จึงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า (นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ซึ่งเจ้าคณะผู้ปกครอง  
คณะสงฆ์ได้ยึดถือพระมหาสมณวินิจฉัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติทางด้านการปกครองคณะสงฆ์สืบมาจนถึงปัจจุบัน เปรียบเป็นเสมือนค าพิพากษาฎีกา
ของฝ่ายบ้านเมือง) 
3. แนวทางปฏิบัติ ความหมายของค าว่า อาจิณ กับ ไม่อาจิณ 
    3.1 อาจิณ หมายความว่า เป็นปกติ, ติดเป็นนิสัย, เสมอๆเป็นประจ า 
    3.2 ไม่อาจิณ หมายความว่า ไม่เป็นปกติ, ไม่ติดเป็นนิสัย, ไม่เป็นประจ า 
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อิสลาม 
- ศาสนบัญญัติห้ามส่ิงมึนเมาท่ีท าให้สติปัญญาเปล่ียนทุกชนิด 
- ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษ 
คริสต์ 
- ไม่มีข้อห้ามในการดื่มสุรา แต่การดื่มสุราจนมึนเมาถือว่าเป็นบาป รวมถึงการเสพยาเสพติดก็เป็นบาปด้วย 
พราหมณ์ - ฮินดู 
- กฎระเบียบของพราหมณ์มี 11 ประการ / การลงโทษนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะพราหมณ์ เช่น การไม่ให้ร่วมหมู่คณะ ไม่ร่วมสังฆกรรม  
ยกเว้นกระท าผิดมีค าพิพากษาลงโทษจ าคุก หรือประหารชีวิต พราหมณ์ท่านนั้นจะถูกตัดสายธุร า 
ซิกข์ 
- ในกรณีนี้ถ้าศาสนาจารย์ดื่มสุราถือว่าเป็นการผิดวินัยทางศาสนาซิกข์ 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ 
- พระภิกษุ สามเณรด่ืมสุราในสถานท่ีท่ีกฎหมายมิได้บัญญัติห้ามไว้ ใหเ้จ้าหน้าท่ีนิมนต์พระภิกษุ สามเณรรูปนั้นๆ ออกจากพื้นท่ีท่ีพบเห็นการกระท า
ความผิด และน าพระภิกษุ สามเณรรูปนั้นพบเจ้าคณะท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีท่ีมีเจ้าคณะต าบล เป็นต้น หรือวัดท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด เพื่อให้ท่านแนะน าหรือพิจารณา
ไต่สวนและลงโทษทางพระวินัย 
อิสลาม 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป และแจ้งคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 
คริสต์ 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
ซิกข์ 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป พร้อมแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ 

ข้อควรระวัง ตรวจสอบประวัติการต้องโทษของพระภิกษุก่อนส่งมอบให้เจ้าคณะ หากพบมีหมายจับในคดีอื่นให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
ข้อยกเว้น - 
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เม่ือรับแจ้งเหตุ/พบ 
ข้อค าถามข้อที่ 4 4.3 กรณีได้รับแจ้งเหตุ หรือพบพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด อยูใ่นอาการมึนเมาในที่สาธารณะ 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๗๘ ผู้ใดเสพย์สุราหรือของเมาอย่างอื่น จนเป็นเหตุให้ตนเมาประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ขณะอยู่ในถนนสาธารณะ หรือสาธารณสถาน 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพนับาท 
- ประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 3 บทที่ 5    
ข้อ 40 วรรคสอง นอกจากอาณัติของคณะสงฆ์แล้ว ยังมีความประพฤติบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นความผิดต่อพระพุทธบัญญัติร้ายแรงยิ่งกว่าอาณัติสงฆ์ขึ้นไป
อีก เช่น พูดเกี้ยวหญิงท านองชู้สาว ถูกเนื้อต้องตัวหญิงหรืออยู่ในที่ลับหูลับตากับหญิงสองต่อสอง เสพเครื่องดองของเมา เช่น สุรา ยาฝ่ิน กัญชา  
เล่นการพนันต่างๆ และนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ต ารวจพาพระภิกษุ สามเณรท่ีประพฤติดังกล่าวไปมอบให้แก่เจ้าคณะท้องถิ่น 
เช่นเดียวกับกรณีท่ีพระภิกษุ สามเณรประพฤติผิดต่ออาณัติของคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้ว 
 

ข้อบัญญัติทางศาสนา พุทธ 
1. กรณีพระภิกษุ สามเณรด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โทษทางพระวินัยปรับอาบัติปาจิตตีย์ไม่ถึงขั้นให้ลาสิกขา แต่ถ้าประพฤติผิดพระวินัยเป็นอาจิณ  
และได้มีการตักเตือนมาแล้ว (การตักเตือนจะเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม) พร้อมกันนี้พระภิกษุ สามเณรรูปนั้นได้ถูกลงโทษทางพระวินัยและการปกครองแล้ว  
ท้ังได้ก าหนดเวลาให้ปรับปรุงพฤติกรรมแล้ว หากพระรูปนั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะท้องถิ่นพิจารณาโทษทางพระวินัย  
อาจถึงขั้นให้ลาสิกขาได้ 
2. กรณีพระภิกษุ สามเณรด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ยังมีพระมหาสมณวินิจฉัยบัญญัติไว้ว่า “โทษในทางพระวินัยปรับเพียงอาบัติปาจิตตีย์ก็จริง  
แต่เป็นความประพฤติเลวทราม เป็นโลกวัชชะ (ชาวโลกติเตียน) ไม่สมควรแก่สมณะ ไม่ควรอยู่ในเพศบรรพชิตต่อไป ควรแนะน าให้สึกเสีย ถ้าไม่สึก 
ตามค าแนะน าจงบังคับให้สึกเสีย” (พระมหาสมณวินิจฉัย หมายถึง ข้อวินิจฉัยในเรื่องอธิกรณ์ปัญหาพระวนิัยทางปกครองคณะสงฆ์และการพระศาสนา 
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นองค์สกลมหาสังฆปริณายกท่ีเรียกท่ัวไปว่าสมเด็จพระสังฆราช แต่โดยท่ีทรงเป็นราชโอรสเป็น
เจ้านายผู้ใหญ่ จึงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า (นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ซึ่งเจ้าคณะผู้ปกครอง  
คณะสงฆ์ได้ยึดถือพระมหาสมณวินิจฉัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติทางด้านการปกครองคณะสงฆ์สืบมาจนถึงปัจจุบัน เปรียบเป็นเสมือนค าพิพากษาฎีกา
ของฝ่ายบ้านเมือง) 
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3. แนวทางปฏิบัติ ความหมายของค าว่า อาจิณ กับ ไม่อาจิณ 
    3.1 อาจิณ หมายความว่า เป็นปกติ, ติดเป็นนิสัย, เสมอๆเป็นประจ า 
    3.2 ไม่อาจิณ หมายความว่า ไม่เป็นปกติ, ไม่ติดเป็นนิสัย, ไม่เป็นประจ า 
อิสลาม 
- ศาสนบัญญัติห้ามส่ิงมึนเมาท่ีท าให้สติปัญญาเปล่ียนทุกชนิด 
- ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษ 
คริสต์ 
- ไม่มีข้อห้ามในการดื่มสุรา แต่การดื่มสุราจนมึนเมาถือว่าเป็นบาป รวมถึงการเสพยาเสพติดก็เป็นบาปด้วย 
พราหมณ์ - ฮินดู 
- กฎระเบียบของพราหมณ์มี 11 ประการ / การลงโทษนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะพราหมณ์ เช่น การไม่ให้ร่วมหมู่คณะ ไม่ร่วมสังฆกรรม ยกเว้น
กระท าผิดมีค าพิพากษาลงโทษจ าคุก หรือประหารชีวิต พราหมณ์ท่านนั้นจะถูกตัดสายธุร า 
ซิกข์ 
- ในกรณีนี้ถ้าศาสนาจารย์ออกไปด่ืมสุราถือว่าเป็นการผิดวินัยทางศาสนาซิกข์ 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ 
1. เมื่อพบการกระท าความผิดในความผิดซึ่งหน้า ให้น าตัวพระภิกษุ สามเณร ไปพบเจ้าคณะท้องถิ่นในพื้นท่ีพบตัวเพื่อพิจารณา แล้วให้ด าเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 
2. กรณีพบพระภิกษุ สามเณร อยู่ในอาการมึนเมาแต่มิได้มีความผิดตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าท่ีนิมนต์พระภิกษุ สามเณรรูปนั้น ๆ ออกจากพื้นท่ีท่ีพบเห็น
การกระท าดังกล่าว และนิมนต์พระภิกษุ สามเณรรูปนั้นพบเจ้าคณะท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีท่ีมีเจ้าคณะต าบล เป็นต้น หรือวัดท่ีอยูใ่กล้ท่ีสุด เพื่อให้ท่าน
แนะน าหรือพิจารณาไต่สวน และลงโทษทางพระวินัย 
3. กรณีตามข้อ 2 หากสืบทราบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือมาตรา 378 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา ให้ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
อิสลาม 
1. หากสืบสวนทราบว่าเป็นการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในสถานท่ีต้องห้ามตามกฎหมาย 
    - ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป และแจ้งคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด  
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2. หากสืบสวนทราบว่าเป็นการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ นอกสถานท่ีต้องห้ามตามกฎหมาย 
    - ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป และแจ้งคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด  
คริสต์ 
1. หากสืบสวนทราบว่าเป็นการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในสถานท่ีต้องห้ามตามกฎหมาย 
    - ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
2. หากสืบสวนทราบว่าเป็นการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ นอกสถานท่ีต้องห้ามตามกฎหมาย 
    - ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป  
พราหมณ์ – ฮินดู 
1. หากสืบสวนทราบว่าเป็นการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในสถานท่ีต้องห้ามตามกฎหมาย 
    - ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
2. หากสืบสวนทราบว่าเป็นการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ นอกสถานท่ีต้องห้ามตามกฎหมาย 
    - ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
ซิกข์ 
1. หากสืบสวนทราบว่าเป็นการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในสถานท่ีต้องห้ามตามกฎหมาย 
    - ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป พร้อมแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ 
2. หากสืบสวนทราบว่าเป็นการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ นอกสถานท่ีต้องห้ามตามกฎหมาย 
    - ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป พร้อมแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ 

ข้อควรระวัง - 
ข้อยกเว้น - 
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เม่ือรับแจ้งเหตุ/พบ  
ข้อค าถามข้อที่  5 หากพบพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ออกเร่ียไรเงิน เจ้าหน้าที่ต ารวจควรด าเนินการอย่างไร 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗     
มาตรา ๕  ห้ามมิให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือท าการเรี่ยไร ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเรี่ยไรเพื่อรวบรวมทรัพย์สินมาให้หรือชดใช้แก่จ าเลย เพื่อใช้เป็นค่าปรับ เว้นแต่จะเป็นการเรี่ยไรในระหว่างวงศ์ญาติของจ าเลย 
(๒) การเรี่ยไรโดยก าหนดเก็บเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นอัตราโดยค านวณตามเกณฑ์ปริมาณสินค้า ผลประโยชน์ หรือวัตถุอย่างอื่น 
(๓) การเรี่ยไรอันอาจเป็นเหตุให้เส่ือมทรามแก่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๔) การเรี่ยไรอันอาจเป็นเหตุกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถงึทางสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ 
(๕) การเรี่ยไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑ์ให้แก่ต่างประเทศ   

มาตรา ๖  การเรี่ยไรซึ่งอ้างว่าเพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลหรือสาธารณประโยชน์จะจัดให้มีได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการ
เรี่ยไรแล้ว  

ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บังคับแก่การเรี่ยไรซึ่งกระทรวง ทบวงหรือกรมเป็นผู้จัดให้มี                                  
มาตรา ๘  การเรี่ยไรในถนนหลวงหรือในท่ีสาธารณะ การเรี่ยไรโดยโฆษณาด้วยส่ิงพิมพ์ ด้วยวิทยุกระจายเสียง หรือด้วยเครื่องเปล่งเสียง จะจัดให้มีหรือ
ท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว  

ข้อความในวรรคก่อนนี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) การเรี่ยไรซึ่งได้รับอนุญาตหรือได้รับยกเว้นตามมาตรา ๖ 
(๒) การเรี่ยไรเพื่อกุศลสงเคราะห์ในโอกาสท่ีบุคคลชุมนุมกันประกอบศาสนกิจ 
(๓) การเรี่ยไรโดยขายส่ิงของในงานออกร้าน หรือในท่ีนัดประชุมเฉพาะแห่งอันได้จัดให้ข้ึนโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตให้มี 

การออกร้าน หรือผู้จัดให้มีการนัดประชุมเป็นผู้จัดให้มีข้ึน 
มาตรา ๑๒  บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้ท าการเรี่ยไรต้องมีใบอนุญาตติดตัวอยู่ในขณะท าการเรี่ยไร และต้องให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลผู้ประสงค์จะเข้าส่วนใน
การเรี่ยไรตรวจดู เมื่อเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลนั้นเรียกร้อง 

ในกรณีการเรี่ยไรซึง่ได้รับอนญุาตให้จัดท าประจ าท่ี ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ ณ ท่ีท าการเรี่ยไรให้เห็นได้โดยชัดเจน           
มาตรา ๑๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕ มาตรา ๖ วรรคแรก มาตรา ๘ วรรคแรก มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือท้ังปรับท้ังจ า 
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ข้อบัญญัติทางศาสนา พุทธ 

- พระสงฆ์ไม่มีสิทธิ์เรี่ยไรเงนิใคร เป็นหน้าท่ีของฆราวาส 
ค าส่ังมหาเถรสมาคม เรื่องควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2539  
ข้อ 9    พระภิกษุสามเณรรูปใดฝ่าฝืนค าส่ังมหาเถรสมาคม 
     (1)  ถ้ามิได้เป็นพระสังฆาธิการ 

(๑.1) เมื่อเจ้าอาวาสเจ้าสังกัดได้ทราบความผิดนั้นแล้ว ให้จัดการให้พระภิกษุ สามเณรรูปนั้นออกไปเสียจากวัด หากไม่ยอมออก เป็นการ 
ขัดค าส่ังของเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ให้ขออารักขาจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมือง และให้บันทึกเหตุท่ีให้ออกนั้นในหนังสือสุทธิด้วย  

(1.2) เมื่อเจ้าคณะในเขตท่ีความผิดนั้นเกิดขึ้นได้ทราบความผิดนั้นแล้ว ถ้าผู้ฝ่าฝืนมีสังกัดอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ให้แจ้งแก่เจ้าอาวาส 
ผ่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าสังกัด แต่ถ้ามีสังกัดอยู่ต่างจังหวัด ให้แจ้งแก่เจ้าอาวาสผ่านเจ้าคณะภาคเจ้าสังกัด เพื่อด าเนินการตามความใน (๑.1) 
     (2) ถ้าเป็นพระสังฆาธิการให้เจ้าคณะสังกัดพิจารณาลงโทษฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการตามควรแก่กรณี แต่ถ้าพระสังฆาธิการได้กระท าผิด 
ในเขตจังหวัดท่ีตนมิได้สังกัดอยู่ ให้เจ้าคณะในเขตท่ีความผิดนั้นเกิดขึ้นแจ้งแก่เจ้าคณะเจ้าสังกัดของผู้กระท าผิดเพื่อด าเนินการดังนี ้

(๒.๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งแก่เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 
(๒.๒) ในจังหวัดอื่น ให้แจ้งแก่เจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าคณะภาค แล้วแต่จะเห็นสมควร 
(๒.๓) ถ้าปรากฏว่าความผิดตามกรณี (2.1) หรือ (2.2) เป็นความผิดอาญาด้วย ย่อมจะมีโทษตามกฎหมายอีกต่างหากจากโทษท่ีได้รับจาก     

เจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะเจ้าสังกัด 
อิสลาม 
- ศาสนบัญญัติก าหนดว่า มุสลิมทุกคนท่ีมีเงินครบจ านวนประมาณสามแสนบาท(ค านวณจากทองค าหนักหกบาท)ต้องออกจ่ายให้กับคนแปดจ าพวกอาทิ
ยากไร้และคนยากจน โดยอาจจะมอบให้ผู้น าเป็นคนจัดการในการแจกจ่ายบุคคลในท้องถิ่น 
- ในปัจจุบันมัสยิดมีการจัดการเรียนการสอนประจ ามัสยิดอาจจะมีการจัดงานในรูปแบบการแจกการ์ดเชิญชวนบริจาคสนับสนุนกิจการของมัสยิด 
คริสต์ 
- ปกติแล้วจะไม่มีการออกเรี่ยไร ถ้ามีการขอท าบุญในวงกว้าง จะต้องได้รับอนญุาตจากมุขนายกก่อน 
พราหมณ์ – ฮินดู  
- ไม่มีการเรี่ยไรเงินในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  
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ซิกข์  
- ไม่อนุญาตให้ศาสนาจารย์ออกเรี่ยไรเงินได้  

แนวทางปฏิบัติ พุทธ 
- หากเป็นพระภิกษุและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายจริง ขอใหน้ิมนต์พบเจ้าคณะท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีเพื่อด าเนินการพิจารณาตามกฎ ระเบียบ ค าส่ัง 
ประกาศของมหาเถรสมาคมหรือกฎหมายต่อไป เพราะบางกรณีอาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน  
- กรณีดังกล่าวนี้ เจ้าคณะท้องถิ่นจะพิจารณาให้ลาสิกขา และมอบตัวให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 
อิสลาม 
1. ขอดูบัตรประจ าตัว 
2. หากมีข้อสงสัยให้ติดต่ออิมามประจ ามัสยิดในท้องถิ่นหรือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 
3. ในกรณีไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ให้ควบคุมหรือเชิญตัวไปด าเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ 
คริสต์ 
- หากมีผู้ร้องเรียนว่าพบคนท าการเรี่ยไร ให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจตรวจสอบไปยังต้นสังกัดคือ มุขนายก เจ้าคณะนักบวช เจ้าวัด ตามแต่กรณี 
พราหมณ์ – ฮินดู  
- ให้ควบคุมหรือเชิญตัวไปด าเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ 
ซิกข์  
- ให้ควบคุมหรือเชิญตัวไปด าเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ 

ข้อควรระวัง - 
ข้อยกเว้น - 
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การจับกุมพระ/นักบวช  
ข้อค าถามข้อที่  6 การจับกุมพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด 

6.1 การจับกุมพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ตามหมายจับมีข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 368 วรรคแรก ผู้ใดทราบค าส่ังของเจ้าพนักงานซึ่งส่ังการตามอ านาจท่ีมีกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัว  
อันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีหลักเรื่องการจับดังนี้               
มาตรา 77 หมายจับใช้ได้ท่ัวราชอาณาจักร การจัดการตามหมายจับนั้นต้องใช้ส าเนาหมายอันรับรองว่าถูกต้อง     
มาตรา 81 ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับในท่ีรโหฐาน เว้นแต่ได้ท าตามบทบัญญัติว่าด้วยการค้นในท่ีรโหฐาน       
มาตรา 82 เจาพนักงานผูจัดการตามหมายจับ จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพื่อจัดการตามหมายนั้นก็ได แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิด
อันตรายแกเขานั้นไมได้  
มาตรา 83 ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งท าการจับต้องแจ้งแกผูท่ีจะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ แล้วส่ังให้ผูถูกจับไปยังท่ีท าการของพนักงาน
สอบสวนแห่งท้องท่ีท่ีถูกจับพร้อมด้วยผูจับ เว้นแต่สามารถน าไปท่ีท าการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะนั้น ให้น าไปท่ีท าการของพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบดังกล่าว แต่ถ้าจ าเป็นก็ให้จับตัวไป  

ในกรณีท่ีเจาพนักงานเป็นผูจับ ตองแจ้งข้อกล่าวหาให้ผูถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผูถูกจับ พรอมท้ังแจ้งด้วยว่า ผูถูกจับมีสิทธิท่ี
จะไม่ให้การหรือให้การก็ไดและถ้อยค าของผูถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิท่ีจะพบและปรึกษาทนายความ 
หรือผูซึ่งจะเป็นทนายความ ถ้าผูถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุมท่ีสามารถด าเนินการไดโดยสะดวกและไม่เป็นการ
ขัดขวางการจับหรือการควบคุมผูถูกจับหรือท าให้เกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู ถูกจับด าเนินการได         
ตามสมควรแกกรณี ในการนี้ให้เจาพนักงานผูจับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไวด้วย  

ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผูท าการจับมีอ านาจใช้วิธีหรือการป้องกันท้ังหลาย
เท่าท่ีเหมาะสมแกพฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น 
มาตรา 84 เจาพนักงานหรือราษฎรผูท าการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังท่ีท าการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ โดยทันทีและเมื่อถึงท่ีนั้นแลว    
ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแกพนักงานฝายปกครองหรือต ารวจของท่ีท าการของพนักงานสอบสวนดังกล่าวเพื่อด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
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(๑) ในกรณีท่ีเจาพนักงานเป็นผู้จับให้เจาพนักงานผูจับนั้นแจ้งข้อกล่าวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผูถูกจับทราบ          

ถ้ามีหมายจับใหแ้จ้งให้ผูถูกจับทราบและอา่นให้ฟังและมอบส าเนาบันทึกการจับแกผูถูกจับนั้น  
(๒) ในกรณีท่ีราษฎรเป็นผูจับ ให้พนักงานฝายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัว บันทึกช่ือ อาชีพ ท่ีอยู่ของผูจับ อีกท้ังข้อความและ

พฤติการณ์แห่งการจับนั้นไวและใหผูจับลงลายมือช่ือก ากับไวเป็นส าคัญเพื่อด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับให้ผูถูกจับทราบและ
แจ้งใหผู้ถูกจับทราบด้วยว่าผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหก้ารหรือให้การก็ได้และถอ้ยค าของผูถูกจับอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได  

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้พนักงานฝายปกครองหรือต ารวจ ซึ่งมีผู้น าผู้ถูกจับมาส่ง แจ้งให้ผูถูกจับทราบถึงสิทธิตามท่ีก าหนดไว
ในมาตรา ๗/๑ รวมท้ังจัดให้ผูถูกจับสามารถติดต่อกับญาติหรือผูซึ่งผูถูกจับไววางใจเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานท่ีท่ีถูกควบคุมไดในโอกาสแรก
เมื่อผูถูกจับมาถึงท่ีท าการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง หรือถากรณีผูถูกจับรองขอให้พนักงานฝายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้แจง ก็ให้จัดการ   
ตามค ารองขอนั้นโดยเร็ว และใหพนักงานฝายปกครองหรือต ารวจบันทึกไวในการนี้มิให้เรียกค่าใช้จ่ายใดๆ จากผูถูกจับ  

ในกรณีท่ีจ าเปน็ เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งท าการจับจะจัดการพยาบาลผูถูกจับเสียก่อนน าตัวไปส่งตามมาตรานี้ก็ได  
ถ้อยค าใดๆ ท่ีผูถูกจับใหไ้วต่อเจาพนักงานผูจับ หรือพนักงานฝายปกครองหรือต ารวจในช้ันจับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับ ถ้าถ้อยค านั้นเป็น  

ค ารับสารภาพของผูถูกจับว่าตนได้กระท าความผิด ห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่ถ้าเป็นถ้อยค าอื่นจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน
ความผิดของผูถูกจับไดต่อเมื่อไดมีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง แกผูถูกจับแล้วแต่กรณี 
มาตรา 86 ห้ามมิให้ใช้วิธีการควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น 
- พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505  
มาตรา 29  พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยช่ัวคราว  และ 
เจ้าอาวาสแห่งวัดท่ีพระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุรูปนั้นมิได้
สังกัดในวัดใดวัดหนึ่งให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจจัดด าเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้   
มาตรา 45 ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
- ประมวลระเบียบการต ารวจเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี 3 บทที่ 5  
ข้อ 39 ในกรณีท่ีพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนากระท าความผิดอาญาฯลฯ  

การจับกุมนั้นจะต้องกระท าด้วยความเคารพ สุภาพอ่อนโยนในทุกกรณี แต่เมื่อท าการจับกุมตัวมาได้แล้ว เว้นแต่ถ้าจ าเป็นจะต้องควบคุมให้
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมตัว 
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ข้อบัญญัติทางศาสนา พุทธ 

- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
อิสลาม 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
คริสต์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
พราหมณ์ - ฮินดู 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา  
ซิกข์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ 
- น าหมายจับไปพบเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะฯ เพื่อจับกุม หรือจะจับกุมก่อนแล้วนิมนต์พบเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะฯ แล้วแต่กรณีจ าเป็นและเห็นสมควร 
อิสลาม 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไปและแจ้งอิมามประจ ามัสยิดหรือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 
คริสต์ 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป และแจ้งให้อธิการโบสถ์หรือผู้ปกครองคณะหรือมุขนายกทราบ 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป และแจ้งใหต้้นสังกัดทราบ 
ซิกข์ 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป หากอยู่ในศาสนสถาน ให้แจ้งกรรมการศาสนสถาน ก่อนการจับกุม 

ข้อควรระวัง - เจ้าหน้าท่ีควรใช้ค าพูดท่ีสุภาพ 
ข้อยกเว้น - 
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การจับกุม  
ข้อค าถามข้อที่  6 6.2 การจับกุมพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ในความผิดซ่ึงหน้าหรือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสึกหรือสละ

สมณเพศมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 368 วรรคแรก ผู้ใดทราบค าส่ังของเจ้าพนักงานซึ่งส่ังการตามอ านาจท่ีมีกฎหมายให้ไว้ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัว           
อันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีหลักการจับดังนี้ 
มาตรา 78 พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือค าส่ังของศาลนั้นไม่ได้  เว้นแต่  

(1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา 80  
(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายใหเ้กิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพย์สินของผูอื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ 

หรือวัตถุอยา่งอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระท าความผิด 
(3) เมื่อมีเหตุท่ีจะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา ๖๖ (๒) แต่มีความจ าเป็นเร่งดวนท่ีไมอาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 
(4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยท่ีหนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อย ช่ัวคราวตามมาตรา 117  

มาตรา 80 ท่ีเรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้น ไดแกความผิดซึ่งเห็นก าลังกระท า หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไมมีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระท าผิดมาแล้ว
สดๆ อยา่งไรก็ดีความผิดอาญา ดังระบุไวในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ใหถ้ือว่า ความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณี ดังนี้  

(๑) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดังผู้กระท าโดยมีเสียงร้องเอะอะ  
(๒) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระท าผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับท่ีเกิดเหตุนั้นและมีส่ิงของท่ีไดมาจากการกระท าผิด 

หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุ อยา่งอื่นอันสันนิษฐานไดว่าได้ใช้ในการกระท าผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ท่ีเส้ือผ้าหรือเนื้อตัวของผูนั้น 
มาตรา 81 ไมว่าจะมีหมายจับหรือไมก็ตาม หา้มมิให้จับในท่ีรโหฐาน เว้นแต่ จะไดท าตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการค้นในท่ีรโหฐาน 
มาตรา 83 ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งท าการจับต้องแจ้งแกผูท่ีจะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ แล้วส่ังให้ผูถูกจับไปยังท่ีท าการของพนักงาน
สอบสวนแห่งท้องท่ีท่ีถูกจับพร้อมด้วยผูจับ เว้นแต่สามารถน าไปท่ีท าการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะนั้น ให้น าไปท่ีท าการของพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบดังกล่าว แต่ถ้าจ าเป็นก็ให้จับตัวไป  

ในกรณีท่ีเจาพนักงานเป็นผูจับ ตองแจ้งข้อกล่าวหาให้ผูถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผูถูกจับ พรอมท้ังแจ้งด้วยว่า ผูถูกจับมีสิทธิท่ี
จะไม่ให้การหรือให้การก็ไดและถ้อยค าของผูถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิท่ีจะพบและปรึกษาทนายความ 
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หรือผูซึ่งจะเป็นทนายความ ถ้าผูถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุมท่ีสามารถด าเนินการไดโดยสะดวกและไม่เป็นการ
ขัดขวางการจับหรือการควบคุมผูถูกจับหรือท าให้เกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู ถูกจับด าเนินการได         
ตามสมควรแกกรณี ในการนี้ให้เจาพนักงานผูจับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไวด้วย  
               ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผูท าการจับมีอ านาจใช้วิธีหรือการป้องกันท้ังหลาย
เท่าท่ีเหมาะสมแกพฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น 
- พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505  
มาตรา 29  พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยช่ัวคราว       
และเจ้าอาวาสแห่งวัดท่ีพระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุรูปนั้น
มิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่งให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจจัดด าเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้  
มาตรา 45 ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา     

ข้อบัญญัติทางศาสนา พุทธ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
อิสลาม 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
คริสต์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
พราหมณ์ - ฮินดู 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
ซิกข์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ 
- จับกุมได้ทุกกรณี ปฏิบัติตามประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดีลักษณะท่ี 3 บทท่ี 5 ข้อ 39 ในกรณีท่ีพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา
กระท าความผิดอาญาฯลฯ การจับกุมนั้นจะต้องกระท าด้วยความเคารพ สุภาพ อ่อนโยนในทุกกรณี แต่เมื่อท าการจับกุมตัวมาได้แล้วถ้าจ าเป็นจะต้อง
ควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมต่อไป 
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อิสลาม 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
- แจ้งให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดทราบ 
คริสต์ 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป และแจ้งให้อธิการโบสถ์หรือผู้ปกครองคณะหรือมุขนายกทราบ 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป และติดต่อไปต้นสังกัดเพื่อให้พราหมณ์อาวุโสมาสึกให้ 
ซิกข์ 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป  

ข้อควรระวัง - 
ข้อยกเว้น - 
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การจับกุม 
ข้อค าถามข้อที่ 6 6.3 การจับกุมตัวผู้ต้องหาที่เป็นหญิงนับถือศาสนาอิสลามหรือศาสนาใด มีขั้นตอนการปฏิบัติอยา่งไร 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๘๕  เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอ านาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดส่ิงของต่าง ๆ ท่ีอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้  

การค้นนั้นจักต้องท าโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น  
ส่ิงของใดท่ียึดไว้เจ้าพนักงานมีอ านาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงท่ีสุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืน 

ส่ิงของนั้น เว้นแต่ศาลจะส่ังเป็นอย่างอื่น 
ข้อบัญญัติทางศาสนา พุทธ 

- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
อิสลาม 
- สตรีมุสลิมะห์เป็นศักดิ์ศรีและเกียรติของวงศ์ตระกูลท่ีต้องได้รับการคุ้มครอง 
- ไม่อนุญาตให้อยู่กับชายอื่นสองต่อสอง 
- ห้ามโดน จับ สัมผัสร่างกายสตรีมุสลิมะห์นอกจากความจ าเป็น 
คริสต์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ไม่มีข้อบัญญัติของศาสนา 
ซิกข์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
อิสลาม 
- ในการตรวจค้นร่างกายควรเป็นต ารวจหญิง 
- ในการจับกุมควรแจ้งอิมามหรือผู้น าท้องถิ่น 
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คริสต์ 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
ซิกข์ 
- หากเป็นหญิงชาวซิกข์ก็ควรให้หญิงชาวซิกข์ด้วยกันหรือถ้าไม่มีให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจหญิงค้นในท่ีลับตาบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม 
หากถูกเนื้อต้องตัวโดยไม่ต้ังใจก็กล่าวขอโทษตามมารยาท และถ้าต้องเชิญตัวไม่ควรใช้กุญแจมือ 

ข้อควรระวัง - 
ข้อยกเว้น - 
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การจับกุม  
ข้อค าถามข้อที่ 7 การเข้าจับกุมตัวพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ในขณะประกอบศาสนกิจ เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติอย่างไร 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 368 วรรคแรก ผู้ใดทราบค าส่ังของเจ้าพนักงานซึ่งส่ังการตามอ านาจท่ีมีกฎหมายให้ไว้ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีหลักเรื่องการจับดังนี้               
มาตรา 77 หมายจับใช้ได้ท่ัวราชอาณาจักร การจัดการตามหมายจับนั้นต้องใช้ส าเนาหมายอันรับรองว่าถูกต้อง     
มาตรา 81 ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับในท่ีรโหฐาน เว้นแต่ได้ท าตามบทบัญญัติว่าด้วยการค้นในท่ีรโหฐาน       
มาตรา 82 เจาพนักงานผูจัดการตามหมายจับ จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพื่อจัดการตามหมายนั้นก็ได แต่จะบังคับให้ผูใดช่วยโดยอาจเกิดอันตราย 
แกเขานั้นไมได้  
มาตรา 83 ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งท าการจับต้องแจ้งแกผูท่ีจะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ แล้วส่ังให้ผูถูกจับไปยังท่ีท าการของพนักงานสอบสวน
แห่งท้องท่ีท่ีถูกจับพร้อมด้วยผูจับ เว้นแต่สามารถน าไปท่ีท าการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะนั้น ให้น าไปท่ีท าการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ
ดังกล่าว แต่ถ้าจ าเป็นก็ให้จับตัวไป  

ในกรณีท่ีเจาพนักงานเป็นผูจับ ตองแจ้งข้อกล่าวหาให้ผูถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผูถูกจับ พรอมท้ังแจ้งด้วยว่า ผูถูกจับมีสิทธิท่ีจะไม่ให้การ
หรือให้การก็ไดและถ้อยค าของผูถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิท่ีจะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเป็น
ทนายความ ถ้าผูถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุมท่ีสามารถด าเนินการไดโดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการ
ควบคุมผูถูกจับหรือท าให้เกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผูถูกจับด าเนินการไดตามสมควรแกกรณี ในการนี้ให้เจ้าพนักงาน  
ผูจับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไวด้วย  

ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี  ผูท าการจับมีอ านาจใช้วิธีหรือการป้องกันท้ังหลายเท่าท่ี
เหมาะสมแกพฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น 
มาตรา 84 เจาพนักงานหรือราษฎรผูท าการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังท่ีท าการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ โดยทันทีและเมื่อถึงท่ีนั้นแล้วใหส่้งตัวผู้ถูกจับ
แกพนักงานฝายปกครองหรือต ารวจของท่ีท าการของพนักงานสอบสวนดังกล่าว เพื่อด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีท่ีเจาพนักงานเป็นผู้จับใหเ้จาพนักงานผูจับนั้นแจ้งขอ้กล่าวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผูถูกจับทราบ ถา้มีหมายจับให้แจ้ง
ใหผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟังและมอบส าเนาบันทึกการจับแกผูถูกจับนั้น  
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(๒) ในกรณีท่ีราษฎรเป็นผูจับ ใหพ้นักงานฝายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัว บันทึกช่ือ อาชีพ ท่ีอยู่ของผูจับ อีกท้ังขอ้ความและพฤติการณ์แห่งการ

จับนั้นไว และใหผูจับลงลายมือช่ือก ากับไว้เป็นส าคัญเพื่อด าเนินการแจ้งขอ้กล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับให้ผูถูกจับทราบและแจ้งใหผู้ถูกจับทราบด้วยว่าผูถูก
จับมีสิทธิท่ีจะไมใหก้ารหรือให้การก็ได้ และถอ้ยค าของผูถูกจับอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได  

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วใหพ้นักงานฝายปกครองหรือต ารวจ ซึ่งมีผู้น าผู้ถูกจับมาส่งแจ้งให้ผูถูกจับทราบถึงสิทธิตามท่ีก าหนดไวในมาตรา ๗/๑ 
รวมท้ังจัดให้ผูถูกจับสามารถติดต่อกับญาติหรือผูซึ่งผูถูกจับไววางใจเพื่อแจ้งใหท้ราบถึงการจับกุมและสถานท่ีท่ีถูกควบคุมไดในโอกาสแรกเมื่อผูถูกจับมาถึงท่ีท าการ
ของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง หรือถากรณีผูถูกจับรองขอให้พนักงานฝายปกครองหรือต ารวจเป็นผูแจง ก็ให้จัดการตามค ารองขอนั้นโดยเร็ว และให้พนักงาน 
ฝายปกครองหรือต ารวจบันทึกไวในการนี้มิให้เรียกค่าใช้จ่ายใดๆ จากผูถูกจับ  

ในกรณีท่ีจ าเปน็ เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งท าการจับจะจัดการพยาบาลผูถูกจับเสียก่อนน าตัวไปส่งตามมาตรานี้ก็ได  
ถ้อยค าใดๆ ท่ีผูถูกจับให้ไวต่อเจาพนักงานผูจับ หรือพนักงานฝายปกครองหรือต ารวจในช้ันจับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับ ถา้ถ้อยค านั้นเป็นค ารับสารภาพ

ของผูถูกจับว่าตนได้กระท าความผิด ห้ามมิใหร้ับฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่ถ้าเป็นถอ้ยค าอื่น จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูถูกจับได้ต่อเมื่อ 
ไดมีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือ ตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง แกผูถูกจับแล้วแต่กรณี 
มาตรา 86 ห้ามมิให้ใช้วิธีการควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น 
- พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505  
มาตรา 29 พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยช่ัวคราว และเจ้าอาวาส     
แห่งวัดท่ีพระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุรูปนั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง
ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจจัดด าเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้   
มาตรา 45 ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
- ประมวลระเบียบการต ารวจเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ 3 บทที่ 5  
ข้อ 39 ในกรณีท่ีพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนากระท าความผิดอาญาฯลฯ  
         การจับกุมนั้นจะต้องกระท าด้วยความเคารพ สุภาพอ่อนโยนในทุกกรณี แต่เมื่อท าการจับกุมตัวมาได้แล้ว ถ้าจ าเป็นจะต้องควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบ    
ว่าด้วยการควบคุมต่อไป 

ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา 

พุทธ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
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อิสลาม 
- การปฏิบัติศาสนกิจ การละหมาด ขณะอยู่คนเดียวไม่สามารถเลิกปฏิบัติจนกว่าจะจบส้ิน ประมาณ 5 – 10 นาที 
- การเข้าจับกุมผู้น าขณะน าละหมาดอยู่ในมัสยิดควรอย่างยิ่งท่ีจะคอยให้เสร็จ ซึ่งปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที 
คริสต์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
พราหมณ์ - ฮินดู 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
ซิกข์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ  
- น าประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดีว่าด้วยการจับกุมพระภิกษ ุสามเณรมาใช้บังคับโดยอนุโลม จับกุมได้ทุกกรณี  
- ควรรอให้มีการประกอบศาสนกิจให้เสร็จส้ินเสียก่อน แล้วเข้าจับกุมและนิมนต์มาพบเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีแล้วแต่กรณี 
อิสลาม 
- การปฏิบัติศาสนกิจ การละหมาด ขณะอยู่คนเดียวไม่สามารถเลิกปฏิบัติจนกว่าจะจบส้ิน ประมาณ 5 – 10 นาที 
- การเข้าจับกุมผู้น าขณะน าละหมาดอยู่ในมัสยิดควรอย่างยิ่งท่ีจะคอยให้เสร็จ ซึ่งปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที 
- การจับกุมผู้น าในมัสยิดเป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง นอกจากมีความจ าเป็น 
คริสต์ 
- การเข้าจับกุมบาทหลวงหรือนักบวชขณะประกอบพิธีกรรมในโบสถ์ ควรอย่างยิ่งท่ีจะคอยให้เสร็จพิธีกรรมก่อน ซึง่ปกติจะใช้ เวลา 1 - 2 ช่ัวโมง จะได้ไม่บั่นทอน
ความรู้สึกของศาสนิกชน 
- หากเป็นนักบวชหญิงควรใช้เจ้าหน้าท่ีต ารวจหญิงท าการตรวจค้นจับกุม ถ้าหากไม่มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจหญิงอยู่ก็ให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจชายท าการค้นหรือจับกุมได้  
แต่ควรมีพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ร่วมด้วย  
พราหมณ์ – ฮินดู 
- แจ้งให้ทางต้นสังกัดทราบเพื่อประสานงานในการจับกุม 
- ควรรอให้ประกอบศาสนกิจจบลงก่อน แล้วเข้าจับกุมด้วยความสุภาพ 
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ซิกข์ 
- ในขณะประกอบศาสนกิจ ให้ประกอบศาสนกิจให้เสร็จลุล่วงไปก่อน ปกติใช้เวลาไม่มาก แจ้งให้กรรมการหรือเจ้าภาพในศาสนกิจทราบ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะความ
วุ่นวายหรือตกใจต่อผู้ร่วมศาสนกิจ ให้ทางเจ้าพนักงานเชิญตัวออก หากขัดขืนให้ปฏิบัติตามความเหมาะสม 

ข้อควรระวัง กรณีพบในอาการพิรุธจะต่อสู้หรือหลบหนีให้จับกุมได้ทันที 
ข้อยกเว้น - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 
การควบคุมพระ/นักบวช  
ข้อค าถามข้อที่ 8 แนวทางการปฏิบัติในการควบคุม และการใช้เคร่ืองพันธนาการพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ควรจะปฏิบัติอย่างไร 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา  
มาตรา 86 ห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น 
มาตรา 87 ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี 

ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาท่ีจะถามค าให้การ และท่ีจะรู้ตัวว่าเป็นใครและท่ีอยู่ของเขาอยู่ท่ีไหนเท่านั้น 
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 984/2529 “การควบคุมผู้ถูกจับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ให้เริ่มนับเวลาควบคุมต้ังแต่เวลาท่ีผู้ถูกจับ
มาถึงท่ีท าการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ” 
- ประมวลระเบียบการต ารวจเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ 6 การควบคุม บทที่ 1 อ านาจการควบคุม  
ข้อ 127 การควบคุม คือ การควบคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในระหว่างการสืบสวนและสอบสวน ห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับกุม
เกินกว่าท่ีจ าเป็น เพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น  
   บทที่ 4 การใช้เคร่ืองพันธนาการ  
ข้อ 146 การใช้เครื่องพันธนาการคือกุญแจมือกับโซ่ร้อยมือ  ในการควบคุมผู้ต้องหานั้น เจ้าพนักงานต ารวจหาจ าเป็นต้องใช้พร่ าเพรื่อทุกกรณีไม่ เพราะ 
เครื่องพันธนาการใช้ส าหรับป้องกันแก่ผู้ท่ีอาจจะหลบหนีท่ีควบคุมเป็นส่วนใหญ่ ก่อนท่ีจะใช้เครื่องพันธนาการจึงควรพิเคราะห์ตามหลักดังต่อไปนี้คือ  

(๒) บุคคล มีบุคคลบางจ าพวกท่ีควรจะให้เกียรติ เช่น  
ข. พระภิกษุ สามเณร นักพรตต่างๆ  

บุคคลดังกล่าวแล้วนี้ ถ้าไม่ได้กระท าความผิดเป็นอุกฉกรรจ์ มหันตโทษ หรือไม่ได้แสดงกิริยาจะขัดขืน หรือหลบหนีอย่างไรแล้วไม่ควรใช้กุญแจมือ 
- พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505  
มาตรา 29 พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนกังานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยช่ัวคราว และเจ้าอาวาส 
แห่งวัดท่ีพระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุรูปนั้นมิได้สังกัดในวัดใด 
วัดหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจจัดด าเนินการให้พระภิกษุรูปนัน้สละสมณเพศเสียได้ 
 

ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา 

พุทธ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 



34 

 
อิสลาม 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
คริสต์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
พราหมณ์ - ฮินดู 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
ซิกข์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ  
- โดยปกติจะไม่สมควรใช้เครื่องพันธนาการพระภกิษุ สามเณร เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 
- การควบคุมขณะจับกุมต้องกระท าโดยสุภาพและอ่อนโยนโดยพิจารณาตามพฤติการณ์แห่งคดีเป็นส าคัญ  ส่วนการควบคุมระหว่างสอบสวนให้ปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 และ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 29  
อิสลาม 
- ถ้าผู้กระท าความผิดมีอันตรายต่อการควบคุมก็พิจารณาตามความเหมาะสม 
- ขอใหห้ลีกเล่ียงในศาสนสถาน มัสยิด 
คริสต์ 
- ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรใช้เครื่องพันธนาการ ท้ังนี้ขอให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีต ารวจส าหรับแต่ละสถานการณ์ 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ไม่ควรใช้เครื่องพันธนาการ ยกเว้นเหตุจ าเป็น 
ซิกข์ 
- ไม่ควรใช้เครื่องพันธนาการในบริเวณศาสนสถาน นอกจากมีพฤติกรรมจะหลบหนี ขัดขืน หรือขัดขวาง แต่ให้ใช้การพันธนาการเป็นทางออกสุดท้าย 

ข้อควรระวัง หากผู้ถูกจับมีพฤติการณ์คดีรุนแรง และมีอัตราโทษสูง หรือจะหลบหนี ถ้าจ าเป็นต้องใช้เครื่องพันธนาการ ขอใหก้ระท าในลักษณะท่ีไม่เป็นท่ีเปิดเผย  
ข้อยกเว้น - 
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การตรวจค้น 
ข้อค าถามข้อที่ 9 การตรวจค้น เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องปฏิบัติอย่างไร 

9.1 การตรวจค้นตัวบุคคล พระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา ๘๕  เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอ านาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดส่ิงของต่าง ๆ ท่ีอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้  

การค้นนั้นจักต้องท าโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น  
ส่ิงของใดท่ียึดไว้เจ้าพนักงานมีอ านาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงท่ีสุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนส่ิงของนั้น เวน้แต่

ศาลจะส่ังเป็นอย่างอื่น 
มาตรา ๙๓  ห้ามมิให้ท าการค้นบุคคลใดในท่ีสาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ค้น ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีส่ิ งของ        
ในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระท าความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระท าความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด 

ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา 

พุทธ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
อิสลาม 
- ชายมุสลิมไม่มีชุดประจ า 
- สตรีไม่มีสิทธิเป็นผู้น าทางศาสนายกเว้นเป็นคณะกรรมการบริหารมัสยิด 
คริสต์ 
- บาทหลวงและนักบวชมีชุดเครื่องแบบเฉพาะของหมู่คณะของตน 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
ซิกข์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ 
- ตรวจค้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การตรวจค้นขอให้ท าด้วยความเคารพสุภาพ 
- ขอดูหนังสือสุทธิหรือบัตรประจ าตัวประชาชนของพระภกิษุ สามเณร หรือตรวจสอบกับทางวัดต้นสังกัด (เจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์) 
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อิสลาม 
- การค้นขอใหก้ระท าโดยสุภาพและไม่เปิดเผยจนเป็นลักษณะท่ีอุจาด ในการตรวจค้นในจุดท่ีมีความเกี่ยวข้องกับความเช่ือทางศาสนา เช่น ผ้าโพกศีรษะ หรือ 
หมวกส าหรับชาวมุสลิมขอให้ผู้ท่ีถูกตรวจค้นเป็นผู้ถอดด้วยตนเอง เว้นแต่เมื่อเจ้าพนักงานได้แจ้งแกผู้่ท่ีจะถูกตรวจค้นไม่ปฏิบัติตามก็ให้ใช้วิธีการเท่าท่ีเหมาะสม 
แกพ่ฤติการณ์เป็นกรณี 
คริสต์ 
- การตรวจค้นตัวบาทหลวงหรือนักบวชชาย ขอให้ท าด้วยความนิ่มนวล สุภาพ ส าหรับการตรวจค้นตัวนักบวชหญิงควรให้ต ารวจหญิงค้น และถ้าจ าเป็นต้อง 
ถอดผ้าคลุมศีรษะก็ขอให้นักบวชผู้นั้นถอดเองและอยู่ในท่ีท่ีเหมาะสม เช่น ในห้อง สถานท่ีรโหฐาน 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- การตรวจค้นสามารถท าได้ด้วยความสุภาพและไม่อยู่ในสถานท่ีโจ่งแจ้งเกินไป ยกเว้นมีเหตุสมควร 
ซิกข์ 
- แนวปฏิบัติมี 2 ประเภทคือสวมหมวกกับผ้าพันรอบหมวกท าให้เกิดปัญหา การแยกแยะระหว่างมุสลิมกับผู้นับถือศาสนาซิกข์ ความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดคือ      
ชาวซิกข์จะไว้เคราเพราะตามความเช่ือจะโกนหนวดไม่ได้ 
- ความชัดเจนท่ีแท้จริงคือ การไว้ผมยาวและเกล้าเป็นผมจุกอยู่เหนือศีรษะ ชาวซิกข์อาจเล็มหนวดเคราถึงแม้ผิดวินัยก็ยังพออนุโลม แต่การตัดผมส้ันไม่เป็นท่ีอนุโลม 
ถือว่าผิดวินัย 
- การค้นตัวชาวซิกข์โดยการให้ถอดผ้าขอให้เจ้าตัวเป็นคนถอดด้วยตัวเองและขอให้เขาถอดในท่ีลับสายตาไม่ใช่ในท่ีสาธารณะ เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและ
ศักดิ์ศรีของหลักวินัยแห่งศาสนาซิกข์ 

ข้อควรระวัง - 
ข้อยกเว้น - 
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การตรวจค้นศาสนสถาน 
ข้อค าถามข้อที่ 9 9.2 การค้นศาสนสถาน เช่น กุฏ,ิ วัด, โบสถ์, มัสยิด ฯลฯ 

9.2.1 ขณะไม่มีศาสนพิธี หรือพธิีกรรมทางศาสนา 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 94  ใหพ้นักงานฝายปกครองหรือต ารวจท่ีท าการค้นในท่ีรโหฐาน ส่ังเจาของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผูรักษาสถานท่ีซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม   
อีกท้ังให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันท่ีจะจัดการตามหมาย ท้ังนี้ให้พนักงานผูนั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นไดโดยไมตองมีหมายก็ใหแ้สดงนามและต าแหนง 

ถาบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นมิยอมใหเ้ข้าไป เจาพนักงานมีอ านาจใช้ก าลังเพื่อเข้าไปในกรณีจ าเป็นจะเปิดหรือท าลายประตูบา้น ประตูเรือน หน้าต่าง รั้ว
หรือส่ิงกีดขวางอย่างอื่นท านองเดียวกันนั้นก็ได้ 
มาตรา 95  ในกรณีค้นหาส่ิงของท่ีหาย ถ้าพอท าได้จะใหเ้จาของหรือผูครอบครองส่ิงของนั้นหรือผูแทนของเขาไปกับเจาพนักงานในการค้นนั้นด้วยกไ็ด้ 
มาตรา 96  การค้นในท่ีรโหฐานต้องกระท าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก มีข้อยกเว้นดังนี ้

(๑) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไมเสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ 
(2) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบญัญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะท าการค้นในเวลากลางคืนก็ได  
(๓) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผูร้ายส าคัญจะท าในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องไดรับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในข้อบังคับ

ของประธานศาลฎีกา 
มาตรา 97  ในกรณีท่ีค้นโดยมีหมาย เจาพนักงานผูมีช่ือในหมายค้นหรือผูรักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝายปกครองต้ังแต่ระดับสามหรือต ารวจซึ่งมียศ 
ต้ังแต่ช้ันร้อยต ารวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอ านาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น 
มาตรา 98  การค้นในท่ีรโหฐานนั้นจะค้นไดแต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือส่ิงของท่ีต้องการค้นเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นดังนี้  

(๑) ในกรณีท่ีค้นหาส่ิงของโดยไมจ ากัดส่ิง เจาพนักงานผูค้นมีอ านาจยึดส่ิงของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชนหรือยันผู้ต้องหา 
หรือจ าเลย  

(๒) เจาพนักงานซึ่งท าการค้นมีอ านาจจับบุคคลหรือส่ิงของอื่นในท่ีค้นนั้นได เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหนา 
มาตรา 99  ในการค้นนั้น เจาพนักงานต้องพยายามมิใหม้ีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าท่ีจะท าได้ 
มาตรา ๑๐๒ การค้นในท่ีรโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และเท่าท่ีสามารถจะท าได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานท่ี
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน 

การค้นท่ีอยู่หรือส านักงานของผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ท าต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมาก ากับจะต้ังผู้แทนหรือ
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ให้พยานมาก ากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน 

ส่ิงของใดท่ียึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานท่ี บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จ าเลย ผู้แทนหรือพยานดู เพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้น
รับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว ้

ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา 

พุทธ  
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
อิสลาม 
- มัสยิดเป็นเขตปลอดอาวุธ 
- ในมัสยิดห้ามท าการซื้อขาย 
คริสต์  
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
พราหมณ์ - ฮินดู   
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
ซิกข์   
- การค้นศาสนสถานแม้นไม่มีการประกอบศาสนกิจหรือศาสนพิธี ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการ เนื่องจากศาสนสถานวัดซิกข์เป็นที่ประทับของพระมหาคัมภีร์ 
คุรุครันถ์ซาฮิบ ซึ่งศาสนิกชนชาวซิกข์ท้ังหลายนับถือเป็นพระศาสดาสูงสุด และเป็นท่ีประทับตลอด 24 ช่ัวโมง 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ 
- ปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 94 - 99 และ 102 กระท าด้วยความสุภาพ 
อิสลาม 
- ติดต่ออิมามหรือผู้น าท้องถิ่น 
- ในการตรวจค้นมัสยิด หลีกเล่ียงการใช้อาวุธและสุนัขในการตรวจค้น (ยกเว้นกรณีมีความจ าเป็น) 
คริสต์ 
- ให้แจ้งอธิการโบสถ์ทราบและน าตรวจค้น เพราะโบสถ์คาทอลิกผ่านการเสกอันศักดิ์สิทธิ์ และในโบสถ์มีตู้ศีลซึ่งพระเยซูคริสต์ประทับอยู่ 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ขอให้หลีกเล่ียงการใช้สุนัข 
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ซิกข์ 
- การตรวจค้นไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม ต้องได้รับอนุญาตก่อนเพียงสถานเดียว เมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าท่ี ศาสนาจารย์จะอัญเชิญพระมหาคัมภีร์ไปสู่        
ท่ีประทับ และจะน าพาเจ้าหน้าท่ีไปตรวจค้นตามความต้องการต่อไป เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของพระศาสดา และเป็นการถนอมน้ าใจของศาสนิกชน  
- เจ้าหน้าท่ีสามารถติดต่อสอบถาม สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข)์ กรุงเทพฯ 

ข้อควรระวัง - 
ข้อยกเว้น - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 
การตรวจค้นศาสนสถาน 
ข้อค าถามข้อที่ 9  9.2.2 ขณะมีศาสนพิธี เช่น ก าลังละหมาด มีมิสซา หรือด าเนินพิธีกรรมทางศาสนา 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 92  ห้ามมิให้ค้นในท่ีรโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือค าส่ังของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้      

(1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในท่ีรโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดข้ึนในท่ีรโหฐานนั้น  
(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าลงในท่ีรโหฐาน  
(3) เมื่อบุคคลท่ีได้กระท าความผิดซึ่งหน้า ขณะท่ีถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในท่ีรโหฐานนั้น  
(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าส่ิงของท่ีมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท าความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระท าความผิด 

หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระท าความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบท้ังต้องมีเหตุอันควรเช่ือว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ส่ิงของ
นั้นจะถูกโยกย้ายหรือท าลายเสียก่อน  

(5) เมื่อท่ีรโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78  
การใช้อ านาจตาม (4) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจผู้ค้นส่งมอบส าเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ท่ีได้จากการตรวจค้น รวมท้ังจัดท า

บันทึกแสดงเหตุผลท่ีท าให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองสถานท่ีท่ีถูกตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ท่ีนั้น ให้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่
บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีท่ีกระท าได้ และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
มาตรา 94  ให้พนักงานฝายปกครองหรือต ารวจท่ีท าการค้นในท่ีรโหฐาน ส่ังเจาของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผูรักษาสถานท่ีซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม  
อีกท้ังให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันท่ีจะจัดการตามหมาย ท้ังนี้ให้พนักงานผูนั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นไดโดยไมตองมีหมายก็ให้แสดงนามและต าแหนง 

ถาบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจาพนักงานมีอ านาจใช้ก าลังเพื่อเข้าไปในกรณีจ าเป็นจะเปิดหรือท าลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้ว
หรือส่ิงกีดขวางอย่างอื่นท านองเดียวกันนั้นกไ็ด้ 
มาตรา 95  ในกรณีค้นหาส่ิงของท่ีหาย ถ้าพอท าได้จะให้เจาของหรือผูครอบครองส่ิงของนั้นหรือผูแทนของเขาไปกับเจาพนักงานในการค้นนั้นด้วยกไ็ด้ 
มาตรา 96  การค้นในท่ีรโหฐานต้องกระท าระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและตก มีข้อยกเว้นดังนี ้

(๑) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไมเสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ 
(2) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบญัญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะท าการค้นในเวลากลางคืนก็ได  
(๓) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผูร้ายส าคัญจะท าในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องไดรับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในข้อบังคับ

ของประธานศาลฎีกา 

https://www.lawphin.com/detail/law/criminal_procedure_code-78
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มาตรา 97  ในกรณีท่ีค้นโดยมีหมาย เจาพนักงานผูมีช่ือในหมายค้นหรือผูรักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝายปกครองต้ังแต่ระดับสามหรือต ารวจซึ่งมียศ 
ต้ังแต่ช้ันร้อยต ารวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอ านาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น 
มาตรา 98  การค้นในท่ีรโหฐานนั้นจะค้นไดแต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือส่ิงของท่ีต้องการค้นเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นดังนี้  

(๑) ในกรณีท่ีค้นหาส่ิงของโดยไมจ ากัดส่ิง เจาพนักงานผูค้นมีอ านาจยึดส่ิงของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชนหรือยันผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
(๒) เจาพนักงานซึ่งท าการค้นมีอ านาจจับบุคคลหรือส่ิงของอื่นในท่ีค้นนั้นได เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหนา 

มาตรา 99  ในการค้นนั้น เจาพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าท่ีจะท าได้ 
มาตรา ๑๐๒ การค้นในท่ีรโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และเท่าท่ีสามารถจะท าได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานท่ี
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน 

การค้นท่ีอยู่หรือส านักงานของผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ท าต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมาก า กับจะต้ังผู้แทน หรือ
ให้พยานมาก ากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน 

ส่ิงของใดท่ียึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานท่ี บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จ าเลย ผู้แทนหรือพยานดู เพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้น
รับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้ 
- พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
มาตรา 11 ในกรณีท่ีสถานการณ์ฉุกเฉินมีการก่อการร้าย การใช้ก าลังประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการกระท าท่ีมี     
ความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล และมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที ใหน้ายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสถานการณ์ท่ีมีความร้ายแรง และ
ใหน้ าความในมาตรา 5 และมาตรา 6 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

เมื่อมีประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว นอกจากอ านาจตามมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 ใหน้ายกรัฐมนตรีมีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย  
(1) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลท่ีสงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระท าการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้          

ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระท าเช่นว่านั้น หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ท้ังนี้ เท่าท่ีมีเหตุจ าเป็นเพื่อปอ้งกันมิใหบุ้คคลนั้น     
กระท าการหรือร่วมมือกระท าการใด ๆ อันจะท าให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง  

(2) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจออกค าส่ังเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือมาให้ถ้อยค าหรือส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใดท่ีเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(3) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจออกค าส่ังยึดหรืออายัดอาวุธ สินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นใด ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร
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สงสัยว่า ได้ใช้หรือจะใช้ส่ิงนั้นเพื่อการกระท าการหรือสนับสนุนการกระท าใหเ้กิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน  

(4) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจออกค าส่ังตรวจค้น รื้อ ถอน หรือ ท าลายซึ่งอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงกีดขวาง ตามความจ าเปน็ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อระงับเหตุการณ์ร้ายแรงให้ยุติโดยเร็วและหากปล่อยเนิ่นช้าจะท าให้ไม่อาจระงับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที  

(5) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจออกค าส่ังตรวจสอบจดหมาย หนังสือ ส่ิงพิมพ์ โทรเลข โทรศัพท์ หรือการส่ือสารด้วยวิธีการอื่นใด ตลอดจน
การส่ังระงับหรือยับย้ังการติดต่อหรือการส่ือสารใด เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุการณ์รา้ยแรง โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
สอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม  

(6) ประกาศห้ามมิให้กระท าการใด ๆ หรือส่ังให้กระท าการใด ๆ เท่าท่ีจ าเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ               
หรือความปลอดภัยของประชาชน  

(7) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจออกค าส่ังหา้มมิใหผู้้ใดออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าการออกไปนอกราชอาณาจักร   
จะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ  

(8) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจส่ังการให้คนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระท า   
ให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ท้ังนี้ โดยให้น ากฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

(9) ประกาศให้การซื้อ ขาย ใช้ หรือมีไว้ในครอบครองซึง่อาวุธ สินค้า เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัสดุอุปกรณ์อยา่งหนึ่งอย่างใด      
ซึ่งอาจใช้ในการก่อความไม่สงบหรือก่อการร้ายต้องรายงานหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด  

(10) ออกค าส่ังใหใ้ช้ก าลังทหารเพื่อช่วยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองหรือต ารวจระงับเหตุการณ์ร้ายแรง หรือควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วน 
ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของทหารให้มีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับอ านาจหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชก าหนดนี้ โดยการใช้อ านาจหน้าท่ีของฝ่ายทหาร        
จะท าได้ในกรณีใดได้เพียงใดให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด แต่ต้องไม่เกินกว่ากรณีท่ีมีการใช้กฎอัยการศึก 

เมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงตามวรรคหนึ่งยุติลงแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีประกาศ ยกเลิกประกาศตามมาตรานี้โดยเร็ว 
- พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
มาตรา ๙    การตรวจค้นนั้น ให้มีอ านาจท่ีจะตรวจค้น ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท่ีจะตรวจ ค้น บรรดาส่ิงซึ่งจะเกณฑ์ หรือต้องห้าม หรือต้องยึด หรือจะต้องเข้าอาศัย หรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท้ังมีอ านาจ   
ท่ีจะตรวจค้นได้ไม่ว่าท่ีตัวบุคคล ในยานพาหนะ เคหะสถาน ส่ิงปลูกสร้าง หรือท่ีใด ๆ และไม่ว่าเวลาใด ๆ ท้ังส้ิน 

(๒) ท่ีจะตรวจข่าวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ ห่อ หรือส่ิงอื่นใดท่ีส่งหรือมีไปมาถึงกันในเขตท่ีประกาศใช้กฎอัยการศึก 
(๓) ท่ีจะตรวจหนังสือ ส่ิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพโฆษณา บทหรือค าประพันธ์ 
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ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา 

พุทธ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
อิสลาม 
- ขณะละหมาด ผู้น าไม่สามารถยุติหรือเลิกละหมาดได้จนกว่าจะปฏิบัติเสร็จ ไม่เกิน 30 นาที 
คริสต์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
ซิกข์ 
- ศาสนสถานวัดซิกข์เป็นที่ประทับของพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ ซึ่งศาสนิกชนชาวซิกข์ท้ังหลายนับถือเป็นพระศาสดาสูงสุด และเป็นท่ีประทับตลอด 24 ช่ัวโมง 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ 
- ไม่เข้าตรวจค้นในขณะมีพิธีกรรมทางศาสนา รอให้พิธีกรรมทางศาสนาเสร็จส้ินก่อน และเข้าตรวจค้นโดยสุภาพอ่อนโยน 
อิสลาม 
1. ติดต่ออิมามหรือผู้น าท้องถิ่นและปิดล้อมจนละหมาดเสร็จ 
2. หลีกเล่ียงการใช้อาวุธและสุนัขในการตรวจค้น (ยกเว้นกรณีมีความจ าเป็น) 
คริสต์ 
- ไม่เข้าตรวจค้นในขณะมีพิธีกรรมทางศาสนา รอให้พิธีกรรมทางศาสนาเสร็จส้ินก่อน และเข้าตรวจค้นโดยสุภาพอ่อนโยน 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ไม่เข้าตรวจค้นในขณะมีพิธีกรรมทางศาสนา รอให้พิธีกรรมทางศาสนาเสร็จส้ินก่อน และเข้าตรวจค้นโดยสุภาพอ่อนโยน 
ซิกข์ 
- การตรวจค้นไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม ต้องได้รับอนุญาตก่อนเพียงสถานเดียว เมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าท่ี ศาสนาจารย์จะอัญเชิญพร ะมหาคัมภีร์          
ไปสู่ท่ีประทับ และจะน าพาเจ้าหน้าท่ีไปตรวจค้นตามความต้องการต่อไป เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของพระศาสดา และเป็นการถนอมน้ าใจของศาสนิกชน  
- เจ้าหน้าท่ีสามารถติดต่อสอบถาม สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข)์ กรุงเทพฯ 
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ข้อควรระวัง - 
ข้อยกเว้น 1. กรณีท่ีด าเนินการตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้นหรือค าส่ังศาล ตามมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ 

2. กรณีท่ีด าเนินการตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ 
3. กรณีท่ีด าเนินการตามมาตรา 9 (1) แห่ง พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 หรือ 
กรณีดังกล่าวเมื่อตรวจค้นเสร็จส้ินแล้วให้แจ้งและท าความเข้าใจกับผู้น าศาสนาของศาสนสถานนั้นด้วยความสุภาพ อ่อนโยน 
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การตรวจค้นศาสนสถาน (ต่อ)  
ข้อค าถามข้อที่ 9  9.2.3 การใช้สุนัขดมกลิ่นเข้าร่วมในการปิดล้อมตรวจค้นกับเจ้าหน้าที่เพือ่พิสูจน์ดมกลิ่น สิ่งผิดกฎหมาย จะท าได้หรือไม่ ต้องปฏิบัติอย่างไร 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 94  ให้พนักงานฝายปกครองหรือต ารวจท่ีท าการค้นในท่ีรโหฐาน ส่ังเจาของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผูรักษาสถานท่ีซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม  
อีกท้ังให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันท่ีจะจัดการตามหมาย ท้ังนี้ให้พนักงานผูนั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นไดโดยไมตองมีหมายก็ให้แสดงนามและต าแหนง 

ถาบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจาพนักงานมีอ านาจใช้ก าลังเพื่อเข้าไป ในกรณีจ าเป็นจะเปิดหรือท าลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง 
รั้วหรือส่ิงกีดขวางอย่างอื่นท านองเดียวกนันั้นก็ได้ 
มาตรา 95  ในกรณีค้นหาส่ิงของท่ีหาย ถ้าพอท าได้จะให้เจาของหรือผูครอบครองส่ิงของนั้นหรือผูแทนของเขาไปกับเจาพนักงานในการค้นนั้นด้วยกไ็ด้ 
มาตรา 96  การค้นในท่ีรโหฐานต้องกระท าระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและตก มีข้อยกเว้นดังนี้ 

(๑) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไมเสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ 
(2) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบญัญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะท าการค้นในเวลากลางคืนก็ได  
(๓) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผูร้ายส าคัญจะท าในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องไดรับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในข้อบังคับ

ของประธานศาลฎีกา 
มาตรา 97  ในกรณีท่ีค้นโดยมีหมาย เจาพนักงานผูมีช่ือในหมายค้นหรือผูรักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝายปกครองต้ังแต่ระดับสามหรือต ารวจซึ่งมียศ 
ต้ังแต่ช้ันร้อยต ารวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอ านาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น 
มาตรา 98  การค้นในท่ีรโหฐานนั้นจะค้นไดแต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือส่ิงของท่ีต้องการค้นเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นดังนี้  

(๑) ในกรณีท่ีค้นหาส่ิงของโดยไมจ ากัดส่ิง เจาพนักงานผูค้นมีอ านาจยึดส่ิงของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชนหรือยันผู้ต้องหา 
หรือจ าเลย  

(๒) เจาพนักงานซึ่งท าการค้นมีอ านาจจับบุคคลหรือส่ิงของอื่นในท่ีค้นนั้นได เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหนา 
มาตรา 99  ในการค้นนั้น เจาพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าท่ีจะท าได้ 
มาตรา ๑๐๒ การค้นในท่ีรโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และเท่าท่ีสามารถจะท าได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานท่ี
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน 

การค้นท่ีอยู่หรือส านักงานของผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ท าต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมาก า กับจะต้ังผู้แทน 
หรือให้พยานมาก ากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน 
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                 ส่ิงของใดท่ียึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานท่ี บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จ าเลย ผู้แทนหรือพยานดู เพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้น
รับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว ้

ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา 

พุทธ  
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
อิสลาม 
- น้ าลายสุนัขถือเป็นส่ิงสกปรก (นะญิส) 
- ไม่อนุญาตให้น าสัตว์เล้ียงเข้ามัสยิด 
คริสต์  
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
ซิกข์ 
- ศาสนสถานวัดซิกข์ ไม่อนุญาตให้น าสัตว์เข้าศาสนสถาน  
 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ  
- ค้นได้โดยต้องเลือกใช้วิธีอื่นๆ ก่อน หากมีความจ าเป็น สามารถน าสุนัขมาใช้ได้ 
อิสลาม 
- ติดต่ออิมามหรือผู้น าท้องถิ่น 
- หลีกเล่ียงการใช้สุนัข นอกจากกรณีมีความจ าเป็น 
คริสต์ 
- ค้นได้โดยต้องเลือกใช้วิธีอื่นๆ ก่อน หากมีความจ าเป็น สามารถน าสุนัขมาใช้ได้ 
พราหมณ์-ฮินดู  
- สามารถตรวจบริเวณรอบโบสถ์ได้แต่ไม่ควรใช้สุนัขในบริเวณโบสถ์ ให้ใช้วิธีอื่น 
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ซิกข์ 
- หากเจ้าหน้าท่ีไม่มีทางเล่ียงเป็นอื่น ให้ตรวจสอบกับคณะกรรมการศาสนสถานก่อน 
- นอกจากเป็นเรื่องความมั่นคงหรือเรื่องส าคัญอื่น ต้องแจ้งให้ศาสนสถานทราบก่อน 

ข้อควรระวัง พุทธ 
- กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ดังนั้นให้พิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมพยานหลักฐานว่าได้มีการกระท าผิดจริง ท้ังนี้ในการ
ด าเนินการขอใหป้ระสานกับเจ้าอาวาส หรือหากเจ้าอาวาสไม่ให้ความร่วมมือ ให้ประสานเจ้าคณะท้องถิ่นผู้ปกครองท่ีอยู่เหนือขึ้นไปตามล าดับช้ันในทางลับ หรือ
พิจารณาตามความเหมาะสม และประสานกับเจ้าหน้าท่ีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในพื้นท่ี เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
และเป็นประจักษ์พยานได้ 
อิสลาม 
- ห้ามสุนัขเข้ามัสยิดหรือบริเวณท่ีชาวมุสลิมใช้ท าละหมาดโดยเด็ดขาด 
คริสต์ 
- ในกรณีท่ีไม่มีพิธีกรรม การเข้าตรวจค้นย่อมท าได้ตามระเบียบปฏิบัติ ส าหรับเข้าตรวจค้นโบสถ์ควรได้รับความเห็นชอบจากอธิการโบสถ์ก่อน 
- ในกรณีท่ีมีพิธีกรรม รอให้จบพิธีเสียก่อน และได้รับความเห็นชอบจากอธิการโบสถ์ หากจ าเป็นต้องใช้สุนัขเข้าช่วยในการตรวจค้น ให้ขอความเห็นชอบด้วยเช่นกัน 
พราหมณ์-ฮินดู  
- ให้แจ้งหัวหน้าคณะพราหมณ์หรือเจ้าอาวาส หรือหัวหน้าคณะดูแลศาสนสถานนั้นๆ และตรวจค้นด้วยความสุภาพ ในกรณีเจ้าอาวาสหรือหัวหน้าพราหมณ์          
ไม่อนุญาตสามารถใช้หมายศาลในการขอเข้าค้นได้ 
ซิกข์ 
- ตามวินัยแห่งศาสนาซิกข์ ห้ามน าสัตว์ทุกชนิดเข้าในบริเวณศาสนสถาน ฉะนั้นหากไม่มีความจ าเป็นให้งดใช้สุนัขดมกล่ิน แต่ในกรณีไม่มีทางเลือกเป็นอื่น ให้แจ้งให้
กรรมการศาสนสถานทราบ เพื่อด าเนินการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์ไปสู่ท่ีประทับ ท้ังนี้ ใช้เฉพาะกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ และความผิดขั้นอุกฤษฏ์ 
- หากปรากฏว่า ศาสนาจารย์ หรือบุคลากรของทางวัดซิกข์ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และมีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง ให้ประสานงานกับนายกสมาคมฯ โดยตร งเพื่อ
อ านวยความสะดวก หากไม่ได้รับความร่วมมือ ให้ใช้เจ้าหน้าท่ีนอกเครื่องแบบมาควบคุมตัวโดยไม่ใช้ความรุนแรงในกรณีท่ีไม่ขัดขืนให้เป็นไปตามกฎหมาย  
- กรณีนักข่าวหรือส่ือมวลชน ไม่ควรจะให้เข้ามาท าข่าว เพราะจะน ามาซึ่งความเส่ือมเสียต่อสถาบันศาสนา โดยปกติแล้วชาวซิกข์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับขบวนค้ายาเสพติด 
เป็นอันขาด แม้กระท่ังการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นส่ิงต้องห้ามตามหลักศาสนา 

ข้อยกเว้น  - 
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การตรวจค้น 
ข้อค าถามข้อที่ 9  9.3 การตรวจค้นบุคคล และสถานที่ โดยวิธีการต่างๆ 

9.3.1 วิธีการตรวจค้น เช่น การใช้สุนัข หรือเคร่ืองมืออื่นๆ มีขั้นตอนการปฏิบัติอยา่งไร 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 94  ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจท่ีท าการค้นในท่ีรโหฐาน ส่ังเจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานท่ีซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม  
อีกท้ังให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันท่ีจะจัดการตามหมาย ท้ังนี้ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนามและต าแหน่ง 

ถ้าบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานมีอ านาจใช้ก าลังเพื่อเข้าไปในกรณีจ าเป็นจะเปิดหรือท าลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้ว
หรือส่ิงกีดขวางอย่างอื่นท านองเดียวกันนั้นกไ็ด้ 
มาตรา 95  ในกรณีค้นหาส่ิงของท่ีหาย ถ้าพอท าได้จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่ิงของนั้นหรือผู้แทนของเขาไปกับเจ้าพนักงานในการค้นนั้นด้วยกไ็ด้ 
มาตรา 96  การค้นในท่ีรโหฐานต้องกระท าระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและตก มีข้อยกเว้นดังนี ้

(๑) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ 
(2) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบญัญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะท าการค้นในเวลากลางคืนก็ได  
(๓) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายส าคัญจะท าในเวลากลางคืนก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในข้อบังคับ

ของประธานศาลฎีกา 
มาตรา 97  ในกรณีท่ีค้นโดยมีหมาย เจ้าพนักงานผู้มีช่ือในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองต้ังแต่ระดับสามหรือต ารวจซึ่งมียศ 
ต้ังแต่ช้ันร้อยต ารวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอ านาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น 
มาตรา 98  การค้นในท่ีรโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือส่ิงของท่ีต้องการค้นเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นดังนี้  

(๑) ในกรณีท่ีค้นหาส่ิงของโดยไม่จ ากัดส่ิง เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอ านาจยึดส่ิงของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหา 
หรือจ าเลย  

(๒) เจ้าพนักงานซึ่งท าการค้นมีอ านาจจับบุคคลหรือส่ิงของอื่นในท่ีค้นนั้นได้ เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า 
มาตรา 99  ในการค้นนั้น เจาพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าท่ีจะท าได้ 
มาตรา ๑๐๒  การค้นในท่ีรโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และเท่าท่ีสามารถจะท าได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานท่ี
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน 

การค้นท่ีอยู่หรือส านักงานของผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ท าต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมาก า กับจะต้ังผู้แทน หรือ
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ให้พยานมาก ากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน 

ส่ิงของใดท่ียึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานท่ี บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จ าเลย ผู้แทนหรือพยานดู เพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้น
รับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว ้

ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา 

พุทธ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
อิสลาม 
- น้ าลายสุนัขถือเป็นส่ิงสกปรก (นะญิส) 
- ไม่อนุญาตให้น าสัตว์เล้ียงเข้ามัสยิด 
คริสต์ 
- หากมีความจ าเป็น สามารถใช้สุนัขเข้าตรวจค้นได้ 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- สามารถตรวจบริเวณรอบโบสถ์ได้ แต่ไม่ควรใช้สุนัขในบริเวณโบสถ์ 
ซิกข์ 
- ในศาสนสถานวัดซิกข์ห้ามโดยเด็ดขาด นอกจากเป็นเรื่องความมั่นคงแต่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ 
- ในการตรวจค้นให้ใช้บุคคลตรวจค้นโดยสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ หากจ าเป็นต้องใช้สุนัขในการตรวจค้นขอให้แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นก่อน 
แล้วจึงด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็น 
อิสลาม 
- ติดต่ออิมามหรือผู้น าท้องถิ่น 
- หลีกเล่ียงการใช้สุนัข นอกจากกรณีมีความจ าเป็น 
คริสต์ 
- ในการตรวจค้นให้ใช้บุคคลตรวจค้นโดยสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ หากจ าเป็นต้องใช้สุนัขในการตรวจค้นขอให้แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นก่อน 
แล้วจึงด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็น 
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พราหมณ์ – ฮินดู 
- ในการตรวจค้นให้ใช้บุคคลตรวจค้นโดยสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ หากจ าเป็นต้องใช้สุนัขในการตรวจค้นขอให้แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นก่อน 
แล้วจึงด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็น 
ซิกข์ 
- ในการตรวจค้นให้ใช้บุคคลตรวจค้นโดยสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ หากจ าเป็นต้องใช้สุนัขในการตรวจค้นขอให้แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นก่อน 
แล้วจึงด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็น 

ข้อควรระวัง พึงระมัดระวังการตรวจค้นในสถานท่ีหวงห้ามพิเศษ 
ข้อยกเว้น - 
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การตรวจค้น 
ข้อค าถามข้อที่ 9 9.3.2 การตรวจค้นในพื้นที่ระมัดระวังพิเศษ เช่น ห้องบรรพบุรุษ, ศาลเจ้าที,่ มิมบัรที่เทศนา เปน็ต้น มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 94  ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจท่ีท าการค้นในท่ีรโหฐาน ส่ังเจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานท่ีซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม  
อีกท้ังให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันท่ีจะจัดการตามหมาย ท้ังนี้ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนามและต าแหน่ง 

ถ้าบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานมีอ านาจใช้ก าลังเพื่อเข้าไปในกรณีจ าเป็นจะเปิดหรือท าลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้ว
หรือส่ิงกีดขวางอย่างอื่นท านองเดียวกันนั้นกไ็ด้ 
มาตรา 95  ในกรณีค้นหาส่ิงของท่ีหาย ถ้าพอท าได้จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่ิงของนั้นหรือผู้แทนของเขาไปกับเจ้าพนักงานในการค้นนั้นด้วยกไ็ด้ 
มาตรา 96  การค้นในท่ีรโหฐานต้องกระท าระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและตก มีข้อยกเว้นดังนี้ 

(๑) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ 
(2) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบญัญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะท าการค้นในเวลากลางคืนก็ได  
(๓) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายส าคัญจะท าในเวลากลางคืนก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

มาตรา 97  ในกรณีท่ีค้นโดยมีหมาย เจ้าพนักงานผู้มีช่ือในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองต้ังแต่ระดับสามหรือต ารวจซึ่งมียศ 
ต้ังแต่ช้ันร้อยต ารวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอ านาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น 
มาตรา 98  การค้นในท่ีรโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือส่ิงของท่ีต้องการค้นเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นดังนี้  

(๑) ในกรณีท่ีค้นหาส่ิงของโดยไม่จ ากัดส่ิง เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอ านาจยึดส่ิงของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
(๒) เจ้าพนักงานซึ่งท าการค้นมีอ านาจจับบุคคลหรือส่ิงของอื่นในท่ีค้นนั้นได้ เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า 

มาตรา 99   ในการค้นนั้น เจาพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าท่ีจะท าได้ 
มาตรา ๑๐๒ การค้นในท่ีรโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และเท่าท่ีสามารถจะท าได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานท่ีหรือ
บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน 

การค้นท่ีอยู่หรือส านักงานของผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ท าต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมาก ากับจะต้ังผู้แทน หรือให้
พยานมาก ากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน 

ส่ิงของใดท่ียึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานท่ี บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จ าเลย ผู้แทนหรือพยานดู เพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้น
รับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว ้
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ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา 

พุทธ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
อิสลาม 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
คริสต์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
ซิกข์ 
- ซิกข์ไม่มีการเก็บเถ้ากระดูกของบรรพบุรุษ แต่ทุกบ้านของชาวซิกข์มีห้องพระซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานของพระมหาคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ 
- ปฏิบัติตามข้ันตอนปกติ แต่ให้ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละสถานท่ี 
อิสลาม 
- ติดต่ออิมามหรือผู้น าท้องถิ่น 
- หลีกเล่ียงการใช้อาวุธและสุนัข นอกจากกรณีมีความจ าเป็น 
คริสต์ 
- ปฏิบัติตามข้ันตอนปกติ แต่ให้ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละสถานท่ี 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ปฏิบัติตามข้ันตอนปกติ แต่ให้ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละสถานท่ี 
ซิกข์ 
- หากผู้ต้องหาหลบอยู่ในห้องนั้นไม่ควรท่ีเจ้าหน้าท่ีจะบุกเข้าไป ควรบอกญาติทางบ้านให้เรียกตัวออกมา หากปฏิเสธหรือด้ือดึงให้ล้อมทาง ออกได้สุดท้าย            
ถ้าจ าเป็นต้องเข้าต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก แล้วใช้สวมผ้าคลุมศีรษะก่อนเข้าไป 

ข้อควรระวัง - 
ข้อยกเว้น - 
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การตรวจค้น 
ข้อค าถามข้อที่ 9  9.3.3 การตรวจค้นในขณะมีสตรีอยู่คนเดียว เช่น การค้นตัวผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามหรือศาสนาอืน่ๆ มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา ๘๕    เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอ านาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดส่ิงของต่าง ๆ ท่ีอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้  
                 การค้นนั้นจักต้องท าโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น  
                 ส่ิงของใดท่ียึดไว้เจ้าพนักงานมีอ านาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงท่ีสุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนส่ิงของนัน้  
เว้นแต่ศาลจะส่ังเป็นอย่างอื่น 
มาตรา ๙๓    ห้ามมิให้ท าการค้นบุคคลใดในท่ีสาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ค้น ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีส่ิงของ 
ในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระท าความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระท าความผิดหรือซึ่งมีไวเ้ป็นความผิด 

ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา 

พุทธ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
อิสลาม 
- ไม่อนุญาตชายอื่นเข้าบ้านขณะนางอยู่คนเดียวแม้กระท่ังพี่ชายของสามี 
คริสต์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
ซิกข์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 

แนวทางปฏิบัติ ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการตรวจค้นและควรหาพยานบุคคลท่ี 3 เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
พุทธ 
- การตรวจค้นตัวสตรีต้องใช้เจ้าหน้าท่ีสตรีในการตรวจค้น 
อิสลาม 
- ควรให้มบีุคคลท่ี 3 ท่ีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เช่น ประธานชุมชน โต๊ะอิหม่าม หรือ กรรมการมัสยิด เป็นพยาน 
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คริสต์ 
- การตรวจค้นตัวสตรีต้องใช้เจ้าหน้าท่ีสตรีในการตรวจค้น 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- การตรวจค้นตัวสตรีต้องใช้เจ้าหน้าท่ีสตรีในการตรวจค้น 
ซิกข์ 
- การตรวจค้นตัวสตรีต้องใช้เจ้าหน้าท่ีสตรีในการตรวจค้น 
- หากเป็นหญิงชาวซิกข์อยู่ล าพังควรรอให้ญาติเขากลับมาก่อนถ้าไม่มีก็ให้สตรีชาวซิกข์มาเป็นพยาน หรือถ้าไม่มีให้ผู้อาวุโสชาวซิกข์พร้อมเจ้าหน้าท่ีหญิงและเข้าไป
พร้อมกัน 

ข้อควรระวัง - 
ข้อยกเว้น เว้นแต่เป็นกรณีไม่สามารถจัดหาบุคคลท่ี 3 ได้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
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การชันสูตรพลิกศพ 
ข้อค าถามข้อที่ 10  การชันสูตรพลิกศพพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องด าเนินการอย่างไร 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา ๑๔๘  เมื่อปรากฏแน่ชัด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ให้มีการชันสูตร
พลิกศพ เว้นแต่ตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย 
                 การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ 
                 (๑) ฆ่าตัวตาย 
                 (๒) ถูกผู้อื่นท าให้ตาย 
                 (๓) ถูกสัตว์ท าร้ายตาย 
                 (๔) ตายโดยอุบัติเหตุ 
                 (๕) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ                       
มาตรา 151 ในเมื่อมีการจ าเป็นเพื่อพบเหตุของการตาย เจ้าพนักงานผู้ท าการชันสูตรพลิกศพมีอ านาจส่ังให้ผ่าศพแล้วแยกธาตุส่วนใด หรือจะให้ส่งท้ังศพหรือ
บางส่วนไปยังแพทย์หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได้ 

ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา 

พุทธ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
อิสลาม 
- ศพมุสลิมต้องรีบด าเนินการอาบน้ า ห่อ ละหมาด ฝังภายใน 24 ช่ัวโมง 
- ไม่อนุญาตท าการตัดอวัยวะใดๆของศพ 
คริสต์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
พราหมณ์ – ฮินดู 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
ซิกข์ 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 



56 

 
แนวทางปฏิบัติ พุทธ 

- สามารถปฏิบัติได้ตามปกติ 
อิสลาม  
1. วิธีการจัดการกับศพได้มีการตกลง ส านักจุฬาราชมนตรีกับนิติเวช แยกเป็นกรณีดังนี้ 
    (1) การเสียชีวิตในโรงพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยตามปกติมักจะไม่มีปัญหา 
    (2) ถ้าเสียชีวิตในโรงพยาบาลกรณีผู้เสียชีวิตอายุไม่ถึง 40 ปี หรือเสียชีวิตท่ีบ้าน หากเจ้าหน้าท่ีจะต้องส่งศพไปนิติเวช ซึ่งไม่ได้มีการผ่าศพทุกครั้ง  
ถ้าเป็นกรณีการตายอย่างชัดเจน เช่น ไฟฟ้าช็อต ตกน้ า ให้ญาติไปขอหนังสือรับรองจากอิมาม เป็นการเซ็นรับรองว่าช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ได้เสียชีวิตในเหตุไม่ต้องสงสัยว่าเป็นฆาตกรรม (ถ้าญาติไม่ทราบเจ้าหน้าท่ีสามารถแนะน าญาติได้) หากนิติเวชพิจารณาเห็นว่าไม่มีร่องรอยท่ีต้องใช้เป็นหลักฐาน 
ก็จะไม่มีการผ่าศพ ญาติสามารถน าศพกลับไปได้เลย 
2. กรณีจ าเป็นต้องผ่าพิสูจน์ศพเพื่อหาสาเหตุการตายและเป็นพยานหลักฐานประกอบการด าเนินคดีให้ช้ีแจงกับญาติผู้ตายแล้วด าเนินการตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 151 
คริสต์ 
- สามารถปฏิบัติได้ตามปกติ 
พราหมณ์ - ฮินดู 
- สามารถปฏิบัติได้ตามปกติ 
ซิกข์ 
หากผู้ตายเป็นชาวซิกข์และไม่ปรากฏว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติ นายแพทย์ผู้ท าการตรวจชันสูตรพลิกศพมีความเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องผ่าพิสูจน์หากญาติพี่น้อง 
ไม่ติดใจ แต่กรณีสงสัยและมั่นใจว่ามีพิรุธให้แจ้งให้ญาติทราบและด าเนินการเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นโดยไม่น าเอาอวัยวะออกไปหรือท าให้ศพอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้ 
เพราะชาวซิกข์ต้องอาบน้ าศพและให้ญาติเย่ียมคารวะศพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะน าศพไปฌาปนกิจ 

ข้อควรระวัง - 
ข้อยกเว้น  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติม 
ข้อค าถามข้อที่ 11  ขั้นตอนการลาสิกขาบทกรณีเร่งด่วน ในยามวิกาลควรท าอย่างไร 
กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 86 ห้ามมิให้ใช้วิธีการควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น 
มาตรา 87 ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี 
              ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาท่ีจะถามค าให้การ และท่ีจะรู้ตัวว่าเป็นใครและท่ีอยู่ของเขาอยู่ท่ีไหนเท่านั้น 
- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 984/2529 “การควบคุมผู้ถูกจับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ให้เริ่มนับเวลาควบคุมต้ังแต่เวลาท่ีผู้ถูกจับ
มาถึงท่ีท าการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ” 
- ประมวลระเบียบการต ารวจเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี 3 บทท่ี 5    
ข้อ 40 วรรคสอง นอกจากอาณัติของคณะสงฆ์แล้ว ยังมีความประพฤติบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นความผิดต่อพระพุทธบัญญัติร้ายแรงยิ่งกว่าอาณัติสงฆ์ขึ้นไปอีก เช่น  
พูดเกี้ยวหญิงท านองชู้สาว ถูกต้องเนื้อตัวหญิงหรอือยู่ในท่ีลับหูลับตากับหญิงสองต่อสอง เสพเครื่องดองของเมา เช่น สุรา ยาฝ่ิน และกัญชา เล่นการพนันต่างๆ และ
นุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ต ารวจพาพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติดังกล่าวไปมอบให้แก่เจ้าคณะท้องถิ่น เช่นเดียวกับกรณีท่ีพระภิกษุ สามเณร
ประพฤติผิดต่ออาณัติของคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้ว 
              ข้อ 41 เมื่อพระภิกษุละเมิดพระพุทธบัญญัติประถมปาราชิก ให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าพนักงานรักษาท้องถิ่นมีอ านาจคุมตัวแล้วส่งไปกรมธรรมการเพื่อจะได้
ส่งตัวให้คณะสงฆ์พิจารณาต่อไป  ฉะนั้นต ารวจมีอ านาจท าการจับกุมพระภิกษุท่ีละเมิดประถมปาราชิกได้อีกด้วย และเมื่อจับตัวได้แล้ว ในปัจจุบันให้ต ารวจน าตัว
มอบยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อด าเนินการต่อไป 
- พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505  
มาตรา 29 พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยช่ัวคราว และเจ้าอาวาส    
แห่งวัดท่ีพระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุรูปนั้นมิ ได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง
ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจจัดด าเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้ 

ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา 

พุทธ  
- การขาดจากความเป็นพระภิกษ ุตามพระธรรมวนิัยนั้น ทางหนึ่งได้แก่กรณีท่ีพระภิกษุต้องอาบัติปาราชิกซึ่งพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ๔ ประการด้วยกัน คือ 
(๑) เสพเมถุน (๒) เอาของท่ีเจ้าของไม่ให้ ซึ่งพระราชาจะลงโทษถึงประหารชีวิต จองจ าหรือเนรเทศ (สมัยนั้นได้แก่การลักเอาของท่ีมีค่าต้ังแต่ ๕ มาสก (๑ บาท)  
ขึ้นไป (๓) ฆ่ามนุษย์ และ (๔) อวดอ้างคุณวิเศษท่ีไม่มีในตน (ดู วินัยปิฎกเล่มท่ี ๑ ช่ือมหาวิภังค์) 
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          ภิกษุท่ีต้องอาบัติปาราชิกเป็นอันขาดจากความเป็นภิกษุทันที โดยไม่ต้องมีพิธีใดๆ และห้ามอุปสมบทอีก ดังนี้ ภิกษุท่ีประพฤติพรหมจรรย์อยู่จึงย่อมจะ 
“รู้อยู่แก่ใจ” ดีว่าตนได้ประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีต้องอาบัติถึงปาราชิกหรือไม่และตนได้พ้นจากความเป็นภิกษุแล้วหรือยัง 
          ส่วนการ “ขาดจากความเป็นพระภิกษ”ุ อีกทางหนึ่งนั้นได้แก่ “การลาสิกขา” หรือการสละ “สมณเพศ” ซึ่งได้มีการก าหนดไว้ในพระธรรมวนิัย  
(ดู สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข เล่ม ๓, กัณฑ์ท่ี ๓๓ มหามกุฎราชวิทยาลัย ๒๕๓๘ หน้า ๒๑๐ - ๒๑๕ ) ความโดยสรุปว่า 
          ภิกษุผู้เบ่ือหน่ายแต่การประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาจะกลับคืนไปสู่ความเป็นคฤหัสถ์ย่อมท าได้ด้วยการลาสิกขา คือปฏิญญาตนเป็นคฤหัสถ์ต่อคณะสงฆ์
หรือต่อหน้าบุคคลอื่นท่ีมิใช่ภิกษุก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ท่ีมีสติสมบูรณ์เข้าใจถึงปฏิญญาด้วย 
          วิธีการปฏิญญา (ตามอรรถคถา) ก าหนดไว้ให้ ต้ังนโม ๓ จบ แล้วกล่าวค าว่า “สิกขัง ปัจจักชามิ คิหีติ มัง ธาเรถะ” ข้าพเจ้าขอลาสิกขาท่านท้ังหลายจงจ า
ข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์แล้ว ว่าอย่างนี้ ๓ จบต่อจากนั้นถึงเปล้ืองผ้าครอง สวมเส้ือผ้าและรับศีล ๕ ต่อไป พร้อมรับพรจากพระเพื่อความเป็นสิริมงคลหากลาสิกขา
กับคฤหัสถ์ไม่ต้องรับศีล ๕ และรับพร หรือกล่าวด้วยถ้อยค าอย่างอื่นท านองเดียวกัน 
อิสลาม 
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา 
คริสต์ 
- นิกายท่ีมีนักบวช เจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ส่วนเรื่องการปลด การสึกเป็นเรื่องทางศาสนจักรจะเป็นผู้ด าเนินการ 
พราหมณ์ - ฮินดู 
- ผู้มีสิทธิที่จะบวชพราหมณ์ต้องเป็นสายโลหิตพราหมณ์ (สืบต่อจากบิดาท่ีเป็นพราหมณ์) เท่านั้น 
- ถ้าผู้ท่ีบวชนั้นกระท าผิดต่อชาติบ้านเมือง คือกระท าผิดและศาลได้มีค าพิพากษา ส่ังลงโทษจ าคุกหรือประหารชีวิต พราหมณ์ท่านนั้นจะถูกตัดสายธุร า ตัดผม (สึก) 
โดยแจ้งไปท่ี คณะพราหมณ์ต้นสังกัดและสังกัดราชการนั้นๆ เพื่อท าการตัดสายธุร า 
ซิกข์ 
- ศาสนาซิกข์ไม่มีนักบวช อนึ่งศาสนาซิกข์มีเพียงแต่ศาสนาจารย์ ซึ่งเป็นเพศคฤหัสถ์ แต่ส่วนใหญ่มาจากประเทศอินเดีย หากเขาเหล่านั้นต้องสงสัยว่า 
กระท าความผิดกฎหมายบ้านเมือง และมีความจ าเป็นต้องจับกุมก็ขอให้กรุณาประสานงานกับคณะกรรมการบริหารสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข)์ กรุงเทพฯ 
- ไม่มีการบวชในศาสนาซิกข์ จึงไม่มีการสึก มีแต่ปลดออกจากต าแหน่ง 

แนวทางปฏิบัติ พุทธ 
1. ในเบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีต ารวจต้องตรวจสอบประวัติของพระภิกษุผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด หรือมีคดี มีความผิดติดตัวอย่างชัดเจน มีหลักฐาน เช่น หมายจับ หรือ
ค าพิพากษาของศาลว่าได้มีการกระท าผิดและศาลได้มีค าพิพากษาส่ังลงโทษก่อนจึงแสดงตัว แล้วจึงค่อยด าเนินการต่อไป 
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2. กรณีผู้กระท าผิดนั้นเป็นพระภิกษุในสังกัดวัดใดวัดหนึ่งให้แจ้งประสานกับเจ้าอาวาสวัดนั้น ๆ เพื่อด าเนินการทางวินัยสงฆ์หรือทางการปกครองคณะสงฆ์ให้ถูกต้อง 
(ในกรณีต้องให้ลาสิกขา) แล้วจึงควบคุมตัวไปด าเนินการตามกฎหมาย 
หมายเหตุ การที่ต ารวจได้พาจ าเลยไปที่วัดที่จ าเลยสังกัดเพื่อให้จ าเลยสึกแต่เจ้าอาวาสไม่ยอมสกึให้ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการ “จัดด าเนินการให้สละ 
สมณเพศ” ตามพระราชบัญญัติสงฆ์ เม่ือวิธีดังกล่าวไม่ได้ผล พนักงานสอบสวนจึงต้องด าเนินการอย่างอื่นในทางที่จะให้เกิดผลจึงได้ด าเนินการให้จ าเลยเปล่ง
วาจาลาสิกขาต่อหน้าพยานทีเ่ป็นคฤหัสถ์ซ่ึงก็สามารถท าได้ตามกรอบแห่งพระธรรมวินัย จะว่าเป็นการกระท าโดยพลการไม่ได้เพราะสงฆ์ที่จ าเลยสังกัดไม่
ยอมรับเสียแล้ว..... 
นี่เป็นส่วนหนึ่งของหมายเหตุท้ายค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีคัดย่อมาเพื่อให้พระสังฆาธิการทราบ ซี่งเป็นการอธิบายหลักกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุผลท่ีใช้
ในการพิพากษาคดีด้วย 

ข้อควรระวัง - 
ข้อยกเว้น  - 

หมายเหตุ การลาสิกขาบท เฉพาะพระภิกษุในศาสนาพุทธเท่านั้น 
รวมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ตัวแทนศาสนา 
พุทธ : ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขท่ี 25/25 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ า ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
 โทร 0 2441 7999, 0 2441 0087, ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา 0 2441 6400 กด 2 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
อิสลาม :  อาคารส านักจุฬาราชมนตรี ช้ัน 3 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร   

10530 โทร 0 2949 4278, 0 2949 4312 - 3 โทรสาร 0 2949 4220 อีเมล์ info@skthai.org 
คริสต์ : สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เลขท่ี 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
 โทร 0 2681 3900 โทรสาร 0 2681 5369, 0 2681 5370 อีเมล์ cbct_th@hotmail.com, thaicbct@cbct.net 
 ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ศ.ดร.ทวีศักดิ์  มหชวโรจน์ โทร 06 1410 2777 
 ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ศ.ดร.มาโนช  แจ้งมุข โทร 08 1923 7855 
 ประธานสหคริสตจักรแบ็บติสต์ในประเทศไทย ศ.ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์ โทร 08 1835 7327 
 ประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ศ.นิรัติศัย  อ้ายปั๋น โทร 08 1020 7986 

mailto:cbct_th@hotmail.com
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พราหมณ์ – ฮินดู : ส านักพราหมณ์พระราชครู ในส านักพระราชวัง เลขท่ี 268 ถนนบ้านดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
 โทรศัพท์ 0 2222 6951 โทรสาร 0 2224 1211 อีเมล์ org_devas@hotmail.com 

 วัดเทพมณเฑียร สมาคมฮินดูสมาช 136/1 - 2 ถนนศิริพงษ์ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 0 2223 8494, 
 0 2621 1451 - 2, 0 2221 4360 โทรสาร 0 2221 4560 
ซิกข ์: สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา(วัดซิกข)์  571 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 094 3249258, 0 2224 8096,  
 0 2221 1011, 0 2224 8097 (เลขานุการ) อีเมล์ sgssbkk@gmail.com 


















