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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาดังนี้ 1. วิธีการสอบสวนวินัยพระสังฆาธิการ 2. วิธีการสอบสวนวินัยต�ำรวจ 3. เปรียบเทียบวิธีการสอบสวนวินัยพระสังฆาธิ
การ กับ วิธกี ารสอบสวนวินยั ต�ำรวจวินยั เป็นกฎกติกาของสังคมเพือ่ ให้สงั คมอยูร่ ว่ มกันอย่าง
สงบสุข ส่วนวินัยพระพุทธศาสนานั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) อนาคาริยวินัย คือ วินัย
ของบรรพชิต ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ เป็นผู้ปฎิบัติโดยยึดถือพระวินัยปิฎก เป็นหลักในการ
ควบคุมประพฤติและปฏิบตั หิ น้าที่ (2) อาคาริยวินยั ได้แก่ วินยั คฤหัสถ์เป็นผูป้ ฎิบตั ิ คือ การ
งดเว้นจากอกุศลกรรมต่างๆ โดยยึดถือจารีตประเพณี กฎหมายระเบียบ เป็นหลักในการ
ควบคุมความประพฤติและปฏิบตั หิ น้าทีว่ ธิ กี ารสอบสวนวินยั พระสังฆาธิการ คือ การลงโทษ
วินัยทางปกครองของคณะสงฆ์มีอ�ำนาจสอบสวนตามล�ำดับชั้น โดยอาศัยอ�ำนาจพระราช
บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ ตามกฎมหาเถร
สมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอกถอนพระสังฆาธิการ มีโทษวินัยหรือ
จริยา 2 ประเภท (1) วินัยอย่างร้ายแรง (2)วินัยไม่ร้ายแรง มี 4 สถาน (1) ถอดถอนออกจา
หน้าที่ (2) ปลดออกจากหน้าที่ (3) ต�ำหนิโทษ (4) ภาคทัณฑ์โทษทางนิคหกรรม มีโทษ 2
ประเภท (1) ให้สึก (2) ไม่ให้สึก วิธีการสอบสวนวินัยต�ำรวจ คือ การลงโทษต�ำรวจทุกระดับ
ชั้น ยศ มีวินัย 2 ประเภท (1) วินัยอย่างร้ายแรง (2) วินัยไม่ร้ายแรง อาศัยอ�ำนาจตามพระ
ราชบัญญัตติ ำ� รวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ฉบับปรับปรุงเพิม่ เติมใหม่ พ.ศ.2554) มี 7 สถาน (1) ไล่
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ออก (2)ปลดออก (3) ตัดเงินเดือน (4) กักขัง (5) กักยาม (6) ภาคทัณฑ์ (7) ทัณฑ์กรรม
และกฎคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2547
เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบวิธีการสอบสวนวินัยพระสังฆาธิการกับวิธีการสอบสวน
วินยั ต�ำรวจ ผูว้ จิ ยั พบว่ามีหลักการทีส่ ำ� คัญ ซึง่ มีความแตกต่างกัน มี 8 ประการ ดังนี้ (1) การ
เป็นเจ้าพนักงาน (2) ประเภทวินยั (3) วิธกี ารลงนิคหกรรมกับการสอบสวน (4) การพิจารณา
อธิกรณ์กบั การสอบสวน (5) ระยะเวลาการลงนิคหกรรมกับการสอบสวน (6) การอ้างพยาน
หลักฐาน (7) การมีสิทธิของ ผู้ถูกกล่าวหา (8) การลงโทษทางวินัย ซึ่งรายละเอียดเป็นเรื่อง
ที่น่าศึกษาต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: สอบสวน; วินัย; พระสังฆาธิการ; ต�ำรวจ
Abstract

This research aims consisted of 3 objectives as 1) to study the disciplinary
investigation procedure for the Buddhist Ecclesiastical Administrative officials,
2) to explore the disciplinary investigation procedure for Thai police and 3) to
make a comparative study of both procedures.
The discipline or Vinaya is considered as the rule of society in order
to live in peace. Regarding to Vinaya in Buddhism, it was classified into 2
categories viz. 1) Anãgãriya Vinaya or the disciplines for Bhikkhu and Bhikkhni;
the regulatory framework for the Buddhist monastic community or Sangha,
based on the canonical texts called Vinaya Piaka and 2) Ãgãriya Vinaya or the
regulatory framework for lay Buddhist people such as the abstention from
unwholesomeness.
The disciplinary investigation procedure for the Buddhist
Ecclesiastical officials is the disciplinary punishment to the Ecclesiastical
Administrative Officer according to the hierarchy based on the virtue of
Sasgha Act B.E. 2505 as amended in BE 2535 (No.2) and Rule of Council of
Elders (Mahãthera samãgama) No. 24 (BE 2541) on the appointment and
withdrawal of the ecclesiastical official.
The disciplinary offence can be divided into 2 categories viz. (1)
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Major Offences and (2) Minor Offences. There are 4 level of punishment as 1)
removed from the duty, 2) deposition, 3) threaten with punishment and 4) probation.
The Niggahakamma or suppression consistedof 2 levels of punishment as: (1)
expulsion from monkhood (2) probation.
The disciplinary investigation for police officers, it can be divided
into 2 categories as: 1) serious and 2) innocent. By the virtue of the Police
Act BE 2547 as amended in BE 2554, the punishments were consisted of
7 positions as: 1) dismiss, 2) dismantle, 3) reduce wages, 4) imprison, 5)
quarantined to a guard, 6) probation and 7) punishment. However, they will
be investigated by Police Act BE 2547 and the Rules of Police Commission BE
2547 on the investigation and consideration. When it is compared, it was found
8 difference factors: (1) being a treasurer (2) kind of discipline (3) the method
of Niggahakamma and investigation (4) the consideration of Adhikarana and
the method of investigation (5) the duration of Niggahakamma and its
investigation (6) citing evidence (7) the rights of the accused (8) methods of
disciplinary punishment.

Keywords: Investigation; Disciplinary; Buddhist Ecclesiastical Officials; Police
บทน�ำ

วินยั มีความส�ำคัญในฐานะเป็นเครือ่ งชีน้ ำ� และควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น การลงโทษ การให้รางวัล หรือ
การให้ค�ำปรึกษา วินัยเป็นหัวใจส�ำคัญในการที่กลุ่มคนจะมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข
องค์การจ�ำเป็นต้องมีระบบวินยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ใช้เป็นแนวทางให้สมาชิกปฏิบตั ติ นตาม
ทีอ่ งค์การต้องการ ในอดีตบุคคลทัว่ ไปจะนึกถึงวินยั กับการลงโทษทีร่ นุ แรง แต่ในทางปฏิบตั ิ
เราสามารถเลือกระบบวินัยที่มีความรุนแรงหรือไม่ใช้ความรุนแรงก็ได้ ตามความเหมาะสม
ดังนัน้ ผูท้ ที่ ำ� หน้าทีใ่ นการรักษาวินยั ขององค์กรต้องเข้าใจวัตถุประสงค์และประเภทของวินยั
อย่างละเอียด เพือ่ สามารถประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตอ่ องค์การและ
บุคลากร (ณัฐพันธ์ เขจรพันธ์, 2542: 328)
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ค�ำว่า “วินัย” ที่น�ำมาใช้ในพระพุทธศาสนาช่วงต้น หมายถึง พุทธบัญญัติเกี่ยว
กับระเบียบปฏิบตั ขิ นบธรรมเนียมประเพณีวถิ ชี วี ติ และวิธดี ำ� เนินกิจหน้าทีข่ องภิกษุสงฆ์และ
ภิกษุณสี งฆ์ ต่อมา ค�ำว่าวินยั ได้มคี วามหมายทีก่ ว้างขวางออกไปมาก กล่าวคือ ค�ำว่า “วินยั ”
มิใช่เป็นเพียงพุทธบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตและวิธี
ด�ำเนินกิจหน้าทีข่ องภิกษุสงฆ์และภิกษุณสี งฆ์เท่านัน้ แต่ยงั สามารถน�ำไปใช้เป็นเครือ่ งมือใน
การจัดระเบียบ ความประพฤติความเป็นอยู่ของคน และกิจกรรมของหมู่ชนที่นอกเหนือไป
จากภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ได้อีกด้วย ดังนั้น ความหมายของวินัยจึงมีอยู่ 2 อย่างคือ 1)
การฝึกให้มีความประพฤติและความเป็นอยู่เป็นระเบียบแบบแผน หรือ การบังคับควบคุม
ตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผน รวมทั้งการใช้ระเบียบแบบแผนต่าง ๆ เป็นเครื่องจัดระเบียบ
ความประพฤติ ความเป็นอยู่ของคน และกิจกรรมของหมู่ชน 2) ระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่วางลงไว้เป็นหลักหรือเป็นมาตรฐานส�ำหรับใช้ฝึกคน หรือใช้บังคับควบคุม
ตน ตลอดจนเป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติ ความเป็นอยู่ของคนและกิจการของหมู่
ชนให้เรียบร้อยดีงาม (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2542: 449-450)
ในองค์กรสงฆ์ ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์กรสงฆ์นั้น ก็
คือ พระสังฆาธิการ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ โดยมีหลักการปกครองคือ
มุ่งหมายความสงบเรียบร้อย มุ่งความเจริญงอกงาม และมุ่งความสามัคคีปรองดอง ซึ่งทั้ง 3
ประการนีเ้ ป็นเครือ่ งหมายของสมรรถภาพของการปกครอง ในขณะเดียวกันในการปกครอง
พระสงฆ์ให้ได้ผลดีตามหลักการ ดังกล่าวนั้น (พระธรรมญาณมุนี, 2526: 47)
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่แท้จริงก็คือ กฎหมายสงฆ์ยังขาดบทบัญญัติกฎหมาย
วิธีพิจารณาความนิคหกรรมชั้นสอบสวนรองรับ เพื่อให้สามารถพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์
ได้ อ ย่ า งยุ ติ ธ รรม รวดเร็ ว เนื่ อ งจากการละเมิ ด พระวิ นั ย บางอย่ า งนั้ น ลั ก ษณะการท� ำ
ผิ ด ไม่ เ ปิ ด เผย ลึ ก ลั บ ซั บ ซ้ อ นตามสภาพสั ง คมที่ วุ ่ น วาย การกระท� ำ ความผิ ด เกิ ด ขึ้ น
หลายท้ อ งที่ ห รื อ นอกราชอาณาจั ก ร นอกจากนี้ ยั ง มี ข บวนการสึ ก พระ มี ก ารกระท� ำ
ผิ ด เป็ น ขบวนการ มี ก ารจั ด ฉาก ใส่ ร ้ า ยป้ า ยสี การด� ำ เนิ น การตามกฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2521) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม มีข้อบกพร่อง เพราะไม่ได้ก�ำหนดให้
มี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการสอบสวน จึ ง ไม่ มี อ� ำนาจตามกฎหมายรองรั บ ในการด� ำ เนิ น การ
ใดๆ เช่ น ออกหมายเรี ย กพยานหรื อ หมายค้ น จึ ง ท� ำ ให้ ก ระบวนการนิ ค หกรรมขาด
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่า ในประวัติศาสตร์มีการบัญญัติให้การละเมิดพระวินัย
ปฐมปาราชิก (ข้อเสพเมถุน) การให้ทรัพย์สินแก่คฤหัสถ์เป็นความผิดที่มีโทษอาญาและ
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เคยมีการบัญญัติวิธีพิจารณาความนิคหกรรม ชั้นสอบสวน แต่ภายหลังได้มีการยกเลิกไป
(ธรรมวัตร์ อนุตรอริยกุล, 2535)
เช่นเดียวกับส�ำนักต�ำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ประชาชนโดยตรง คือ การรักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความยุติธรรม การให้บริการ
การอ�ำนวยความสะดวกกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและเป็น
ธรรม อาจกล่าวได้ว่า ภารกิจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจโดยทั่วไปคือ รักษาความสงบ
เรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รักษากฎหมายที่เกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิดในทางอาญา บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขให้แก่ประชาชน ดูแลผลประโยชน์ของ
สาธารณะ (กรมต�ำรวจ, 2505: 2)
ในเมื่อข้าราชการต�ำรวจบางนายละเมิดระเบียบวินัย ย่อมมีผลกระทบต่อ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติอย่างเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องมีการลงโทษทางวินัยตามกระบวนการ
โดยอาศัยพระราชบัญญัตขิ า้ ราชการต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550 และ
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ซึ่งว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย การด�ำเนินการทางวินัย
การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ (พระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ, 2550:
28–40) เช่นเดียวกับการควบคุมพฤติกรรมของพระสงฆ์ ต้องอาศัยวินัยสงฆ์ หรือ พระวินัย
เป็นกฎหมายของพระภิกษุ เป็นเครื่องควบคุมความประพฤติการปฏิบัติตนของภิกษุให้เป็น
นักบวชที่น่าเคารพเลื่อมใส ท�ำให้ผู้พบเห็นเกิดความศรัทธาชื่นชม และมีใจโน้มเข้าหาเพื่อ
ฟังธรรมต่อไป พระวินัยนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติตามเหตุที่บังเกิดขึ้น เมื่อมีภิกษุท�ำสิ่ง
ที่ไม่เหมาะสมหรือท�ำความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็ทรงประชุมสงฆ์ มีการ
สอบสวนอธิกรณ์หรือคดีความ ตรัสถามเรื่องราวจากภิกษุผู้กระท�ำผิดให้ได้ความกระจ่าง
แล้วทรงชี้ให้เห็นโทษของความประพฤติผิดนั้นๆ พร้อมกับทรงชี้ทางที่ควรประพฤติให้สงฆ์
ได้ทราบ ข้อห้ามนั้นจึงบัญญัติขึ้นเป็นพระวินัย ห้ามมิให้ภิกษุท�ำอีกต่อไป การท�ำผิดพระ
วินยั เรียกว่า อาบัติ พระภิกษุทอี่ าบัตติ อ้ งรับโทษหนักเบาตามความรุนแรงของอาบัตทิ กี่ ระท�ำ
พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัตชิ นั้ ความผิดทีร่ นุ แรงมากน้อยตามล�ำดับ ดังนี้ คือ ความผิดขัน้ สูงสุด
เรียกว่า ปาราชิก โดยการไล่ออกจากหมู่ ชั้นรองลงมาตามล�ำดับคือ สังฆาทิเสส โดยการลง
ทัณฑ์ และนอกจากนัน้ ก็ยงั มีอาบัตอิ นื่ ๆ ได้แก่ อนิยต นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนี
ยะ ซึง่ จะมีบทลงโทษตามความหนักเบา รวมไปถึงขัน้ ตอนหรือกระบวนการในการพิจารณา
สอบสวนทางวินัยหรือวิธีระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้น
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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กระบวนการสอบสวนพระวินัยของพระสงฆ์กับวินัยของพนักงานต�ำรวจว่า มีความเหมือน
กันและแตกต่างกันในประเด็นใด ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการชั้นสอบสวนพิจารณาหา
มูลผิดเพื่อหาความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายหรือผู้ถูกฟ้องร้อง ซึ่งจะน�ำไปสู่การพิจารณา
การลงโทษและตลอดถึงควบคุมความประพฤติปฏิบตั ขิ องคนในองค์กรให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และอีกประการหนึง่ ยังมีประชาชนทัว่ จ�ำนวนมากยังขาดความรูค้ วามเข้าใจขัน้ ตอน
การพิจารณาสอบสวนโทษทัง้ วินยั สงฆ์ และขัน้ ตอนการพิจารณาสอบสวนโทษทางวินยั ต�ำรวจ
ดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่ประชาชนทั่วไปและพระสงฆ์จะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและ
สามารถน�ำมาใช้เทียบเคียงกัน ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามรูค้ วามเข้าใจ รวมทัง้ การปรับประยุกต์ใช้ใน
การบริหารองค์กรในเรือ่ งกระบวนการสอบสวนให้ได้รบั ความเป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย ซึง่ นับเป็น
แนวทางในการศึกษาการบริหารปกครององค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบนั

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษากระบวนการสอบสวนวินยั พระสังฆาธิการตามพระราชบัญญัตคิ ณะ
สงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 16 พ.ศ.
2535 ว่าด้วยถอดถอนพระสังฆาธิการ
2. เพื่อศึกษากระบวนการสอบสวนวินัยต�ำรวจตามพระราชบัญญัติต�ำรวจแห่ง
ชาติ พ.ศ.2547 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2547 และ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการ
สืบสวนพิจารณา พ.ศ.2547
3. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสอบสวนวินยั พระสังฆาธิการกับ กระบวน
การสอบสวนวินัย
4. เพื่อสังเคราะห์ รูปแบบกระบวนการสอบสวนให้เหมาะสมและยุติธรรม

วิธดี ำ� เนินการวิจยั

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร (Documentary
Research) ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีทพี่ มิ พ์ 2539 และ
ต�ำราทางวิชาการต่าง ๆ ประกอบการวิจัยโดยมีล�ำดับขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลเอกสารชั้นปฐมภูมิ โดยวิธีเก็บข้อมูลจาก พระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 16 พ.ศ.2535
ว่าด้วยถอดถอนพระสังฆาธิการและกฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 พ.ศ.2521
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ว่าด้วยการลงนิคหกรรม พระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2547 และ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนพิจารณา พ.ศ. 2547
2. รวบรวมข้อมูลชั้นทุติยภูมิ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ต�ำราการบรรยายของ
พนักงานสอบสวนต�ำรวจ ต�ำราการบรรยายของคณะกรรมการสอบสวนของคณะพระสงฆ์
บทความ สิ่งตีพิมพ์ ที่เกี่ยวข้อง
3. น�ำข้อมูลศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. สรุปข้อมูลเพื่อน�ำเสนอผลงานวิจัยต่อไป

ผลการวิจัย

กระบวนการสอบสวนวินัยพระสังฆาธิการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
2505 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 16 พ.ศ.2535 ว่าด้วย
ถอดถอนพระสังฆาธิการ
วินัยของพระสังฆาธิการ มี 2 ประเภท ดังนี้
(1) จริยาอย่างร้ายแรง ข้อ 55 ได้บญ
ั ญัตวิ า่ “การถอดถอนจากต�ำแหน่งหน้าที่
นั้นจะท�ำได้ต่อพระสังฆาธิการละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง “ กรณีนี้มีผลกระทบกระเทือนต่อ
คณะสงฆ์และสังคมทัว่ ไปอย่างรุนแรง รวมไปถึงผิดกฎหมายอาญาหรือฝ่ายอาณาจักรอีกด้วย
มี 5 ประการ ดังนี้ ทุจริตต่อหน้าที่ ละทิง้ หน้าทีโ่ ดยไม่มเี หตุผลอันสมควรเกินกว่า 30 วัน ขัด
ค�ำสั่งอันชอบด้วยการคณะสงฆ์ และการขัดค�ำสั่งนั้น เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้าย
แรงแก่การคณะสงฆ์ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่
การคณะสงฆ์ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(2) จริยาไม่ร้ายแรง เป็นการละเมิดที่มีผลกระทบ คณะสงฆ์และสังคมไม่
รุนแรง
วิธีการสอบสวนวินัยของพระสังฆาธิการ
การสอบสวนวินัยพระสังฆาธิการที่ละเมิดจริยาในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ เป็นวิธีการสอบสวน เฉพาะ
การละเมิดวินัยหรือจริยาเท่านั้น เพราะว่าพระสังฆาธิการ เป็นพระสงฆ์ที่มีต�ำแหน่งหน้าที่
ทางการปกครอง ดังนั้น กฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้ ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ไว้อย่างกว้างๆ วิธี
การสอบสวนยังไม่ชัดเจนนัก จึงจ�ำเป็นต้องใช้กฎมหาเถรสมาคม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2521
ว่าด้วยการลงนิคหกรรม และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.7 No. 2 | July - December 2016

33

2) พ.ศ.2535 ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎ
มหาเถรสมาคมต่างๆ ที่ได้บัญญัติขึ้นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ มิใช่พระวินัยบัญญัติ เป็นวินัยล�ำดับ
รองที่บัญญัติขึ้นมาภายหลัง ซึ่งเป็นกฎหมา ที่ฝ่ายอาณาจักรตราขึ้นไว้เพื่อเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในอันที่จะบริหารงานปกครองคณะสงฆ์ การลงนิคหกรรม ซึ่งเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
พระผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดตามล�ำดับชั้น เป็นผู้พิจารณาว่าจะมีการสอบสวนหรือไม่อย่างไร
มี 2 ประเด็นดังนี้
(1) ถ้ารับสารภาพ ไม่ต้องมีการสอบสวนทางวินัย และไม่ต้องใช้กฎนิคหกรรม
ถือว่ายุติเรื่องลงโทษด้วยตนเองโดยใช้จิตสามัญส�ำนึกเป็นหลักส�ำคัญ
(2) ถ้าไม่รบั สารภาพหรือดือ้ แพ่ง ต้องมีการสอบสวนทางวินยั โดยใช้ กฎมหาเถร
สมาคมฉบับที่ 11 (พ.ศ.2521) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม
วิธีปฏิบัติการสอบสวนเบื้องต้นในการลงนิคหกรรม คือ มี 4 วิธี ดังนี้
1. มีการฟ้อง
ก. ฝ่ายผู้ร้องปฏิบัติดังนี้
(1) ต้องยื่นฟ้องเป็นหนังสือลงลายมือชื่ออันแท้จริงของโจทก์ ไม่ใช่บัตร
สนเท่ห์หรือหนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์
(2) ต้องยื่นฟ้องด้วยตนเอง เว้นแต่ไม่สามารถไปยื่นฟ้องด้วยตนเอง จะมี
หนังสือมอบให้ผู้ใดผู้หนึ่งไปยื่นฟ้องแทนก็ได้
(3) ต้องยืน่ ต่อเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะสังกัด หรือเจ้าคณะเจ้าของเขต ในเขต
ที่ความผิดนั้นเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผู้พิจารณา มีอ�ำนาจลงนิคหกรรม (พระราชรัตนกวี (ไสว สุจิตฺ
โต), 2523: 99)
2. การกล่าวหา
ฝ่ายผู้กล่าวหา เมื่อมีผู้กล่าวหาบอกกล่าวการกระท�ำความผิดของพระภิกษุ
โดยยืน่ ค�ำกล่าวหาเป็นหนังสือด้วยตนเอง ต่อเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะเจ้าสังกัด หรือเจ้าคณะ
เจ้าของเขตในเขตทีค่ วามผิดนัน้ เกิดขึน้ ซึง่ เป็นผูพ้ จิ ารณามีอำ� นาจลงนิคหกรรมตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในลักษณะ 2 แล้วแต่กรณี
ฝ่ายผูร้ ับค�ำกล่าวหา ได้กำ� หนดให้พระภิกษุผ้พู จิ ารณาตรวจลักษณะของผู้กล่าว
หาและลักษณะของค�ำกล่าวหาโดยอนุโลมตามลักษณะของค�ำฟ้องก่อน ถ้าปรากฏว่าผูก้ ล่าว
หาและค�ำกล่าวหานั้นต้องด้วยลักษณะดังกล่าวแล้ว ให้สั่งรับค�ำกล่าวหาไว้พิจารณาด�ำเนิน
การและเมือ่ ได้ไต่สวนมูลค�ำกล่าวหาแล้ว ปรากฏว่าค�ำกล่าวหานัน้ ไม่มมี ลู ให้เป็นอันถึงทีส่ ดุ
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ถ้าปรากฏว่าผู้กล่าวหาหรือค�ำกล่าวหานั้นบกพร่องจากลักษณะดังกล่าวแล้ว ให้สั่งไม่รับค�ำ
กล่าวหานัน้ โดยระบุขอ้ บกพร่องไว้ในค�ำสัง่ และแจ้งให้ผกู้ ล่าวหาทราบ แต่ถา้ เป็นกรณีความ
ผิดครุกาบัติ ให้สั่งไม่รับค�ำกล่าวหานั้นโดยความเห็นชอบของคณะผู้พิจารณาชั้นต้น ตามที่
ก�ำหนดไว้ในลักษณะ 2 แล้วแต่กรณี ค�ำสั่งไม่รับค�ำกล่าวหาดังกล่าวให้เป็นอันถึงที่สุด
3. การแจ้งความผิด เป็นขัน้ ตอนทีผ่ แู้ จ้งความผิดซึง่ เป็นพระภิกษุผปู้ กครองสงฆ์
ชั้นใดชั้นหนึ่งได้พบเห็นพฤติการณ์อันเป็นที่น่ารังเกียจสงสัยในความผิดของพระภิกษุหรือ
พบเห็นการกระท�ำความผิดของพระภิกษุ
4. การพบเห็นความผิด เป็นขัน้ ตอนทีพ่ ระภิกษุผพู้ จิ ารณา มีอำ� นาจลงนิคหกรรม
ได้พบเห็นพฤติการณ์อนั เป็นทีน่ า่ รังเกียจสงสัยในความผิดของพระภิกษุ หรือพบเห็นการกระ
ท�ำความผิดของพระภิกษุ
เพราะฉะนัน้ จะเห็นได้วา่ วิธปี ฏิบตั เิ บือ้ งต้นในการลงนิคหกรรมทัง้ 4 นีแ้ สดงให้
เห็นว่า การให้อ�ำนาจลงนิคหกรรมแก่พระภิกษุผู้สารภาพผิดก็ดี แก่พระภิกษุผู้กระท�ำความ
ผิดต่อหน้า ผู้มีอ�ำนาจลงนิคหกรรมก็ดี นอกจากเพื่อความสะดวกและรวดเร็วแล้ว ยังชอบ
ด้วยระบบอาจารย์ปกครองศิษย์ เว้นแต่ในกรณีกระท�ำความผิดอย่างประจักษ์ชัดต่อหน้า
ผู้มีอ�ำนาจลงนิคหกรรมนั้นยอมให้สิทธิอุทธรณ์และฎีกาได้ ก็เพื่อความถูกต้องและเป็น
ธรรมเป็นส�ำคัญ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2535.
วิธีไต่สวนมูลฟ้องในการลงนิคหกรรม
ค�ำว่า มูลฟ้อง หมายถึง มูลเหตุแห่งการฟ้องของโจทก์ซึ่งฟ้องจ�ำเลยด้วยมูล
เหตุ 3 อย่างคือ โจทก์ได้พบเห็นการกระท�ำความผิดของจ�ำเลยด้วยตนเอง โจทก์ได้ยนิ การ
ท�ำความผิดของจ�ำเลยด้วยตนเองหรือได้ฟังค�ำบอกเล่าที่มีหลักฐานอันควรเชื่อถือได้ และ
โจทก์รังเกียจสงสัย โดยมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าจ�ำเลยได้กระท�ำความผิด
ผูไ้ ต่สวนมูลฟ้อง ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของคณะผูพ้ จิ ารณาชัน้ ต้นเป็น 5 เรือ่ ง คือ
1. ขอบเขตและข้อพิสูจน์มูลฟ้อง
2. วิธีปฏิบัติในการไต่สวนมูลฟ้อง
(ก) การไต่สวนมูลฟ้องให้กระท�ำเป็นการลับ
(ข) ห้ามมิให้บุคคลผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่ท�ำการไต่
(ค) หากมีผู้ใดที่อยู่ในบริเวณไต่สวนก่อความไม่สงบขึ้น คณะผู้พิจารณามี
อ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นตั้งอยู่ในความสงบเรียบร้อย
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(ง) เมื่อจะด�ำเนินการไต่สวนมูลฟ้อง ให้คณะผู้พิจารณาชั้นต้นแจ้งวัน เวลา
และสถานที่ท�ำการไต่สวนมูลฟ้อง พร้อมทั้งส่งส�ำเนาค�ำฟ้องของโจทก์ให้จ�ำเลยทราบ
3. วิธปี ฏิบตั เิ มือ่ มีเหตุขดั ข้อง ในกรณีทมี่ เี หตุขดั ข้องใดๆ เกิดขึน้ ก่อนไต่สวนมูล
ฟ้องหรือระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง
4. วิธีปฏิบัติเมื่อท�ำการไต่สวนเสร็จ มีดังนี้
(ก) ค�ำฟ้องเรือ่ งใดมีมลู ให้สงั่ ประทับฟ้อง แล้วด�ำเนินวิธปี ฏิบตั ไิ ว้ในข้อ 21 โดย
ให้คณะผู้พิจารณาชั้นต้นปฏิบัติดังนี้ คือ
(ข) ค�ำฟ้องเรื่องใดไม่มีมูล ให้สั่งยกฟ้อง และแจ้งให้โจทก์ทราบ
5. วิธปี ฏิบตั เิ มือ่ มีคำ� สัง่ ยกฟ้อง แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
(ก) ถ้าเป็นกรณีความผิดครุนั้นไปยังผู้ออกค�ำสั่ง เพื่อแจ้งค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์
ค�ำสัง่ ถ้าคณะผูพ้ จิ ารณาชัน้ อุทธรณ์วนิ จิ ฉัยว่าค�ำฟ้องนัน้ มีมลู ให้ดำ� เนินการต่อไป ถ้าวินจิ ฉัย
ว่าค�ำฟ้องนั้นไม่มีมูลให้เป็นอันถึงที่สุด
(ข) ถ้าเป็นกรณีความผิดครุซึ่งเป็นค�ำสั่งมหาเถรสมาคม โจทก์จะอุทธรณ์
มิได้หรือเป็นกรณีความผิดลหุกาบัติ คณะผู้พิจารณาชั้นต้นสั่งยกฟ้องแล้ว ก็ให้เป็นอันถึงที่
สุด โจทก์จะอุทธรณ์มไิ ด้เหมือนกัน (กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2521), 2521: 52)
การพิจารณาวินิจฉัยชั้นอุทธรณ์ โจทก์และจ�ำเลย
มีสิทธิ 2 กรณีดังนี้
1. อุทธรณ์ได้ในปัญหาข้อเท็จจริง
2. อุทธรณ์ปัญหาพระวินัย
โดยให้ระบุข้อเท็จจริงที่ยกขึ้นอ้างอิงไว้โดยย่อ ส่วนข้อพระวินัยที่ยกขึ้นอ้างอิง
ให้แสดงไว้โดยชัดเจนและต้องเป็นข้อพระวินัยที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในการพิจารณา
วินิจฉัยการลงนิคหกรรมชั้นต้น ซึ่งในกรณีอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยชั้นต้นตามความในวรรค 1 ให้
ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือพร้อมด้วยส�ำเนาอีกตามจ�ำนวนที่จะต้องส่งแก่อีกฝ่ายหนึ่งต่อคณะผู้
พิจารณาชั้นต้นภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบค�ำวินิจฉัยนั้น ตามความในข้อ 39
การพิจารณาวินิจฉัยชั้นฏีกาโจทก์และจ�ำเลย
มีสิทธิ 2 กรณีดังนี้
(1.) ฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง
(2.) ฎีกาปัญหาพระวินยั ส่วนเรือ่ งข้อเท็จจริงและข้อพระวินยั ทีย่ กขึน้ อ้างอิง
ในฎีกาให้นำ� ความในข้อ 41 วรรค 1 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม ส่วนปัญหาข้อเท็จจริงตามความ
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ในวรรค 1 ห้ามมิให้โจทก์จ�ำเลยฎีกาในกรณี ดังต่อไปนี้
1. คณะผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์วินิจฉัยลงนิคหกรรมแก่จ�ำเลยยืนตามค�ำวินิจฉัย
ของคณะผู้พิจารณาชั้นต้นเกี่ยวกับความผิดอย่างอื่น นอกจากความผิดอันติมวัตถุ
2. คณะผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์วินิจฉัยลงนิคหกรรมแก่จ�ำเลยยืนตามค�ำวินิจฉัย
ของคณะผู้พิจารณาชั้นต้นเกี่ยวกับความผิดที่มีการวินิจฉัยลงนิคหกรรมเกินกว่าค�ำฟ้องของ
โจทก์ตามความในข้อ 37 (3) นอกจากความผิดอันเติมวัตถุ
3. คณะผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์วินิจฉัยลงนิคหกรรมแก่จ�ำเลยยืนตามค�ำวินิจฉัย
ของคณะผู้พิจารณาชั้นต้น ให้ยกฟ้องของโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน
การลงโทษวินัยพระสังฆาธิการ
มี 2 กรณี
1. โทษนิคหกรรม ตามกฎมหาเถรสมาคม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2521 ว่าด้วยการ
ลงนิคหกรรม และพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ซึ่ง
ให้อ�ำนาจแก่องค์คณะผู้พิจารณาตามล�ำดับชั้นและมีมติลงโทษพระสังฆาธิการที่ละเมิดพระ
วินัยบัญญัติมี 2 กรณี ดังนี้
(1) ไม่ยอมรับนิคหกรรมตามค�ำวินิจฉัยให้สึก ไม่สึกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่เวลาทีไ่ ด้รบั ค�ำวินจิ ฉัย อาจเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26 ซึง่ ก�ำหนดโทษอาญาไว้ในมาตรา 42
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2535
(2) ไม่ยอมรับนิคหกรรมตามค�ำวินจิ ฉัยไม่ถงึ ให้สกึ ให้ผบู้ งั คับบัญชารายงาน
โดยล�ำดับถึงมหาเถรสมาคม เมื่อมหาเถรสมาคมวินิจฉัยและมีค�ำสั่งให้สละสมณเพศแล้วไม่
สึกภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบค�ำวินจิ ฉัยของมหาเถรสมาคมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา
27 วรรค 2 ซึง่ ก�ำหนดโทษอาญาไว้ในมาตรา 42 พระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2535 ในกรณีเช่นนี้ ให้พระภิกษุผู้ด�ำรงต�ำแหน่งปกครองคณะสงฆ์
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดของจ�ำเลยรูปนั้นขออารักขาต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชอาณาจักร”
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา, 2554: 186)
2. การลงโทษวินัยหรือจริยามี 2 ประเภท
(1) โทษวินัยร้ายแรง มีดังนี้
(1.1) ถอดถอนจากต�ำแหน่งหน้าทีก่ รณีเช่นนีใ้ ห้ผบู้ งั คับบัญชาใกล้ชดิ รายงาน
โดยล�ำดับจนถึงผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งเมื่อได้สอบสวนและได้ความจริงตามรายงานนั้นแล้วให้ผู้มี
อ�ำนาจแต่งตัง้ สัง่ ถอดถอนต�ำแหน่งได้ แต่ยงั คงเป็นสมณะเพศอยู่ ส่วนต�ำแหน่งหน้าทีส่ นิ้ สุดลง
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(1.2) ปลดจากต�ำแหน่งหน้าที่ กรณีเช่นนี้ถ้าปรากฏว่าการพิจารณาหรือ
สอบสวนจะไม่ได้ความสัตย์วา่ ได้กระท�ำผิด แต่มมี ลทินหรือมัวหมอง ให้ผแู้ ต่งตัง้ พิจารณา ถ้า
เห็นว่าจะให้กลับเข้ารับหน้าทีอ่ กี อาจเสียหายแก่การคณะสงฆ์ ก็สงั่ ปลดจากต�ำแหน่งหน้าที่
ได้ แต่ยังคงเป็นสมณะเพศอยู่ ส่วนต�ำแหน่งหน้าที่สิ้นสุดลง
(2) โทษวินัยไม่ร้ายแรงมีดังนี้
(2.1) ต�ำหนิโทษกรณีเช่นนี้ เมื่อมีเหตุที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรปราณีให้ผู้
บังคับบัญชาสัง่ ต�ำหนิโทษโดยแสดงความรับผิดของพระสังฆาธิการรูปนัน้ ให้ปรากฏเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแต่ยังคงเป็นสมณะเพศอยู่ ส่วนต�ำแหน่งหน้าที่ยังคงเดิม
(2.2) ภาคทัณฑ์กรณีเช่นนีถ้ า้ ผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่าไม่ควรลงโทษถึง ต�ำหนิโทษ
ควรลงโทษเพียงภาคทัณฑ์ก็ให้มีอ�ำนาจลงโทษภาคทัณฑ์ได้โดยแสดงความรับผิดของพระ
สังฆาธิการรูปนั้นให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ยังเป็นพระภิกษุ ส่วนต�ำแหน่งหน้าที่
ยังคงเดิม
วิธีการสอบสวนวินัยต�ำรวจมี 6 ขั้นตอนดังนี้
(1.) ประธานคณะกรรมการรับทราบค�ำสั่งให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ส่งส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน
ทราบส�ำหรับประธานกรรมการให้สง่ เอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งทีก่ ล่าวหาไปให้ดว้ ยและ
ให้ประธานกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน
(2.) ประชุมวางแนวทางการสอบสวน
เมื่อประธานกรรมการได้รับเรื่องตามข้อ 6 (2) แล้ว ให้ด�ำเนินการประชุมคณะ
กรรมการสอบสวนเพือ่ พิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป การประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการสอบสวน
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่การประชุมตามข้อ 18 และข้อ 31 ต้องมีกรรมการ
สอบสวนมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามคนและไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการสอบสวน
ทั้งหมด
(3.) การรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องที่กล่าวหาประชุมพิจารณาพยานหลัก
ฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
การประชุมต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดการประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมี
ประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย ผลการประชุมลงมติมี 2 กรณี
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1. กรณีไม่มมี ลู ให้คณะกรรมการสอบสวนด�ำเนินการประชุม เพือ่ พิจารณาว่ามี
พยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผูถ้ กู กล่าวหาได้กระท�ำการใด เมือ่ ใด อย่างไร และ
ถ้าเห็นว่ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวกระท�ำการตามที่ถูกกล่าวหา ก็ให้มีความเห็นควรยุติเรื่อง
2. กรณีมมี ลู ถ้าเห็นว่าเป็นความผิดวินยั ฐานใด ตามมาตราใด หรือหย่อนความ
สามารถในอันทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ บกพร่องในหน้าทีร่ าชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะ
สมกับต�ำแหน่งในอันทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ ตามมาตรา 101 อย่างไร ก็ให้คณะกรรมการ
สอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระท�ำที่มีลักษณะ
เป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา ส�ำหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ โดยให้
ค�ำนึงถึงหลักการคุ้มครองพยาน (4.) การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้กล่าว
หาทราบเปิดโอกาสยื่นหนังสือชี้แจง (แบบ สว. 3 (ข้อ 18 ว.2 ว.3)
ถ้าเห็นว่าเป็นความผิดวินยั ฐานใด ตามมาตราใด หรือหย่อนความสามารถในอัน
ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ บกพร่องในหน้าทีร่ าชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต�ำแหน่ง
ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 101 อย่างไร ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียก
ผูถ้ กู กล่าวหามาพบเพือ่ แจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าว
หาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระท�ำที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุน
ข้อกล่าวหา ส�ำหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ โดยให้ค�ำนึงถึงหลักการ
คุ้มครองพยาน ทั้งนี้ การแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้แจ้งพยานหลัก
ฐานฝ่ายกล่าวหาเท่าที่มีตามที่ปรากฏไว้ในส�ำนวนให้ผถู้ กู กล่าวหาทราบแม้พยานหลักฐานจะ
ฟังได้เพียงว่าเป็นการกระท�ำผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคสอง
ให้ท�ำบันทึกมีสาระส�ำคัญตามแบบ สว.3 ที่ ก.ตร. ก�ำหนด โดยท�ำเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้
ผูถ้ กู กล่าวหาหนึง่ ฉบับเก็บไว้ในส�ำนวนการสอบสวนหนึง่ ฉบับ และให้ผถู้ กู กล่าวหาลงลายมือ
ชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
เมือ่ ด�ำเนินการตามวรรคสองและวรรคสามแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถาม
ผูถ้ กู กล่าวหาว่าจะยืน่ ค�ำชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผูถ้ กู กล่าวหาประสงค์จะ
ยืน่ ค�ำชีแ้ จงเป็นหนังสือให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสผูถ้ กู กล่าวหายืน่ ค�ำชีแ้ จงภายใน
เวลา อันสมควร แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยาน
หลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค�ำเพิ่มเติมรวม
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ทัง้ น�ำสืบแก้ขอ้ กล่าวหาด้วย ในกรณีทผี่ ถู้ กู กล่าวหาไม่ประสงค์จะยืน่ ค�ำชีแ้ จงเป็นหนังสือ ให้
คณะกรรมการสอบสวนด�ำเนินการให้ผถู้ กู กล่าวหาให้ถอ้ ยค�ำและน�ำสืบแก้ขอ้ กล่าวหาโดยเร็ว
เมือ่ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้ว ให้ดำ� เนินการตามข้อ
31 และข้อ 32 ต่อไป
(5) การรวบรวมพยานหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง
เมือ่ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ 18 เสร็จแล้วก่อน
เสนอส�ำนวนการสอบสวนต่อผูส้ งั่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 32 ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าจ�ำเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิม่ เติมก็ให้ดำ� เนินการได้ ถ้าพยานหลัก
ฐานทีไ่ ด้เพิม่ เติมมานัน้ เป็นพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวน
สรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผถู้ กู กล่าวหาทราบ และให้โอกาสผูถ้ กู กล่าวหาทีจ่ ะให้ถอ้ ยค�ำ
หรือน�ำสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพิม่ เติมทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหานัน้ ทัง้ นีใ้ ห้นำ� ข้อ 18 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
(6.) การประชุมลงมติ และรายงานการสอบสวนเสนอส�ำนวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
กรรมการ
เมือ่ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้วให้ประชุม
พิจารณาลงมติดังนี้
1. กรณีกระท�ำผิดวินยั อันมิใช่ความผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความ สามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ต�ำแหน่งในอันทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ หรือไม่ อย่างไร
2. กรณีไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้ถูกกล่าวหากระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่จะถูก
ลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มมี ลทินหรือมัวหมองในกรณีทถี่ กู สอบสวนนัน้ หากจะให้รบั
ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการและควรให้ออกจากราชการตามมาตรา 102
หรือไม่ อย่างไรเมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ 31 แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนท�ำ
รายงานการสอบสวนโดยมีสาระส�ำคัญตามแบบ สว. 6 ที่ ก.ตร. ก�ำหนด
การลงโทษวินัยต�ำรวจ
มี 7 สถานดังนี้
(1.) การลงโทษภาคทัณฑ์ได้แก่การลงโทษแก่ผู้กระท�ำผิดอันควรต้องรับโทษ
สถานหนึ่งสถานใดแต่มีเหตุอันควรปรานีจึงเพียงแค่แสดงความผิดผู้นั้นให้ปรากฏไว้
(2.) การลงโทษทัณฑ์กรรมได้แก่การให้ท�ำงานโยธาการให้อยู่เวรยาม นอกจาก
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หน้าที่ประจ�ำหรือการให้ท�ำงานสาธารณะประโยชน์ซึ่งต้องไม่เกินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน
(3.) การลงโทษกักยามได้แก่การกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควรตาม
ที่จะก�ำหนด
(4.) การลงโทษกักขังได้แก่การขังในที่จัดไว้เพื่อควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือ
หลายคนรวมกันตามที่จะได้มีค�ำสั่ง
(5.) การลงโทษ ตัดเงินเดือนได้แก่ ตัดเงินเดือนโดย คิดหักเป็นเปอร์เซ็นตามกฎ
กระทรวงการคลัง
(6.) การลงโทษ ปลดออก
(7.) การลงโทษไล่ออก (พระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547, 2547:3839) ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการท�ำการสอบสวนขึ้นก่อน ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ได้แก่ ให้ออกจากราชการพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการต�ำรวจใน 2 กรณีนี้ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลัน่ กรอง ตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกลัน่ กรองให้ออก ไล่
ออก พ.ศ.2547
เมื่อข้าราชการต�ำรวจทุกต�ำแหน่งและชั้นยศ ไม่พอใจหรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรมกรณีถูกลงโทษทางวินัยทางการปกครองของคณะกรรมการสอบสวน ก็มีสิทธิยืนต่อ
ศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2554
ตามมาตรา 42 ได้
4. การเปรียบเทียบวิธีการสอบสวนวินัยพระสังฆาธิการกับวินัยต�ำรวจ ดังตาราง
ความเหมือนกัน
1.มีผู้ยื่นฟ้องหรือกล่าวหา
พระสังฆาธิการ
2. มีการแจ้งข้อกล่าวหา

ความแตกต่างกัน
1. ผู้ท�ำการสอบสวนต้องอยู่ในสาย
งานเดียวกัน
2. ผู้ถูกสอบสวนวินัยไม่มีสิทธิ
เปลี่ยนหรือคัดค้านผู้ท�ำการ
สอบสวน
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3. มีการเปิดโอกาสแก้ข้อกล่าว
4. ผู้ทำ� การสอบสวนวินัย
พระสังฆาธิ การต้องมีต�ำแหน่ง
สูงกว่า

3. การพิจารณาสอบสวนแบ่งออกเป็น
3 ชัน้ คือ (1) การพิจารณาชั้นต้น
( 2) การ พิจารณาชั้นอุทธรณ์ (3)
การพิจารณา ชั้นฎีกา 4 ระยะเวลา
ท�ำการสอบสวนวินัย พระสังฆาธิการ
วิธีปฏิบัติเบื้องต้นไม่ได้ ก�ำหนดไว้

1. มีผู้ยื่นฟ้องหรือกล่าวหาต�ำรวจ
2. มีการแจ้งข้อกล่าวหา
3. มีการเปิดโอกาสให้แก้ข้อกล่าว
4. ผู้ท�ำการสอบสวนวินัยต�ำรวจ
ต้องมีต�ำแหน่งสูงกว่า

1. ผู้ท�ำการสอบสวนไม่ต้องอยู่ในสาย
งานเดียวกัน
2. ผู้ถูกสอบสวนมีสิทธิเปลี่ยนหรือ
คัดค้านผู้สอบสวน
3. มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่ง ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค�ำสั่ง
4. การพิจารณาสอบสวนมีชั้นเดียว
5. ระยะเวลาท�ำการสอบสวนวินัย
ต�ำรวจได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน

สรุป

ค�ำว่า “วินัย” มีความส�ำคัญต่อมนุษย์ทุกชนชั้น เป็นกฎกติกาของสังคมคอย
ควบคุมความประพฤติของกลุม่ คนในสังคมนัน้ ๆเพือ่ ให้อยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสงบสุข เมือ่ ไม่
ปฏิบัติตามต้องได้รับโทษทางวินัยตามที่ได้ก�ำหนดไว้ พระสังฆาธิการและข้าราชการต�ำรวจ
เป็นบุคคลากรส่วนหนึ่งของสังคม ต่างก็มีวินัยคอยควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติ
หน้าที่ เมื่อได้กระท�ำผิดวินัยแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ต้องรีบด�ำเนินการพิจารณา
ลงโทษ น�ำเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณา โดยใช้กฎนิคหกรรมเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ เมือ่ น�ำ
เอาวิธกี ารสอบสวนมาเปรียบเทียบแล้วได้พบกับความเหมือนและความแตกต่าง ข้อบกพร่อง
หรือจุดเด่นจุดด้อย เพือ่ น�ำเอาส่วนนัน้ ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา ซึง่ จะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรคณะสงฆ์และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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