แนวทางการปฏิบัติงานด้ านมวลชนสั มพันธ์ สาหรับข้ าราชการตารวจ
ต่ อศาสนิกชนต่ างๆ
•
•
•
•
•

กฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติทางศาสนา
แนวทางการปฏิบตั ิ
ข้อควรระวัง
ข้อยกเว้น

โดย
สานักงานตารวจแห่ งชาติ
และ
คณะทางานจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สาหรับข้าราชการตารวจต่อศาสนิกชนต่างๆ
คณะอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม
คณะกรรมการข้าราชการตารวจ

สารบัญ
* หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๓๔.๑๗๒/ว ๔๘ ลง ๑๗ ธ.ค.๖๓ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านมวลชนสัมพันธ์สาหรับข้าราชการตารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ
* หนังสือ สง.ก.ตร. ที่ ๐๐๑๒.๑๒/๓๘๓ ลง ๖ พ.ย.๖๓ เรียน ผบ.ตร.(ผ่าน ผบช.ศ.) เรื่อง แจ้งมติ ก.ตร.
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๓ ให้ความเห็นชอบร่างแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านมวลชนสัมพันธ์สาหรับข้าราชการตารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ ตามที่ ตร.เสนอ โดยให้ ตร.แจ้งเวียน
ให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบและนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมให้การรับรองมติในเรื่องนี้และให้ดาเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
* บันทึก บช.ศ. ลง ๒๘ ต.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ บก.อก.บช.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๔.๑๗๒/๓๖๑๓ ลง ๒๘ ต.ค.๖๓
เรื่อง เชิญชี้แจงในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๓ โดยมอบ ผบก.อก.บช.ศ. เป็น
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ
* หนังสือ สง.ก.ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๒.๑๒/๓๖๒ ลง ๒๒ ต.ค.๖๓ เรื่อง เชิญชี้แจงในการประชุม ก.ตร.
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๓ โดยมีระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับ บช.ศ. ในวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอ
เพื่อพิจารณา เรื่องที่ ๕ ร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สาหรับข้าราชการตารวจต่อ
ศาสนิกชนต่าง ๆ
* หนังสือ บช.ศ. ที่ ๐๐๓๔.๑๗๑/๑๘๐๔ ลง ๑๔ ต.ค.๖๓ เรียน ผบช.สง.ก.ตร. เรื่อง การจัดทาร่างแนวทาง
การปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สาหรับข้าราชการตารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ โดยเสนอ ก.ตร. พิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างแนวทางการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว
* บันทึก ตร. ลง ๕ ต.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ บช.ศ. ที่ ๐๐๓๔.๑๗๒/๑๕๔๔ ลง ๑๐ ก.ย.๖๓ เรื่อง การจัดทา
ร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สาหรับข้าราชการตารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ โดยให้นา
ร่างแนวทางการปฏิบัติงานฯ เสนอ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแนวทางการปฏิบัติงานฯ
ก่อนแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด ตร. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
* คานิยม พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์
* ร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สาหรับข้าราชการตารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ
* หนังสือ ตป.สง.ก.ตร. ที่ ๐๐๑๒.๑๒/๒๘๘ ลง ๘ ก.ย.๖๓ เรื่อง แจ้งมติ อ.ก.ตร.จริยธรรม
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อ ๑ ก.ย.๖๓
* บันทึก บช.ศ. ลง ๓๑ ส.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๔.๑๗๒/๒๙๗๐ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓
เรื่อง ขอเชิญประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อ ๑ ก.ย.๖๓ โดยมอบ ผบก.อก.บช.ศ. เป็นผู้แทน
เข้าร่วมประชุมฯ
* หนังสือ ตป.สง.ก.ตร. ที่ ๐๐๑๒.๑๒/๑๒๔๘ ลง ๒๗ ส.ค.๖๓ เรื่อง ขอเชิญประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อ ๑ ก.ย.๖๓ โดยมีระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับ บช.ศ. ในวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอ
เพื่อพิจารณา เรื่อง ร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สาหรับข้าราชการตารวจต่อ
ศาสนิกชนต่าง ๆ (บช.ศ.)
* คาสั่ง ตร. ที่ ๗๒๔/๒๕๖๒ ลง ๑๓ ธ.ค.๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านมวลชนสัมพันธ์สาหรับข้าราชการตารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ

.............................

- คาสั่ง ตร. ที่ 724/2562 ลง 13 ธ.ค.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัด ทาแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์
สาหรับข้าราชการตารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ
- มติที่ประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดีที่ 29 ต.ค.63 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
เห็นชอบร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สาหรับข้าราชการตารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ ตามที่ ตร. เสนอ
โดยให้ ตร. แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบและนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจต่อไป
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แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สาหรับข้าราชการตารวจต่อศาสนิกชนต่างๆ
เมื่อรับแจ้งเหตุ
ข้อคาถามข้อที่ 1
กฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบัญญัติทางศาสนา

การตรวจสอบพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด มีวิธีการอย่างไร กรณีตรวจพบบุคคลแต่งกายเลียนแบบพระภิกษุ สามเณร
นักพรตหรือนักบวชในศาสนาต่างๆ มีความผิดตามกฎหมายใด ต้องดาเนินการอย่างไร
- ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 208 ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็น
บุคคลเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560)
ตามมาตรานี้สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. แต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช ในศาสนาใดโดยมิชอบ
2. เจตนาที่กระทาลงไปเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น
3. เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นเช่นนั้น
พุทธ
1. พระภิกษุ สามเณรต้องมีหนังสือสุทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นพระภิกษุ สามเณรที่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคล ในกรณีที่ใช้
สิทธิฯ ทานิติกรรมสัญญา ติดต่อหน่วยงานราชการหรือเอกชน เป็นหลักฐานที่หน่วยงานต่างๆใช้ตรวจสอบตัวบุคคล เมื่อจะออกหนังสือ สาคัญ เช่น
บัตรประจาตัวผู้ป่วย หนังสือเดินทาง ฯลฯ รวมทั้งใช้ตรวจสอบตัวบุคคลเมื่อจะถอนเงิน รับพัสดุ เป็นต้น หนังสือสุทธิเป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์
เป็นผู้ออกให้, การเข้าสังกัด เป็นหน้าที่เจ้าอาวาสที่สังกัดอยู่, ผู้รับรองหนังสือสุทธิ เป็นหน้าที่ของพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอาเภอขึ้นไปลงลายมือชื่อ
และประทับตรารับรอง
2. ลักษณะของการปลอมบวชตามมาตรานี้ แยกได้ 2 ลักษณะ คือ
2.1 หมายถึงผู้เอาผ้าไตรจีวรมานุ่งห่ม คือบวชเองโดยไม่มีพระอุปัชฌาย์บวชให้
2.2 หมายถึงผู้ที่ได้ทาการบรรพชาอุปสมบทถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย แต่ต่อมาได้ประพฤติล่วงละเมิดอาบัติร้ายแรง คือปาราชิกข้อใดข้อหนึ่ง
แต่ไม่ละการแต่งกายอย่างเพศบรรพชิต หรือพ้นจากความเป็นภิกษุไปแล้วเพราะต้องโทษอาบัติปาราชิก แล้วบวชใหม่โดยปิดบังความจริงต่อพระอุปัชฌาย์
3. มติ ม หาเถรสมาคมครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 10 มกราคม 2562 ให้ มี ก ารตรวจสอบประวั ติ ด้ า นอาชญากรรมของบุ ค คลก่ อ นเข้ า รั บ
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การบรรพชาอุ ป สมบท โดยเจ้ า อาวาสหรื อ พระอุ ปั ช ฌาย์ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น และรวบรวมเอกสารประจ าตั ว ของผู้ ข อ เข้ า รั บ
การบรรพชาอุปสมบท และมีหนังสือถึงสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อส่งข้อมูลให้กองทะเบียนประวัติ
อาชญากร หรือสานักงานพิสูจน์หลักฐานประจาจังหวัด ตรวจประวัติบุคคลจากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก เมื่อกองทะเบียนประวัติอาชญากร
หรื อ ส านั ก งานพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานประจ าจั ง หวั ด ตรวจสอบประวั ติ บุ ค คลจากเลขบั ต รประจ าตั ว ประชาชนเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แจ้ ง ให้ ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบภายใน 15 วัน
อิสลาม
- ศาสนาอิสลามไม่มีนักพรตหรือนักบวช
- คณะกรรมการกลางอิสลามและคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจามัสยิดมีชุดยาว(โต๊ป)พร้อมเข็มประดับ
คริสต์
- มีนักบวชทั้งเพศชายและเพศหญิง บางคณะมีความเคร่งครัดในการสวมชุดเครื่องแบบของคณะ แต่บางคณะก็สวมชุดแบบลาลองได้
พราหมณ์ – ฮินดู
- พราหมณ์เป็นนักบวชในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สืบเชื้อสายจากสกุลที่ชัดเจน (จากบิดาที่เป็นพราหมณ์)
ซิกข์
- ศาสนาจารย์ชาวซิกข์ โดยปกติมักสวมเครื่องแบบสีขาวโพกศีรษะสีอะไรก็ได้ แต่เมื่ออยู่นอกศาสนสถาน อาจสวมเสื้อผ้าลาลองได้โดยไม่ผิดวินัย
แต่มักจะไม่ค่อยปรากฏ
พุทธ
1. หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีบุคคลแต่งกายเลียนแบบพระภิกษุ สามเณร ให้เจ้าหน้าที่ตารวจทาการตรวจหนังสือสุทธิหรือบัตรประจาตัวประชาชน
ของพระภิกษุ สามเณร เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นพระภิกษุ สามเณรที่ถูกต้อง โดยให้นิมนต์เข้าไปตรวจสอบในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการ
ให้เกียรติแก่บุคคลดังกล่าว หากเป็นพระภิกษุ สามเณรจริง
2. นิมนต์ไปในที่ลับตาที่เหมาะสมเช่น ในรถยนต์ ขอตรวจหนังสือสุทธิหรือบัตรประจาตัวประชาชนของพระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งตรวจสอบ
กับวัดต้นสังกัดเพื่อให้ยืนยันว่าเป็นพระภิกษุ สามเณรจริง กรณียังไม่สามารถประสานวัดต้นสังกัดได้ เจ้าหน้าที่ตารวจจะนิมนต์ไปไว้ที่เจ้าคณะท้องถิ่น
ในพื้นที่พบตัวระหว่างรอการยืนยันตรวจสอบ
อิสลาม
- หากสงสัยว่ามีผู้แต่งกายเลียนแบบบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ขอดูบัตรที่ออกจากกระทรวงมหาดไทยและติดต่อสานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
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ข้อควรระวัง
ข้อยกเว้น

คริสต์
- หากสงสัยว่ามีผู้แต่งกายเลียนแบบนักพรต หรือนักบวชให้เจ้าหน้าที่ตารวจขอดูบัตรบรรพชิตหรือแจ้งให้มุขนายก/เจ้าคณะนักบวชที่มีชุดเครื่องแบบใน
ลักษณะนั้น ๆ เพื่อทาการตรวจสอบ
พราหมณ์ – ฮินดู
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
ซิกข์
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
- หากสงสัยว่ามีผู้แต่งกายเลียนแบบศาสนาจารย์ชาวซิกข์ขอให้ติดต่อต้นสังกัดหรือตรวจสอบได้ที่ สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์) กรุงเทพฯ
กรณีไม่แน่ใจว่า จะมีอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นในกาย ขอให้ทาการตรวจค้นตามหลักกฎหมายก่อนพาตัวไป
-

4
เมื่อรับแจ้งเหตุ/พบ
ข้อคาถามข้อที่ 2
กฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบัญญัติทางศาสนา

หากพบพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ประพฤติไม่เหมาะสม เช่น อยู่กับหญิงอื่นสองต่อสอง (กรณีที่ไม่เข้าข่ายพรากผู้เยาว์)
หรือดูสื่อลามกอนาจาร เจ้าหน้าที่ตารวจควรดาเนินการอย่างไร
ประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 3 บทที่ 5
ข้อ 40 วรรคสอง นอกจากอาณัติของคณะสงฆ์แล้ว ยังมีความประพฤติบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นความผิดต่อพระพุทธบัญญัติร้ายแรงยิ่งกว่าอาณัติสงฆ์
ขึ้นไปอีก เช่น พูดเกี้ยวหญิงทานองชู้สาว ถูกต้องเนื้อตัวหญิงหรืออยู่ในที่ลับหูลับตากับหญิงสองต่อสอง เสพเครื่องดองของเมา เช่น สุรา ยาฝิ่น และ
กัญชา เล่นการพนันต่างๆ และนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ตารวจพาพระภิกษุ สามเณรที่ประพฤติดังกล่าวไปมอบให้แก่เจ้าคณะท้องถิ่น
เช่นเดียวกับกรณีที่พระภิกษุ สามเณรประพฤติผิดต่ออาณัติของคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้ว
พุทธ
1. พระภิกษุ สามเณรอยู่กับสีกาสองต่อสอง หรือดูวีดิโอที่ไม่เหมาะสม ไม่ผิดพระวินัยร้ายแรง ไม่ผิดกฎหมาย เพียงแต่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับ
หลักฐานและดุลพินิจของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
2. ตามพระธรรมวินัยบัญญัติว่า ภิกษุอยู่สองต่อสองกับผู้หญิงในที่ลับตาปรับอาบัติได้ 3 อย่าง คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส และปาจิตตีย์
2.1 ปาราชิก ภิกษุประพฤติล่วงละเมิดแล้วขาดจากความเป็นพระภิกษุมี 4 อย่าง คือ 1.เสพเมถุน 2.ลักทรัพย์ 3.ฆ่ามนุษย์ 4.อวดอุตริมนุสธรรม
(ธรรมอันยิ่งของมนุษย์) ที่ไม่มีในตน
2.2 สังฆาทิเสส ต้องอยู่ปริวาสกรรม (คือ กักขัง ปฏิบัติธรรม พิจารณาตน) จึงจะพ้นได้
2.3 ปาจิตตีย์ แสดงอาบัติหรือบอกกล่าวต่อหน้าภิกษุที่มีศีลเป็นปกติจึงจะพ้นได้
อิสลาม
- ศาสนบัญญัติกาหนดว่าห้ามชายหญิงเข้าใกล้การผิดประเวณีโดยไม่ได้ทาการนิกะห์ สมรส
- ถ้าชายหญิงที่เป็นโสดผิดประเวณีมีโทษเฆี่ยน 100 ครั้ง และถ้ามีคู่สมรสแล้วผิดประเวณีต้องโทษด้วยการขว้างจนตาย
คริสต์
- พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าห้ามประพฤติผิดในกาม หากผู้ใดละเมิดก็เป็นบาป เป็นความผิดทางด้านศาสนา
พราหมณ์ – ฮินดู
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
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แนวทางปฏิบัติ

ข้อควรระวัง
ข้อยกเว้น

ซิกข์
- ตามวินัยแห่งศาสนาซิกข์ ห้ามศาสนาจารย์ประพฤติผิดในกาม ต่อหญิงอื่นนอกจากภริยาของตน ไม่ว่าในรูปแบบใด ในเชิงเพศสัมพันธ์ หรือสิ่ง
หรือสื่ออันใดรวมทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์อันนามาซึ่งความเล้าโลมแห่งอารมณ์เพศ ให้ถือว่าเป็นความผิดขั้นร้ายแรง
พุทธ
1. เมื่อได้รับแจ้งและตรวจพบ ให้ตรวจสอบหนังสือสุทธิเป็นลาดับแรก หากเป็นพระภิกษุจริงให้นิมนต์ไปพบเจ้าคณะท้องถิ่นในเขตท้องที่ที่พบตัว
พร้อมหญิงด้วย เพื่อให้เจ้าคณะท้องถิ่นในเขตท้องที่พิจารณาดาเนินการ เพราะการพิจารณาโทษทางพระวินัยขึ้นอยู่กับหลักฐานประกอบว่า
ควรปรับอาบัติระดับใด เพราะหญิงในที่นี้ หากเป็นมารดาหรือพี่สาวแท้ๆ ก็อาจจะต้องพิจารณาอีกอย่างหนึ่ง
2. ประสานกับเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะท้องถิ่นพิจารณาสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดในพื้นที่ เพื่อความเรียบร้อยในการดาเนินการ หากพบว่ามีความผิดจริงจะได้เป็นประจักษ์พยานได้
อิสลาม
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
คริสต์
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
พราหมณ์ – ฮินดู
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
ซิกข์
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป และแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเพื่อปลดออกหรือดาเนินการตามเห็นสมควร
- กรณีที่ไม่ยอมไป ให้เจ้าหน้าที่นิมนต์ท่านไปวัดที่อยู่ใกล้ที่สุด และแจ้งต่อเจ้าคณะในเขตท้องที่เพื่อไต่สวน และพิจารณาโทษทางพระวินัย หลังจากนั้น
ให้ดาเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือกรณีจาเป็นให้นาตัวไปตามประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดีฯ ข้อ 40 วรรคสอง
-
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เมื่อรับแจ้งเหตุ/พบ
ข้อคาถามข้อที่ 3
กฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบัญญัติทางศาสนา

ในการกวดขันวินัยจราจรหากพบกรณีดังต่อไปนี้ ควรปฏิบัติอย่างไร มีข้อห้ามทางศาสนา หรือมีข้อยกเว้นทางกฎหมายหรือไม่อย่างไร
3.1 พระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
- พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562
มาตรา ๓๑/๑ ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ
ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสาเนาภาพถ่าย ใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดให้
ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว
มาตรา 152 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท
- พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522
มาตรา ๖๔ ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
พุทธ
1. การที่พระภิกษุ สามเณรขับรถ ทางพระวินัย มีความผิดเป็นอาบัติไม่หนักนัก แต่อาจถูกสังคมติเตียนและเป็นการไม่เหมาะสม บางพื้นที่เจ้าคณะ
ผู้ปกครองสงฆ์จะลงโทษสถานเบา คือ ว่ากล่าวตักเตือนหรือทาทัณฑ์บน แต่ในบางพื้นที่เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ที่มีความเข้มงวด อาจจะออกระเบียบ
หรือคาสั่งห้ามพระภิกษุ สามเณรในเขตปกครองขับรถยนต์ และมีการกาหนดโทษสาหรับพระภิกษุ สามเณรผู้ฝ่าฝืนด้วย
2. ในกรณีพระภิกษุ สามเณรที่มีใบขับขี่ จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่พระภิกษุ สามเณรเคยมีใบอนุญาตขับขี่ก่อนที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบท ในกรณี
มีการแจ้งสูญหาย และขอทาใบอนุญาตขับขี่ใหม่ โดยจะเป็นใบอนุญาตขับขี่ที่ระบุชื่อเป็นชื่อพระภิกษุ แต่การทาใบอนุญาตขับขี่ใหม่ให้กับพระภิกษุ
สามเณรนั้นทางกรมการขนส่งทางบกจะไม่ดาเนินการให้
3. มติมหาเถรสมาคมที่ 183/2563 เมื่อ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่องกรณีพระภิกษุ สามเณรขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
3.1 แจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองใกล้ชิดตามลาดับสอดส่องดูแลกาชับให้พระภิกษุ สามเณรปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง และจารีตประเพณี
3.2 แจ้งมติมหาเถรสมาคมไปยังสานักงานตารวจแห่งชาติในการตรวจตราการขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ของพระภิกษุ สามเณร เยี่ยงประชาชนทั่วไป
อิสลาม
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
คริสต์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
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ข้อควรระวัง
ข้อยกเว้น

พราหมณ์ – ฮินดู
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
ซิกข์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
พุทธ
1. ขอตรวจสอบหนังสือสุทธิหรือบัตรประจาตัวประชาชนของพระภิกษุ สามเณร ด้วยเคารพและสุภาพ
2. ขอตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ กรณีไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ให้นิมนต์ไปพบเจ้าคณะท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่ตรวจพบการกระทาผิดนั้นก่อนดาเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป
อิสลาม
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
คริสต์
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
พราหมณ์ – ฮินดู
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
ซิกข์
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ตารวจควรใช้คาพูดที่สุภาพและเหมาะสม
- หากเป็นพระภิกษุจริงขับรถขอให้พิจารณาเป็นกรณีๆ เพราะในบางครั้ง อาจมีเหตุจาเป็น หรือเหตุปัจจุบันทันด่วน หากไม่ตัดสินใจทาเช่นนั้ น
ก็อาจมีการเสียชีวิต หรือเกิดความเสียหายร้ายแรง เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องพิจารณาสอบถามรายละเอียด และพิจารณากรณีเช่นนี้ด้วย
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ข้อบัญญัติทางศาสนา

3.2 การทีพ่ ระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ไม่สวมหมวกนิรภัย ในเวลาโดยสารรถจักรยานยนต์
- พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
มาตรา ๑๒๒ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกที่จัดทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสาร
รถจักรยานยนต์
ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามวรรคหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกที่จัดทาขึ้น
โดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย
ลักษณะและวิธีการใช้หมวกเพื่อป้องกันอันตรายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่น ที่ใช้ผ้าหรือสิ่งอื่นโพกศีรษะ
ตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดที่กาหนดในกฎกระทรวง
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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แนวทางปฏิบัติ

ข้อควรระวัง
ข้อยกเว้น

- ชาวซิกข์ที่แท้จริง ต้องไว้หนวดเครา และไว้ผมยาวเกล้าเป็นมวยอยู่เหนือศีรษะ หรือเรียกว่าไว้จุกพร้อมโพกศีรษะในกรณีเป็นชาย
และคลุมศีรษะในกรณีเป็นหญิง ผู้ที่ตัดผมไม่ได้รับการยกเว้นถึงแม้จะไว้หนวดเคราก็ตาม การใช้ผ้าคลุมศีรษะแบบมัดอย่างง่ายๆ ถึงแม้จะผิดวินัยแต่
มักจะได้รับความอนุโลม
พุทธ
- กรณีเป็นพระภิกษุจริงก็ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย แต่ควรถวายคาแนะนาว่า การไม่สวมหมวกนิรภัยอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต
อิสลาม
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
คริสต์
- เจ้าหน้าที่ควรแนะนาว่า การไม่สวมหมวกนิรภัยอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต
พราหมณ์ – ฮินดู
- เจ้าหน้าที่ควรแนะนาว่า การไม่สวมหมวกนิรภัยอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต
ซิกข์
- ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย
- เจ้าหน้าที่ควรแนะนาและใช้คาพูดที่สุภาพ
-
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เมื่อรับแจ้งเหตุ/พบ
ข้อคาถามข้อที่ 4
กฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบัญญัติทางศาสนา

กรณีพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ดื่มสุราหรือของมึนเมามีความผิดหรือไม่ เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องดาเนินการอย่างไร
4.1 การดื่มในสถานที่ที่กฎหมายห้าม
- พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้
(๑) วัดหรือสถานที่สาหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา
(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณ
ที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล
(๓) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี
(๔) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี
หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๕) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(๖) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
(๗) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา 42 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 31 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 3 บทที่ 5
ข้อ 40 วรรคสอง มีหลักว่า นอกจากอาณัติของคณะสงฆ์แล้ว ยังมีความประพฤติบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นความผิดต่อพระพุทธบัญญัติร้ายแรงยิง่ กว่าอาณั ติ
สงฆ์ขึ้นไปอีก เช่น พูดเกี้ยวหญิงทานองชู้สาว ถูกต้องเนื้อตัวหญิงหรืออยู่ในที่ลับหูลับตากับหญิงสองต่อสอง เสพเครื่องดองของเมา เช่น สุรา ยาฝิ่น และ
กัญชา เล่นการพนันต่างๆ และนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ตารวจพาพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติดังกล่าวไปมอบให้แก่เจ้าคณะท้องถิ่น
เช่นเดียวกับกรณีที่พระภิกษุ สามเณรประพฤติผิดต่ออาณัติของคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้ว
พุทธ
1. กรณีพระภิกษุ สามเณรดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทษทางพระวินัยมีเพียงปรับอาบัติปาจิตตีย์ ไม่ถึงขั้นให้ลาสิกขา แต่ถ้าประพฤติผิดพระวินัยเป็นอาจิณ
และได้มีการตักเตือนมาแล้ว (การตักเตือนจะเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม) พร้อมกันนี้พระภิกษุ สามเณรรูปนั้นได้ถูกลงโทษทางพระวินัยและการปกครองแล้ว ทั้งได้
กาหนดเวลาให้ปรับปรุงพฤติกรรมแล้ว หากพระรูปนั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าอาวาสหรือเจ้ าคณะท้องถิ่นพิจารณาโทษทางวินัยอาจถึงขั้นให้ลาสิกขาได้
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2. กรณีพระภิกษุ สามเณรดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีพระมหาสมณวินิจฉัยบัญญัติไว้ว่า “โทษในทางพระวินัยปรับเพียงอาบัติปาจิตตีย์ก็จริง
แต่เป็นความประพฤติเลวทราม เป็นโลกวัชชะ (ชาวโลกติเตียน) ไม่สมควรแก่สมณะ ไม่ควรอยู่ในเพศบรรพชิตต่อไป ควรแนะนาให้สึกเสีย ถ้าไม่สึก
ตามคาแนะนาจงบังคับให้สึกเสีย” (พระมหาสมณวินิจฉัย หมายถึง ข้อวินิจฉัยในเรื่องอธิกรณ์ปัญหาพระวินัยทางปกครองคณะสงฆ์และการพระศาสนา
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นองค์สกลมหาสังฆปริณายกที่เรียกทั่วไปว่าสมเด็จพระสังฆราช แต่โดยที่ทรงเป็นราชโอรสเป็น
เจ้านายผู้ใหญ่ จึงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า (นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ซึ่งเจ้าคณะผู้ปกครอง
คณะสงฆ์ได้ยึดถือพระมหาสมณวินิจฉัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติทางด้านการปกครองคณะสงฆ์สืบมาจนถึงปัจจุบัน เปรียบเป็นเสมือนคาพิพากษาฎีก า
ของฝ่ายบ้านเมือง)
3. แนวทางปฏิบัติ ความหมายของคาว่า อาจิณ กับ ไม่อาจิณ
3.1 อาจิณ หมายความว่า เป็นปกติ, ติดเป็นนิสัย, เสมอๆเป็นประจา
3.2 ไม่อาจิณ หมายความว่า ไม่เป็นปกติ, ไม่ติดเป็นนิสัย, ไม่เป็นประจา
อิสลาม
- ศาสนบัญญัติห้ามเสพสิ่งมึนเมาที่ทาให้สติปัญญาเปลี่ยนทุกชนิด
- ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษ
คริสต์
- ไม่มีข้อห้ามในการดื่มสุรา แต่การดื่มสุราจนมึนเมาถือว่าเป็นบาป รวมถึงการเสพยาเสพติดก็เป็นบาปด้วย
พราหมณ์ - ฮินดู
- กฎระเบียบของพราหมณ์มี 11 ประการ / การลงโทษนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะพราหมณ์ เช่น การไม่ให้ร่วมหมู่คณะ ไม่ร่วมสังฆกรรม ยกเว้น
กระทาผิดมีคาพิพากษาลงโทษจาคุก หรือประหารชีวิต พราหมณ์ท่านนั้นจะถูกตัดสายธุรา
ซิกข์
- ในกรณีนี้ถ้าศาสนาจารย์ดื่มสุราถือว่าเป็นการผิดวินัยทางศาสนาซิกข์
แนวทางปฏิบัติ

พุทธ
1. ให้นิมนต์พระภิกษุไปพบเจ้าคณะท้องถิ่นในเขตในพื้นที่ที่พบตัวเพื่อจัดให้ลาสิกขา เมื่อจัดให้ลาสิกขาแล้วให้จับกุมดาเนินคดีตามกฎหมาย
2. กรณีไม่ยอมลาสิกขา ต้องติดต่อเจ้าคณะท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าคณะท้องถิ่นที่มีอานาจสั่งให้ลาสิกขา
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อิสลาม
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป และแจ้งคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
คริสต์
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
พราหมณ์ – ฮินดู
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
ซิกข์
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป พร้อมแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ
ข้อควรระวัง
ข้อยกเว้น

-
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เมื่อรับแจ้งเหตุ/พบ
ข้อคาถามข้อที่ 4
กฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบัญญัติทางศาสนา

4.2 พระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ดื่มสุราในสถานที่ที่กฎหมายมิได้บัญญัติห้ามไว้
ประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 3 บทที่ 5
ข้อ 40 วรรคสอง นอกจากอาณัติของคณะสงฆ์แล้ว ยังมีความประพฤติบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นความผิดต่อพระพุทธบัญญัติร้ายแรงยิ่งกว่าอาณัติสงฆ์
ขึ้นไปอีก เช่น พูดเกี้ยวหญิงทานองชู้สาว ถูกเนื้อต้องตัวหญิงหรืออยู่ในที่ลับหูลับตากับหญิงสองต่อสอง เสพเครื่องดองของเมา เช่น สุรา ยาฝิ่น กัญชา
เล่นการพนันต่างๆ และนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ตารวจพาพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติดังกล่าวไปมอบให้แก่เจ้าคณะท้องถิ่น
เช่นเดียวกับกรณีที่พระภิกษุ สามเณรประพฤติผิดต่ออาณัติของคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้ว
พุทธ
1. กรณีพระภิกษุ สามเณรดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทษทางพระวินัยปรับอาบัติปาจิตตีย์ไม่ถึงขั้นให้ลาสิกขา แต่ถ้าประพฤติผิดพระวินัยเป็นอาจิณ
และได้มีการตักเตือนมาแล้ว (การตักเตือนจะเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม) พร้อมกันนี้พระภิกษุ สามเณรรูปนั้นได้ถูกลงโทษทางพระวินัยและการปกครองแล้ว
ทั้งได้กาหนดเวลาให้ปรับปรุงพฤติกรรมแล้ว หากพระรูปนั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะท้องถิ่นพิจารณาโทษทางพระวินัย
อาจถึงขั้นให้ลาสิกขาได้
2. กรณีพระภิกษุ สามเณรดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีพระมหาสมณวินิจฉัยบัญญัติไว้ว่า “โทษในทางพระวินัยปรับเพียงอาบัติปาจิตตีย์ก็จริง
แต่เป็นความประพฤติเลวทราม เป็นโลกวัชชะ (ชาวโลกติเตียน) ไม่สมควรแก่สมณะ ไม่ควรอยู่ในเพศบรรพชิตต่อไป ควรแนะนาให้สึกเสีย ถ้าไม่สึก
ตามคาแนะนาจงบังคับให้สึกเสีย” (พระมหาสมณวินิจฉัย หมายถึง ข้อวินิจฉัยในเรื่องอธิกรณ์ปัญหาพระวินัยทางปกครองคณะสงฆ์และการพระศาสนา
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นองค์สกลมหาสังฆปริณายกที่เรียกทั่วไปว่าสมเด็จพระสังฆราช แต่โดยที่ทรงเป็นราชโอรสเป็น
เจ้านายผู้ใหญ่ จึงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า (นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ซึ่งเจ้าคณะผู้ปกครอง
คณะสงฆ์ได้ยึดถือพระมหาสมณวินิจฉัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติทางด้านการปกครองคณะสงฆ์สืบมาจนถึงปัจจุบัน เปรียบเป็นเสมือนคาพิพากษาฎีกา
ของฝ่ายบ้านเมือง)
3. แนวทางปฏิบัติ ความหมายของคาว่า อาจิณ กับ ไม่อาจิณ
3.1 อาจิณ หมายความว่า เป็นปกติ, ติดเป็นนิสัย, เสมอๆเป็นประจา
3.2 ไม่อาจิณ หมายความว่า ไม่เป็นปกติ, ไม่ติดเป็นนิสัย, ไม่เป็นประจา
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ข้อควรระวัง
ข้อยกเว้น

อิสลาม
- ศาสนบัญญัติห้ามสิ่งมึนเมาที่ทาให้สติปัญญาเปลี่ยนทุกชนิด
- ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษ
คริสต์
- ไม่มีข้อห้ามในการดื่มสุรา แต่การดื่มสุราจนมึนเมาถือว่าเป็นบาป รวมถึงการเสพยาเสพติดก็เป็นบาปด้วย
พราหมณ์ - ฮินดู
- กฎระเบียบของพราหมณ์มี 11 ประการ / การลงโทษนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะพราหมณ์ เช่น การไม่ให้ร่วมหมู่คณะ ไม่ร่วมสังฆกรรม
ยกเว้นกระทาผิดมีคาพิพากษาลงโทษจาคุก หรือประหารชีวิต พราหมณ์ท่านนั้นจะถูกตัดสายธุรา
ซิกข์
- ในกรณีนี้ถ้าศาสนาจารย์ดื่มสุราถือว่าเป็นการผิดวินัยทางศาสนาซิกข์
พุทธ
- พระภิกษุ สามเณรดื่มสุราในสถานที่ที่กฎหมายมิได้บัญญัติห้ามไว้ ให้เจ้าหน้าที่นิมนต์พระภิกษุ สามเณรรูปนั้นๆ ออกจากพื้นที่ที่พบเห็นการกระทา
ความผิด และนาพระภิกษุ สามเณรรูปนั้นพบเจ้าคณะท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่มีเจ้าคณะตาบล เป็นต้น หรือวัดที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อให้ท่านแนะนาหรือพิจารณา
ไต่สวนและลงโทษทางพระวินัย
อิสลาม
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป และแจ้งคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
คริสต์
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
พราหมณ์ – ฮินดู
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
ซิกข์
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป พร้อมแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ
ตรวจสอบประวัติการต้องโทษของพระภิกษุก่อนส่งมอบให้เจ้าคณะ หากพบมีหมายจับในคดีอื่นให้ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
-

15
เมื่อรับแจ้งเหตุ/พบ
ข้อคาถามข้อที่ 4
กฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบัญญัติทางศาสนา

4.3 กรณีได้รับแจ้งเหตุ หรือพบพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด อยูใ่ นอาการมึนเมาในที่สาธารณะ
- ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๗๘ ผู้ใดเสพย์สุราหรือของเมาอย่างอื่น จนเป็นเหตุให้ตนเมาประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ขณะอยู่ในถนนสาธารณะ หรือสาธารณสถาน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
- ประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 3 บทที่ 5
ข้อ 40 วรรคสอง นอกจากอาณัติของคณะสงฆ์แล้ว ยังมีความประพฤติบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นความผิดต่อพระพุทธบัญญัติร้ายแรงยิ่งกว่าอาณัติสงฆ์ขึ้นไป
อีก เช่น พูดเกี้ยวหญิงทานองชู้สาว ถูกเนื้อต้องตัวหญิงหรืออยู่ในที่ลับหูลับตากับหญิงสองต่อสอง เสพเครื่องดองของเมา เช่น สุรา ยาฝิ่น กัญชา
เล่นการพนันต่างๆ และนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ตารวจพาพระภิกษุ สามเณรที่ประพฤติดังกล่าวไปมอบให้แก่เจ้าคณะท้องถิ่น
เช่นเดียวกับกรณีที่พระภิกษุ สามเณรประพฤติผิดต่ออาณัติของคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้ว
พุทธ
1. กรณีพระภิกษุ สามเณรดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทษทางพระวินัยปรับอาบัติปาจิตตีย์ไม่ถึงขั้นให้ลาสิกขา แต่ถ้าประพฤติผิดพระวินัยเป็นอาจิณ
และได้มีการตักเตือนมาแล้ว (การตักเตือนจะเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม) พร้อมกันนี้พระภิกษุ สามเณรรูปนั้นได้ถูกลงโทษทางพระวินัยและการปกครองแล้ว
ทั้งได้กาหนดเวลาให้ปรับปรุงพฤติกรรมแล้ว หากพระรูปนั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะท้องถิ่นพิจารณาโทษทางพระวินัย
อาจถึงขั้นให้ลาสิกขาได้
2. กรณีพระภิกษุ สามเณรดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีพระมหาสมณวินิจฉัยบัญญัติไว้ว่า “โทษในทางพระวินัยปรับเพียงอาบัติปาจิตตีย์ก็จริง
แต่เป็นความประพฤติเลวทราม เป็นโลกวัชชะ (ชาวโลกติเตียน) ไม่สมควรแก่สมณะ ไม่ควรอยู่ในเพศบรรพชิตต่อไป ควรแนะนาให้สึกเสีย ถ้าไม่สึก
ตามคาแนะนาจงบังคับให้สึกเสีย” (พระมหาสมณวินิจฉัย หมายถึง ข้อวินิจฉัยในเรื่องอธิกรณ์ปัญหาพระวินัยทางปกครองคณะสงฆ์และการพระศาสนา
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นองค์สกลมหาสังฆปริณายกที่เรียกทั่วไปว่าสมเด็จพระสังฆราช แต่โดยที่ทรงเป็นราชโอรสเป็น
เจ้านายผู้ใหญ่ จึงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า (นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ซึ่งเจ้าคณะผู้ปกครอง
คณะสงฆ์ได้ยึดถือพระมหาสมณวินิจฉัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติทางด้านการปกครองคณะสงฆ์สืบมาจนถึงปัจจุบัน เปรียบเป็นเสมือนคาพิพากษาฎีกา
ของฝ่ายบ้านเมือง)
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3. แนวทางปฏิบัติ ความหมายของคาว่า อาจิณ กับ ไม่อาจิณ
3.1 อาจิณ หมายความว่า เป็นปกติ, ติดเป็นนิสัย, เสมอๆเป็นประจา
3.2 ไม่อาจิณ หมายความว่า ไม่เป็นปกติ, ไม่ติดเป็นนิสัย, ไม่เป็นประจา
อิสลาม
- ศาสนบัญญัติห้ามสิ่งมึนเมาที่ทาให้สติปัญญาเปลี่ยนทุกชนิด
- ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษ
คริสต์
- ไม่มีข้อห้ามในการดื่มสุรา แต่การดื่มสุราจนมึนเมาถือว่าเป็นบาป รวมถึงการเสพยาเสพติดก็เป็นบาปด้วย
พราหมณ์ - ฮินดู
- กฎระเบียบของพราหมณ์มี 11 ประการ / การลงโทษนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะพราหมณ์ เช่น การไม่ให้ร่วมหมู่คณะ ไม่ร่วมสังฆกรรม ยกเว้น
กระทาผิดมีคาพิพากษาลงโทษจาคุก หรือประหารชีวิต พราหมณ์ท่านนั้นจะถูกตัดสายธุรา
ซิกข์
- ในกรณีนี้ถ้าศาสนาจารย์ออกไปดื่มสุราถือว่าเป็นการผิดวินัยทางศาสนาซิกข์
พุทธ
1. เมื่อพบการกระทาความผิดในความผิดซึ่งหน้า ให้นาตัวพระภิกษุ สามเณร ไปพบเจ้าคณะท้องถิ่นในพื้นที่พบตัวเพื่อพิจารณา แล้วให้ดาเนินคดี ตาม
กฎหมายต่อไป
2. กรณีพบพระภิกษุ สามเณร อยู่ในอาการมึนเมาแต่มิได้มีความผิดตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่นิมนต์พระภิกษุ สามเณรรูปนั้น ๆ ออกจากพื้นที่ที่พบเห็น
การกระทาดังกล่าว และนิมนต์พระภิกษุ สามเณรรูปนั้นพบเจ้าคณะท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่มีเจ้าคณะตาบล เป็นต้น หรือวัดที่อยูใ่ กล้ที่สุด เพื่อให้ท่าน
แนะนาหรือพิจารณาไต่สวน และลงโทษทางพระวินัย
3. กรณีตามข้อ 2 หากสืบทราบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือมาตรา 378 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา ให้ดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อิสลาม
1. หากสืบสวนทราบว่าเป็นการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป และแจ้งคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
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2. หากสืบสวนทราบว่าเป็นการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกสถานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป และแจ้งคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
คริสต์
1. หากสืบสวนทราบว่าเป็นการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
2. หากสืบสวนทราบว่าเป็นการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกสถานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
พราหมณ์ – ฮินดู
1. หากสืบสวนทราบว่าเป็นการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
2. หากสืบสวนทราบว่าเป็นการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกสถานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
ซิกข์
1. หากสืบสวนทราบว่าเป็นการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป พร้อมแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ
2. หากสืบสวนทราบว่าเป็นการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกสถานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป พร้อมแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ
-
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เมื่อรับแจ้งเหตุ/พบ
ข้อคาถามข้อที่ 5
กฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

หากพบพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ออกเรี่ยไรเงิน เจ้าหน้าที่ตารวจควรดาเนินการอย่างไร
- พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗
มาตรา ๕ ห้ามมิให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือทาการเรี่ยไร ดังต่อไปนี้
(๑) การเรี่ยไรเพื่อรวบรวมทรัพย์สินมาให้หรือชดใช้แก่จาเลย เพื่อใช้เป็นค่าปรับ เว้นแต่จะเป็นการเรี่ยไรในระหว่างวงศ์ญาติของจาเลย
(๒) การเรี่ยไรโดยกาหนดเก็บเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นอัตราโดยคานวณตามเกณฑ์ปริมาณสินค้า ผลประโยชน์ หรือวัตถุอย่างอื่น
(๓) การเรี่ยไรอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมทรามแก่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๔) การเรี่ยไรอันอาจเป็นเหตุกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถึงทางสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
(๕) การเรี่ยไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑ์ให้แก่ต่างประเทศ
มาตรา ๖ การเรี่ยไรซึ่งอ้างว่าเพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลหรือสาธารณประโยชน์จะจัดให้มีได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการ
เรี่ยไรแล้ว
ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บังคับแก่การเรี่ยไรซึ่งกระทรวง ทบวงหรือกรมเป็นผู้จัดให้มี
มาตรา ๘ การเรี่ยไรในถนนหลวงหรือในที่สาธารณะ การเรี่ยไรโดยโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ ด้วยวิทยุกระจายเสียง หรือด้วยเครื่องเปล่ง เสียง จะจัดให้มีหรือ
ทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
ข้อความในวรรคก่อนนี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) การเรี่ยไรซึ่งได้รับอนุญาตหรือได้รับยกเว้นตามมาตรา ๖
(๒) การเรี่ยไรเพื่อกุศลสงเคราะห์ในโอกาสที่บุคคลชุมนุมกันประกอบศาสนกิจ
(๓) การเรี่ยไรโดยขายสิ่งของในงานออกร้าน หรือในที่นัดประชุมเฉพาะแห่งอันได้จัดให้ขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตให้มี
การออกร้าน หรือผู้จัดให้มีการนัดประชุมเป็นผู้จัดให้มีขึ้น
มาตรา ๑๒ บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้ทาการเรี่ยไรต้องมีใบอนุญาตติดตัวอยู่ในขณะทาการเรี่ยไร และต้องให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้ประสงค์จะเข้าส่วนใน
การเรี่ยไรตรวจดู เมื่อเจ้าหน้าที่หรือบุคคลนั้นเรียกร้อง
ในกรณีการเรี่ยไรซึง่ ได้รับอนุญาตให้จัดทาประจาที่ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ ณ ที่ทาการเรี่ยไรให้เห็นได้โดยชัดเจน
มาตรา ๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕ มาตรา ๖ วรรคแรก มาตรา ๘ วรรคแรก มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือทั้งปรับทั้งจา
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ข้อบัญญัติทางศาสนา

พุทธ
- พระสงฆ์ไม่มีสิทธิ์เรี่ยไรเงินใคร เป็นหน้าที่ของฆราวาส
คาสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2539
ข้อ 9 พระภิกษุสามเณรรูปใดฝ่าฝืนคาสั่งมหาเถรสมาคม
(1) ถ้ามิได้เป็นพระสังฆาธิการ
(๑.1) เมื่อเจ้าอาวาสเจ้าสังกัดได้ทราบความผิดนั้นแล้ว ให้จัดการให้พระภิกษุ สามเณรรูปนั้นออกไปเสียจากวัด หากไม่ยอมออก เป็นการ
ขัดคาสั่งของเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ให้ขออารักขาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง และให้บันทึกเหตุที่ให้ออกนั้นในหนังสื อสุทธิด้วย
(1.2) เมื่อเจ้าคณะในเขตที่ความผิดนั้นเกิดขึ้นได้ทราบความผิดนั้นแล้ว ถ้าผู้ฝ่าฝืนมีสังกัดอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ให้แจ้งแก่เจ้าอาวาส
ผ่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าสังกัด แต่ถ้ามีสังกัดอยู่ต่างจังหวัด ให้แจ้งแก่เจ้าอาวาสผ่านเจ้าคณะภาคเจ้าสังกัด เพื่อดาเนิ นการตามความใน (๑.1)
(2) ถ้าเป็นพระสังฆาธิการให้เจ้าคณะสังกัดพิจารณาลงโทษฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการตามควรแก่กรณี แต่ถ้าพระสังฆาธิการได้กระทาผิด
ในเขตจังหวัดที่ตนมิได้สังกัดอยู่ ให้เจ้าคณะในเขตที่ความผิดนั้นเกิดขึ้นแจ้งแก่เจ้าคณะเจ้าสังกัดของผู้กระทาผิดเพื่อดาเนินการดัง นี้
(๒.๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งแก่เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
(๒.๒) ในจังหวัดอื่น ให้แจ้งแก่เจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าคณะภาค แล้วแต่จะเห็นสมควร
(๒.๓) ถ้าปรากฏว่าความผิดตามกรณี (2.1) หรือ (2.2) เป็นความผิดอาญาด้วย ย่อมจะมีโทษตามกฎหมายอีกต่างหากจากโทษที่ได้รับจาก
เจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะเจ้าสังกัด
อิสลาม
- ศาสนบัญญัติกาหนดว่า มุสลิมทุกคนที่มีเงินครบจานวนประมาณสามแสนบาท(คานวณจากทองคาหนักหกบาท)ต้องออกจ่ายให้กับคนแปดจาพวกอาทิ
ยากไร้และคนยากจน โดยอาจจะมอบให้ผู้นาเป็นคนจัดการในการแจกจ่ายบุคคลในท้องถิ่น
- ในปัจจุบันมัสยิดมีการจัดการเรียนการสอนประจามัสยิดอาจจะมีการจัดงานในรูปแบบการแจกการ์ดเชิญชวนบริจาคสนับสนุนกิจการของมัสยิด
คริสต์
- ปกติแล้วจะไม่มีการออกเรี่ยไร ถ้ามีการขอทาบุญในวงกว้าง จะต้องได้รับอนุญาตจากมุขนายกก่อน
พราหมณ์ – ฮินดู
- ไม่มีการเรี่ยไรเงินในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
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แนวทางปฏิบัติ

ข้อควรระวัง
ข้อยกเว้น

ซิกข์
- ไม่อนุญาตให้ศาสนาจารย์ออกเรี่ยไรเงินได้
พุทธ
- หากเป็นพระภิกษุและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายจริง ขอให้นิมนต์พบเจ้าคณะท้องถิ่นในเขตพื้นที่เพื่อดาเนินการพิจารณาตามกฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศของมหาเถรสมาคมหรือกฎหมายต่อไป เพราะบางกรณีอาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน
- กรณีดังกล่าวนี้ เจ้าคณะท้องถิ่นจะพิจารณาให้ลาสิกขา และมอบตัวให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487
อิสลาม
1. ขอดูบัตรประจาตัว
2. หากมีข้อสงสัยให้ติดต่ออิมามประจามัสยิดในท้องถิ่นหรือคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
3. ในกรณีไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ให้ควบคุมหรือเชิญตัวไปดาเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ
คริสต์
- หากมีผู้ร้องเรียนว่าพบคนทาการเรี่ยไร ให้เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจสอบไปยังต้นสังกัดคือ มุขนายก เจ้าคณะนักบวช เจ้าวัด ตามแต่กรณี
พราหมณ์ – ฮินดู
- ให้ควบคุมหรือเชิญตัวไปดาเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ
ซิกข์
- ให้ควบคุมหรือเชิญตัวไปดาเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ
-
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การจับกุมพระ/นักบวช
ข้อคาถามข้อที่ 6
กฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

การจับกุมพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด
6.1 การจับกุมพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ตามหมายจับมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
- ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 368 วรรคแรก ผู้ใดทราบคาสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอานาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีหลักเรื่องการจับดังนี้
มาตรา 77 หมายจับใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร การจัดการตามหมายจับนั้นต้องใช้สาเนาหมายอันรับรองว่าถูกต้อง
มาตรา 81 ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับในที่รโหฐาน เว้นแต่ได้ทาตามบทบัญญัติว่าด้วยการค้นในที่รโหฐาน
มาตรา 82 เจาพนักงานผูจัดการตามหมายจับ จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพื่อจัดการตามหมายนั้นก็ได แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิด
อันตรายแกเขานั้นไมได้
มาตรา 83 ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทาการจับต้องแจ้งแกผูที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ แล้วสั่งให้ผู ถูกจับไปยังที่ทาการของพนักงาน
สอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผูจับ เว้นแต่สามารถนาไปที่ทาการของพนักงานสอบสวนผู รับผิดชอบไดในขณะนั้น ให้นาไปที่ทาการของพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบดังกล่าว แต่ถ้าจาเป็นก็ให้จับตัวไป
ในกรณีที่เจาพนักงานเป็นผูจับ ตองแจ้งข้อกล่าวหาให้ผูถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผูถูกจับ พรอมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู ถูกจับมีสิทธิที่
จะไม่ให้การหรือให้การก็ไดและถ้อยคาของผูถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ
หรือผูซึ่งจะเป็นทนายความ ถ้าผูถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู ซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดาเนินการไดโดยสะดวกและไม่เป็นการ
ขัดขวางการจับหรื อการควบคุม ผู ถูก จับหรือ ทาให้ เกิดความไมปลอดภัยแกบุค คลหนึ่ง บุคคลใด ก็ ให้เจ้ าพนักงานอนุ ญ าตให้ผู ถูก จับดาเนินการได
ตามสมควรแกกรณี ในการนี้ให้เจาพนักงานผูจับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไวด้วย
ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผูทาการจับมีอานาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลาย
เท่าที่เหมาะสมแกพฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น
มาตรา 84 เจาพนักงานหรือราษฎรผู ทาการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทาการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ โดยทันทีและเมื่อถึงที่นั้นแลว
ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแกพนักงานฝายปกครองหรือตารวจของที่ทาการของพนักงานสอบสวนดังกล่าวเพื่อดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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(๑) ในกรณีที่เจาพนัก งานเป็ นผู้จับให้เจาพนักงานผู จับนั้นแจ้ ง ข้อ กล่าวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่ ง การจับให้ ผู ถูกจับทราบ
ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผูถูกจับทราบและอ่านให้ฟังและมอบสาเนาบันทึกการจับแกผูถูกจับนั้น
(๒) ในกรณีที่ราษฎรเป็นผู จับ ให้ พนัก งานฝายปกครองหรือตารวจซึ่ง รับมอบตัว บั นทึกชื่อ อาชีพ ที่อยู่ของผู จับ อี กทั้ง ข้อความและ
พฤติการณ์แห่งการจับนั้นไวและใหผูจับลงลายมือชื่อกากับไวเป็นสาคัญเพื่อดาเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่ งการจับให้ผูถูกจับทราบและ
แจ้งให้ผูถูกจับทราบด้วยว่าผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไมให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคาของผูถูกจับอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้พนักงานฝายปกครองหรือตารวจ ซึ่งมีผู้นาผู้ถูกจับมาส่ง แจ้งให้ผูถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กาหนดไว
ในมาตรา ๗/๑ รวมทั้งจัดให้ผูถูกจับสามารถติดต่อกับญาติหรือผูซึ่งผูถูกจับไววางใจเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมไดในโอกาสแรก
เมื่อผูถูกจับมาถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง หรือถากรณีผูถูกจับรองขอให้พนักงานฝายปกครองหรือตารวจเป็ นผู้แจง ก็ให้จัดการ
ตามคารองขอนั้นโดยเร็ว และใหพนักงานฝายปกครองหรือตารวจบันทึกไวในการนี้มิให้เรียกค่าใช้จ่ายใดๆ จากผูถูกจับ
ในกรณีที่จาเป็น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทาการจับจะจัดการพยาบาลผูถูกจับเสียก่อนนาตัวไปส่งตามมาตรานี้ก็ได
ถ้อยคาใดๆ ที่ผถู ูกจับให้ไวต่อเจาพนักงานผูจับ หรือพนักงานฝายปกครองหรือตารวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผู้ ถูกจับ ถ้าถ้อยคานั้นเป็น
คารับสารภาพของผู ถูกจับว่าตนได้กระทาความผิด ห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่ ถ้าเป็นถ้อยคาอื่นจะรับฟัง เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน
ความผิดของผูถูกจับไดต่อเมื่อไดมีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง แกผูถูกจับแล้วแต่กรณี
มาตรา 86 ห้ามมิให้ใช้วิธีการควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จาเป็นเพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น
- พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505
มาตรา 29 พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว และ
เจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุ รูปนั้นมิได้
สังกัดในวัดใดวัดหนึ่งให้พนักงานสอบสวนมีอานาจจัดดาเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้
มาตรา 45 ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
- ประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 3 บทที่ 5
ข้อ 39 ในกรณีที่พระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนากระทาความผิดอาญาฯลฯ
การจับกุมนั้นจะต้องกระทาด้วยความเคารพ สุภาพอ่อนโยนในทุกกรณี แต่เมื่อทาการจับกุมตัวมาได้แล้ว เว้นแต่ถ้าจาเป็นจะต้องควบคุมให้
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมตัว
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พุทธ
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
อิสลาม
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
คริสต์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
พราหมณ์ - ฮินดู
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
ซิกข์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
พุทธ
- นาหมายจับไปพบเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะฯ เพื่อจับกุม หรือจะจับกุมก่อนแล้วนิมนต์พบเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะฯ แล้วแต่กรณีจาเป็นและเห็นสมควร
อิสลาม
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไปและแจ้งอิมามประจามัสยิดหรือคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
คริสต์
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป และแจ้งให้อธิการโบสถ์หรือผู้ปกครองคณะหรือมุขนายกทราบ
พราหมณ์ – ฮินดู
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป และแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ
ซิกข์
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป หากอยู่ในศาสนสถาน ให้แจ้งกรรมการศาสนสถาน ก่อนการจับกุม
- เจ้าหน้าที่ควรใช้คาพูดที่สุภาพ
-
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การจับกุม
ข้อคาถามข้อที่ 6
กฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

6.2 การจับกุมพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ในความผิดซึ่งหน้าหรือกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสึกหรือสละ
สมณเพศมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
- ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 368 วรรคแรก ผู้ใ ดทราบคาสั่ง ของเจ้ าพนั กงานซึ่ง สั่ ง การตามอานาจที่ มีกฎหมายให้ไ ว้ไ ม่ ปฏิบัติ ตามคาสั่ ง นั้นโดยไม่มีเ หตุหรื อข้อ แก้ตั ว
อันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีหลักการจับดังนี้
มาตรา 78 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคาสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่
(1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทาความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา 80
(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพย์สินของผูอื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ
หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทาความผิด
(3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา ๖๖ (๒) แต่มีความจาเป็นเร่งดวนที่ไมอาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้
(4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อย ชั่วคราวตามมาตรา 117
มาตรา 80 ที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้น ไดแกความผิดซึ่งเห็นกาลังกระทา หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไมมีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทาผิดมาแล้ว
สดๆ อย่างไรก็ดีความผิดอาญา ดังระบุไวในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ให้ถือว่า ความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณี ดังนี้
(๑) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดังผู้กระทาโดยมีเสียงร้องเอะอะ
(๒) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทาผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ไดมาจากการกระทาผิด
หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุ อย่างอื่นอันสันนิษฐานไดว่าได้ใช้ในการกระทาผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผูนั้น
มาตรา 81 ไมว่าจะมีหมายจับหรือไมก็ตาม ห้ามมิให้จับในที่รโหฐาน เว้นแต่ จะไดทาตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการค้นในที่รโหฐาน
มาตรา 83 ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทาการจับต้องแจ้งแกผูที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ แล้วสั่งให้ผู ถูกจับไปยังที่ทาการของพนักงาน
สอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผูจับ เว้นแต่สามารถนาไปที่ทาการของพนักงานสอบสวนผู รับผิดชอบไดในขณะนั้น ให้นาไปที่ทาการของพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบดังกล่าว แต่ถ้าจาเป็นก็ให้จับตัวไป
ในกรณีที่เจาพนักงานเป็นผูจับ ตองแจ้งข้อกล่าวหาให้ผูถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู ถูกจับ พรอมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู ถูกจับมีสิทธิที่
จะไม่ให้การหรือให้การก็ไดและถ้อยคาของผูถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ
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หรือผูซึ่งจะเป็นทนายความ ถ้าผูถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู ซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดาเนินการไดโดยสะดวกและไม่เป็นการ
ขัดขวางการจับหรื อการควบคุม ผู ถูก จับหรือ ทาให้ เกิดความไมปลอดภัยแกบุค คลหนึ่ง บุคคลใด ก็ ให้เจ้ าพนักงานอนุ ญ าตให้ผู ถูก จับดาเนินการได
ตามสมควรแกกรณี ในการนี้ให้เจาพนักงานผูจับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไวด้วย
ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผูทาการจับมีอานาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลาย
เท่าที่เหมาะสมแกพฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น
- พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505
มาตรา 29 พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว
และเจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือพระภิ กษุรูปนั้น
มิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่งให้พนักงานสอบสวนมีอานาจจัดดาเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้
มาตรา 45 ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
พุทธ
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
อิสลาม
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
คริสต์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
พราหมณ์ - ฮินดู
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
ซิกข์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
พุทธ
- จับกุมได้ทุกกรณี ปฏิบัติตามประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 3 บทที่ 5 ข้อ 39 ในกรณีที่พระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา
กระทาความผิดอาญาฯลฯ การจับกุมนั้นจะต้องกระทาด้วยความเคารพ สุภาพ อ่อนโยนในทุกกรณี แต่เมื่อทาการจับกุมตัวมาได้แล้วถ้าจาเป็นจะต้อง
ควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมต่อไป
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อิสลาม
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
- แจ้งให้คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดทราบ
คริสต์
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป และแจ้งให้อธิการโบสถ์หรือผู้ปกครองคณะหรือมุขนายกทราบ
พราหมณ์ – ฮินดู
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป และติดต่อไปต้นสังกัดเพื่อให้พราหมณ์อาวุโสมาสึกให้
ซิกข์
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
-
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ข้อบัญญัติทางศาสนา

แนวทางปฏิบัติ

6.3 การจับกุมตัวผู้ต้องหาที่เป็นหญิงนับถือศาสนาอิสลามหรือศาสนาใด มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๕ เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอานาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
การค้นนั้นจักต้องทาโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น
สิ่งของใดที่ยึดไว้เจ้าพนักงานมีอานาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืน
สิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น
พุทธ
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
อิสลาม
- สตรีมุสลิมะห์เป็นศักดิ์ศรีและเกียรติของวงศ์ตระกูลที่ต้องได้รับการคุ้มครอง
- ไม่อนุญาตให้อยู่กับชายอื่นสองต่อสอง
- ห้ามโดน จับ สัมผัสร่างกายสตรีมุสลิมะห์นอกจากความจาเป็น
คริสต์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
พราหมณ์ – ฮินดู
- ไม่มีข้อบัญญัติของศาสนา
ซิกข์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
พุทธ
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
อิสลาม
- ในการตรวจค้นร่างกายควรเป็นตารวจหญิง
- ในการจับกุมควรแจ้งอิมามหรือผู้นาท้องถิ่น
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คริสต์
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
พราหมณ์ – ฮินดู
- ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป
ซิกข์
- หากเป็นหญิงชาวซิกข์ก็ควรให้หญิงชาวซิกข์ด้วยกันหรือถ้าไม่มีให้เจ้าหน้าที่ตารวจหญิงค้นในที่ลับตาบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่ก็ตาม
หากถูกเนื้อต้องตัวโดยไม่ตั้งใจก็กล่าวขอโทษตามมารยาท และถ้าต้องเชิญตัวไม่ควรใช้กุญแจมือ
-
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การเข้าจับกุมตัวพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ในขณะประกอบศาสนกิจ เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติอย่างไร
- ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 368 วรรคแรก ผู้ใดทราบคาสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอานาจที่มีกฎหมายให้ไว้ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีหลักเรื่องการจับดังนี้
มาตรา 77 หมายจับใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร การจัดการตามหมายจับนั้นต้องใช้สาเนาหมายอันรับรองว่าถูกต้อง
มาตรา 81 ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับในที่รโหฐาน เว้นแต่ได้ทาตามบทบัญญัติว่าด้วยการค้นในที่รโหฐาน
มาตรา 82 เจาพนักงานผูจัดการตามหมายจับ จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพื่อจัดการตามหมายนั้นก็ได แต่จะบังคับให้ผูใดช่วยโดยอาจเกิดอันตราย
แกเขานั้นไมได้
มาตรา 83 ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทาการจับต้องแจ้งแกผูที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ แล้วสั่งให้ผูถูกจับไปยังที่ทาการของพนักงานสอบสวน
แห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผูจับ เว้นแต่สามารถนาไปที่ทาการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะนั้น ให้นาไปที่ทาการของพนักงานสอบสวนผู รับผิดชอบ
ดังกล่าว แต่ถ้าจาเป็นก็ให้จับตัวไป
ในกรณีที่เจาพนักงานเป็นผูจับ ตองแจ้งข้อกล่าวหาให้ผูถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผูถูกจับ พรอมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การ
หรือให้การก็ไดและถ้อยคาของผู ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีไ ด้และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู ซึ่ง จะเป็น
ทนายความ ถ้าผู ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู ซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดาเนินการไดโดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการ
ควบคุมผูถูกจับหรือทาให้เกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผูถูกจับดาเนินการไดตามสมควรแกกรณี ในการนี้ให้เจ้าพนักงาน
ผูจับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไวด้วย
ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผู ทาการจับมีอานาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่
เหมาะสมแกพฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น
มาตรา 84 เจาพนักงานหรือราษฎรผูทาการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทาการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ โดยทันทีและเมื่อถึงที่นั้นแล้วให้ส่งตัวผู้ถูกจับ
แกพนักงานฝายปกครองหรือตารวจของที่ทาการของพนักงานสอบสวนดังกล่าว เพื่อดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เจาพนักงานเป็นผู้จับให้เจาพนักงานผูจับนั้นแจ้งข้อกล่าวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผูถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้ง
ให้ผูถูกจับทราบและอ่านให้ฟังและมอบสาเนาบันทึกการจับแกผูถูกจับนั้น
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(๒) ในกรณีที่ราษฎรเป็นผูจับ ให้พนักงานฝายปกครองหรือตารวจซึ่งรับมอบตัว บันทึกชื่อ อาชีพ ที่อยู่ของผูจับ อีกทั้งข้อความและพฤติการณ์แห่งการ
จับนั้นไว และใหผูจับลงลายมือชื่อกากับไว้เป็นสาคัญเพื่อดาเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับให้ผูถูกจับทราบและแจ้งให้ผูถูกจับทราบด้วยว่าผูถูก
จับมีสิทธิที่จะไมให้การหรือให้การก็ได้ และถ้อยคาของผูถูกจับอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้พนักงานฝายปกครองหรือตารวจ ซึ่งมีผู้นาผู้ถูกจับมาส่งแจ้งให้ผูถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กาหนดไวในมาตรา ๗/๑
รวมทั้งจัดให้ผูถูกจับสามารถติดต่อกับญาติหรือผูซึ่งผูถูกจับไววางใจเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมไดในโอกาสแรกเมื่อผูถูกจับมาถึงที่ทาการ
ของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง หรือถากรณีผูถูกจับรองขอให้พนักงานฝายปกครองหรือตารวจเป็นผูแจง ก็ให้จัดการตามคารองขอนั้นโดยเร็ว และให้พนักงาน
ฝายปกครองหรือตารวจบันทึกไวในการนี้มิให้เรียกค่าใช้จ่ายใดๆ จากผูถูกจับ
ในกรณีที่จาเป็น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทาการจับจะจัดการพยาบาลผูถูกจับเสียก่อนนาตัวไปส่งตามมาตรานี้ก็ได
ถ้อยคาใดๆ ที่ผูถูกจับให้ไวต่อเจาพนักงานผูจับ หรือพนักงานฝายปกครองหรือตารวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับ ถ้าถ้อยคานั้นเป็นคารับสารภาพ
ของผูถูกจับว่าตนได้กระทาความผิด ห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่ถ้าเป็นถ้อยคาอื่น จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูถูกจับได้ตอ่ เมื่อ
ไดมีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือ ตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง แกผูถูกจับแล้วแต่กรณี
มาตรา 86 ห้ามมิให้ใช้วิธีการควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จาเป็นเพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น
- พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505
มาตรา 29 พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว และเจ้าอาวาส
แห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุรู ปนั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง
ให้พนักงานสอบสวนมีอานาจจัดดาเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้
มาตรา 45 ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
- ประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 3 บทที่ 5
ข้อ 39 ในกรณีที่พระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนากระทาความผิดอาญาฯลฯ
การจับกุมนั้นจะต้องกระทาด้วยความเคารพ สุภาพอ่อนโยนในทุกกรณี แต่เมื่อทาการจับกุมตัวมาได้แล้ว ถ้าจาเป็นจะต้องควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการควบคุมต่อไป
พุทธ
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
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อิสลาม
- การปฏิบัติศาสนกิจ การละหมาด ขณะอยู่คนเดียวไม่สามารถเลิกปฏิบัติจนกว่าจะจบสิ้น ประมาณ 5 – 10 นาที
- การเข้าจับกุมผู้นาขณะนาละหมาดอยู่ในมัสยิดควรอย่างยิ่งที่จะคอยให้เสร็จ ซึ่งปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที
คริสต์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
พราหมณ์ - ฮินดู
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
ซิกข์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
พุทธ
- นาประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดีว่าด้วยการจับกุมพระภิกษุ สามเณรมาใช้บังคับโดยอนุโลม จับกุมได้ทุกกรณี
- ควรรอให้มีการประกอบศาสนกิจให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วเข้าจับกุมและนิมนต์มาพบเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะท้องถิ่นในเขตพื้นที่แล้วแต่กรณี
อิสลาม
- การปฏิบัติศาสนกิจ การละหมาด ขณะอยู่คนเดียวไม่สามารถเลิกปฏิบัติจนกว่าจะจบสิ้น ประมาณ 5 – 10 นาที
- การเข้าจับกุมผู้นาขณะนาละหมาดอยู่ในมัสยิดควรอย่างยิ่งที่จะคอยให้เสร็จ ซึ่งปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที
- การจับกุมผู้นาในมัสยิดเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง นอกจากมีความจาเป็น
คริสต์
- การเข้าจับกุมบาทหลวงหรือนักบวชขณะประกอบพิธีกรรมในโบสถ์ ควรอย่างยิ่งที่จะคอยให้เสร็จพิธีกรรมก่อน ซึง่ ปกติจะใช้ เวลา 1 - 2 ชั่วโมง จะได้ไม่บั่นทอน
ความรู้สึกของศาสนิกชน
- หากเป็นนักบวชหญิงควรใช้เจ้าหน้าที่ตารวจหญิงทาการตรวจค้นจับกุม ถ้าหากไม่มีเจ้าหน้าที่ตารวจหญิงอยู่ก็ให้เจ้าหน้าที่ตารวจชายทาการค้นหรือจับกุมได้
แต่ควรมีพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ร่วมด้วย
พราหมณ์ – ฮินดู
- แจ้งให้ทางต้นสังกัดทราบเพื่อประสานงานในการจับกุม
- ควรรอให้ประกอบศาสนกิจจบลงก่อน แล้วเข้าจับกุมด้วยความสุภาพ
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ซิกข์
- ในขณะประกอบศาสนกิจ ให้ประกอบศาสนกิจให้เสร็จลุล่วงไปก่อน ปกติใช้เวลาไม่มาก แจ้งให้กรรมการหรือเจ้าภาพในศาสนกิจทราบ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะความ
วุ่นวายหรือตกใจต่อผู้ร่วมศาสนกิจ ให้ทางเจ้าพนักงานเชิญตัวออก หากขัดขืนให้ปฏิบัติตามความเหมาะสม
กรณีพบในอาการพิรุธจะต่อสู้หรือหลบหนีให้จับกุมได้ทันที
-
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การควบคุมพระ/นักบวช
ข้อคาถามข้อที่ 8
แนวทางการปฏิบัติในการควบคุม และการใช้เครื่องพันธนาการพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ควรจะปฏิบัติอย่างไร
กฎหมาย/ระเบียบ - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 86 ห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จาเป็นเพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น
มาตรา 87 ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจาเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี
ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามคาให้การ และที่จะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 984/2529 “การควบคุมผู้ถูกจับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ให้เริ่มนับเวลาควบคุมตั้งแต่เวลาที่ผู้ถูกจับ
มาถึงที่ทาการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ”
- ประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 6 การควบคุม บทที่ 1 อานาจการควบคุม
ข้อ 127 การควบคุม คือ การควบคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจในระหว่างการสืบสวนและสอบสวน ห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับกุม
เกินกว่าที่จาเป็น เพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น
บทที่ 4 การใช้เครื่องพันธนาการ
ข้อ 146 การใช้เครื่องพันธนาการคือกุญแจมือกับโซ่ร้อยมือ ในการควบคุมผู้ต้องหานั้น เจ้าพนักงานตารวจหาจาเป็นต้องใช้พร่าเพรื่อทุกกรณีไม่ เพราะ
เครื่องพันธนาการใช้สาหรับป้องกันแก่ผู้ที่อาจจะหลบหนีที่ควบคุมเป็นส่วนใหญ่ ก่อนที่จะใช้เครื่องพันธนาการจึงควรพิเคราะห์ตามหลักดังต่อไปนี้คือ
(๒) บุคคล มีบุคคลบางจาพวกที่ควรจะให้เกียรติ เช่น
ข. พระภิกษุ สามเณร นักพรตต่างๆ
บุคคลดังกล่าวแล้วนี้ ถ้าไม่ได้กระทาความผิดเป็นอุกฉกรรจ์ มหันตโทษ หรือไม่ได้แสดงกิริยาจะขัดขืน หรือหลบหนีอย่างไรแล้วไม่ควรใช้กุญแจมือ
- พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505
มาตรา 29 พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว และเจ้าอาวาส
แห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุรูปนั้นมิได้สังกัดในวัดใด
วัดหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนมีอานาจจัดดาเนินการให้พระภิกษุรูปนัน้ สละสมณเพศเสียได้
ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา

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

ข้อควรระวัง
ข้อยกเว้น

พุทธ
- โดยปกติจะไม่สมควรใช้เครื่องพันธนาการพระภิกษุ สามเณร เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
- การควบคุมขณะจับกุมต้องกระทาโดยสุภาพและอ่อนโยนโดยพิจารณาตามพฤติการณ์แห่งคดีเป็นสาคัญ ส่วนการควบคุมระหว่างสอบสวนให้ปฏิบัติ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 และ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 29
อิสลาม
- ถ้าผู้กระทาความผิดมีอันตรายต่อการควบคุมก็พิจารณาตามความเหมาะสม
- ขอให้หลีกเลี่ยงในศาสนสถาน มัสยิด
คริสต์
- ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรใช้เครื่องพันธนาการ ทั้งนี้ขอให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตารวจสาหรับแต่ละสถานการณ์
พราหมณ์ – ฮินดู
- ไม่ควรใช้เครื่องพันธนาการ ยกเว้นเหตุจาเป็น
ซิกข์
- ไม่ควรใช้เครื่องพันธนาการในบริเวณศาสนสถาน นอกจากมีพฤติกรรมจะหลบหนี ขัดขืน หรือขัดขวาง แต่ให้ใช้การพันธนาการเป็นทางออกสุดท้าย
หากผู้ถูกจับมีพฤติการณ์คดีรุนแรง และมีอัตราโทษสูง หรือจะหลบหนี ถ้าจาเป็นต้องใช้เครื่องพันธนาการ ขอให้กระทาในลักษณะที่ไม่เป็นที่เปิดเผย
-
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การตรวจค้น
ข้อคาถามข้อที่ 9
กฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา

แนวทางปฏิบัติ

การตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องปฏิบัติอย่างไร
9.1 การตรวจค้นตัวบุคคล พระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๕ เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอานาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
การค้นนั้นจักต้องทาโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น
สิ่งของใดที่ยึดไว้เจ้าพนักงานมีอานาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่
ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๙๓ ห้ามมิให้ทาการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจเป็นผู้ค้น ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่ งของ
ในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทาความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทาความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด
พุทธ
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
อิสลาม
- ชายมุสลิมไม่มีชุดประจา
- สตรีไม่มีสิทธิเป็นผู้นาทางศาสนายกเว้นเป็นคณะกรรมการบริหารมัสยิด
คริสต์
- บาทหลวงและนักบวชมีชุดเครื่องแบบเฉพาะของหมู่คณะของตน
พราหมณ์ – ฮินดู
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
ซิกข์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
พุทธ
- ตรวจค้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การตรวจค้นขอให้ทาด้วยความเคารพสุภาพ
- ขอดูหนังสือสุทธิหรือบัตรประจาตัวประชาชนของพระภิกษุ สามเณร หรือตรวจสอบกับทางวัดต้นสังกัด (เจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์)
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อิสลาม
- การค้นขอให้กระทาโดยสุภาพและไม่เปิดเผยจนเป็นลักษณะที่อุจาด ในการตรวจค้นในจุดที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา เช่น ผ้าโพกศีรษะ หรือ
หมวกสาหรับชาวมุสลิมขอให้ผู้ที่ถูกตรวจค้นเป็นผู้ถอดด้วยตนเอง เว้นแต่เมื่อเจ้าพนักงานได้แจ้งแก่ผู้ที่จะถูกตรวจค้นไม่ปฏิบัติตามก็ให้ใช้วิธีการเท่าที่เหมาะสม
แก่พฤติการณ์เป็นกรณี
คริสต์
- การตรวจค้นตัวบาทหลวงหรือนักบวชชาย ขอให้ทาด้วยความนิ่มนวล สุภาพ สาหรับการตรวจค้นตัวนักบวชหญิงควรให้ตารวจหญิงค้น และถ้าจาเป็นต้อง
ถอดผ้าคลุมศีรษะก็ขอให้นักบวชผู้นั้นถอดเองและอยู่ในที่ที่เหมาะสม เช่น ในห้อง สถานที่รโหฐาน
พราหมณ์ – ฮินดู
- การตรวจค้นสามารถทาได้ด้วยความสุภาพและไม่อยู่ในสถานที่โจ่งแจ้งเกินไป ยกเว้นมีเหตุสมควร
ซิกข์
- แนวปฏิบัติมี 2 ประเภทคือสวมหมวกกับผ้าพันรอบหมวกทาให้เกิดปัญหา การแยกแยะระหว่างมุสลิมกับผู้นับถือศาสนาซิกข์ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ
ชาวซิกข์จะไว้เคราเพราะตามความเชื่อจะโกนหนวดไม่ได้
- ความชัดเจนที่แท้จริงคือ การไว้ผมยาวและเกล้าเป็นผมจุกอยู่เหนือศีรษะ ชาวซิกข์อาจเล็มหนวดเคราถึงแม้ผิดวินัยก็ยังพออนุโลม แต่การตัดผมสั้น ไม่เป็นที่อนุโลม
ถือว่าผิดวินัย
- การค้นตัวชาวซิกข์โดยการให้ถอดผ้าขอให้เจ้าตัวเป็นคนถอดด้วยตัวเองและขอให้เขาถอดในที่ลับสายตาไม่ใช่ในที่สาธารณะ เพื่ อเป็นการรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและ
ศักดิ์ศรีของหลักวินัยแห่งศาสนาซิกข์
-
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การตรวจค้นศาสนสถาน
ข้อคาถามข้อที่ 9
9.2 การค้นศาสนสถาน เช่น กุฏ,ิ วัด, โบสถ์, มัสยิด ฯลฯ
9.2.1 ขณะไม่มีศาสนพิธี หรือพิธีกรรมทางศาสนา
กฎหมาย/ระเบียบ - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 94 ให้พนักงานฝายปกครองหรือตารวจที่ทาการค้ นในที่รโหฐาน สั่งเจาของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู รักษาสถานที่ซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม
อีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมาย ทั้งนี้ให้พนักงานผูนั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นไดโดยไมตองมีหมายก็ให้แสดงนามและตาแหนง
ถาบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจาพนักงานมีอานาจใช้กาลังเพื่อเข้าไปในกรณีจาเป็นจะเปิดหรือทาลายประตูบา้ น ประตูเรือน หน้าต่าง รั้ว
หรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทานองเดียวกันนั้นก็ได้
มาตรา 95 ในกรณีค้นหาสิ่งของที่หาย ถ้าพอทาได้จะให้เจาของหรือผูครอบครองสิ่งของนั้นหรือผูแทนของเขาไปกับเจาพนักงานในการค้นนั้นด้วยก็ได้
มาตรา 96 การค้นในที่รโหฐานต้องกระทาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก มีข้อยกเว้นดังนี้
(๑) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไมเสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้
(2) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะทาการค้นในเวลากลางคืนก็ได
(๓) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผูร้ายสาคัญจะทาในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องไดรับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
ของประธานศาลฎีกา
มาตรา 97 ในกรณีที่ค้นโดยมีหมาย เจาพนักงานผูมีชื่อในหมายค้นหรือผูรักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝายปกครองตั้งแต่ระดับสามหรือตารวจซึ่งมียศ
ตั้งแต่ชั้นร้อยตารวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอานาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น
มาตรา 98 การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นไดแต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น แต่มีขอ้ ยกเว้นดังนี้
(๑) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไมจากัดสิ่ง เจาพนักงานผูค้นมีอานาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชนหรือยันผู้ต้องหา
หรือจาเลย
(๒) เจาพนักงานซึ่งทาการค้นมีอานาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหนา
มาตรา 99 ในการค้นนั้น เจาพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่จะทาได้
มาตรา ๑๐๒ การค้นในที่รโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และเท่าที่สามารถจะทาได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน
การค้นที่อยู่หรือสานักงานของผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทาต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากากับจะตั้งผู้แทนหรือ
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ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา

แนวทางปฏิบัติ

ให้พยานมากากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน
สิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จาเลย ผู้แทนหรือพยานดู เพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้น
รับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้
พุทธ
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
อิสลาม
- มัสยิดเป็นเขตปลอดอาวุธ
- ในมัสยิดห้ามทาการซื้อขาย
คริสต์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
พราหมณ์ - ฮินดู
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
ซิกข์
- การค้นศาสนสถานแม้นไม่มีการประกอบศาสนกิจหรือศาสนพิธี ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการ เนื่องจากศาสนสถานวัดซิกข์เป็นที่ประทับของพระมหาคัม ภีร์
คุรุครันถ์ซาฮิบ ซึ่งศาสนิกชนชาวซิกข์ทั้งหลายนับถือเป็นพระศาสดาสูงสุด และเป็นที่ประทับตลอด 24 ชั่วโมง
พุทธ
- ปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 94 - 99 และ 102 กระทาด้วยความสุภาพ
อิสลาม
- ติดต่ออิมามหรือผู้นาท้องถิ่น
- ในการตรวจค้นมัสยิด หลีกเลี่ยงการใช้อาวุธและสุนัขในการตรวจค้น (ยกเว้นกรณีมีความจาเป็น)
คริสต์
- ให้แจ้งอธิการโบสถ์ทราบและนาตรวจค้น เพราะโบสถ์คาทอลิกผ่านการเสกอันศักดิ์สิทธิ์ และในโบสถ์มีตู้ศีลซึ่งพระเยซูคริสต์ประทับอยู่
พราหมณ์ – ฮินดู
- ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้สุนัข
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ข้อควรระวัง
ข้อยกเว้น

ซิกข์
- การตรวจค้นไม่ว่าจะเป็น เวลาใดก็ตาม ต้องได้รับอนุญ าตก่อนเพียงสถานเดียว เมื่อได้รับการติดต่อ จากเจ้าหน้าที่ ศาสนาจารย์จะอัญเชิญ พระมหาคัมภีร์ไปสู่
ที่ประทับ และจะนาพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นตามความต้องการต่อไป เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของพระศาสดา และเป็นการถนอมน้าใจของศาสนิกชน
- เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสอบถาม สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์) กรุงเทพฯ
-
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การตรวจค้นศาสนสถาน
ข้อคาถามข้อที่ 9
9.2.2 ขณะมีศาสนพิธี เช่น กาลังละหมาด มีมิสซา หรือดาเนินพิธีกรรมทางศาสนา
กฎหมาย/ระเบียบ - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 92 ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคาสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น
(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากาลังกระทาลงในที่รโหฐาน
(3) เมื่อบุคคลที่ได้กระทาความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น
(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทาความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทาความผิด
หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทาความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของ
นั้นจะถูกโยกย้ายหรือทาลายเสียก่อน
(5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78
การใช้อานาจตาม (4) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจผู้ค้นส่งมอบสาเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้น รวมทั้งจัดทา
บันทึกแสดงเหตุผลที่ทาให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้ น ให้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่
บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีที่กระทาได้ และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
มาตรา 94 ให้พนักงานฝายปกครองหรือตารวจที่ทาการค้นในที่รโหฐาน สั่งเจาของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผูรักษาสถานที่ซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม
อีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมาย ทั้งนี้ให้พนักงานผูนั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นไดโดยไมตองมีหมายก็ให้แสดงนามและตาแหนง
ถาบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจาพนักงานมีอานาจใช้กาลังเพื่อเข้าไปในกรณีจาเป็นจะเปิดหรือทาลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้ว
หรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทานองเดียวกันนั้นก็ได้
มาตรา 95 ในกรณีค้นหาสิ่งของที่หาย ถ้าพอทาได้จะให้เจาของหรือผูครอบครองสิ่งของนั้นหรือผูแทนของเขาไปกับเจาพนักงานในการค้นนั้นด้วยก็ได้
มาตรา 96 การค้นในที่รโหฐานต้องกระทาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก มีข้อยกเว้นดังนี้
(๑) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไมเสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้
(2) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะทาการค้นในเวลากลางคืนก็ได
(๓) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผูร้ายสาคัญจะทาในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องไดรับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
ของประธานศาลฎีกา
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มาตรา 97 ในกรณีที่ค้นโดยมีหมาย เจาพนักงานผูมีชื่อในหมายค้นหรือผูรักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝายปกครองตั้งแต่ระดับสามหรือตารวจซึ่งมียศ
ตั้งแต่ชั้นร้อยตารวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอานาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น
มาตรา 98 การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นไดแต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นดังนี้
(๑) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไมจากัดสิ่ง เจาพนักงานผูค้นมีอานาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชนหรือยันผู้ต้องหาหรือจาเลย
(๒) เจาพนักงานซึ่งทาการค้นมีอานาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหนา
มาตรา 99 ในการค้นนั้น เจาพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่จะทาได้
มาตรา ๑๐๒ การค้นในที่รโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และเท่าที่สามารถจะทาได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน
การค้นที่อยู่หรือสานักงานของผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทาต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากากับจะตั้งผู้แทน หรือ
ให้พยานมากากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน
สิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จาเลย ผู้แทนหรือพยานดู เพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้น
รับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้
- พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
มาตรา 11 ในกรณีที่สถานการณ์ฉุกเฉินมีการก่ อการร้ าย การใช้กาลัง ประทุษร้ ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ ว่ามีการกระทาที่มี
ความรุนแรงกระทบต่ อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์ สิน ของรัฐหรือบุคคล และมีความจาเป็นที่จะต้ องเร่ ง แก้ไ ขปัญ หาให้ยุติไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอานาจประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรง และ
ให้นาความในมาตรา 5 และมาตรา 6 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อมีประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว นอกจากอานาจตามมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 ให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้รว่ มกระทาการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้
ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทาเช่นว่านั้น หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ เท่าที่มีเหตุจาเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลนั้น
กระทาการหรือร่วมมือกระทาการใด ๆ อันจะทาให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง
(2) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวต่ อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือมาให้ถ้อยคาหรือส่งมอบเอกสารหรื อ
หลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
(3) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งยึดหรืออายัดอาวุธ สินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นใด ในกรณีที่มีเหตุอันควร
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สงสัยว่า ได้ใช้หรือจะใช้สิ่งนั้นเพื่อการกระทาการหรือสนับสนุนการกระทาให้เกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน
(4) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งตรวจค้น รื้อ ถอน หรือ ทาลายซึ่งอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดขวาง ตามความจาเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อระงับเหตุการณ์ร้ายแรงให้ยุติโดยเร็วและหากปล่อยเนิ่นช้าจะทาให้ไม่อาจระงับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที
(5) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ์ โทรเลข โทรศัพท์ หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอื่นใด ตลอดจน
การสั่งระงับหรือยับยั้งการติดต่อหรือการสื่อสารใด เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุการณ์ร้ายแรง โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
สอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม
(6) ประกาศห้ ามมิให้กระทาการใด ๆ หรือสั่ง ให้ กระทาการใด ๆ เท่ าที่ จาเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย ของประเทศ
หรือความปลอดภัยของประชาชน
(7) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งห้ามมิให้ผู้ใดออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการออกไปนอกราชอาณาจักร
จะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ
(8) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งการให้คนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทา
ให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ โดยให้นากฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
(9) ประกาศให้การซื้อ ขาย ใช้ หรือมีไว้ในครอบครองซึง่ อาวุธ สินค้า เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัสดุอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งอาจใช้ในการก่อความไม่สงบหรือก่อการร้ายต้องรายงานหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรีกาหนด
(10) ออกคาสั่งให้ใช้กาลังทหารเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตารวจระงับเหตุการณ์รา้ ยแรง หรือควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วน
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารให้มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้ โดยการใช้อานาจหน้าที่ของฝ่ายทหาร
จะทาได้ในกรณีใดได้เพียงใดให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่นายกรัฐมนตรีกาหนด แต่ตอ้ งไม่เกินกว่ากรณีที่มีการใช้กฎอัยการศึก
เมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงตามวรรคหนึ่งยุติลงแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีประกาศ ยกเลิกประกาศตามมาตรานี้โดยเร็ว
- พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
มาตรา ๙ การตรวจค้นนั้น ให้มีอานาจที่จะตรวจค้น ดังต่อไปนี้
(๑) ที่จะตรวจ ค้น บรรดาสิ่งซึ่งจะเกณฑ์ หรือต้องห้าม หรือต้องยึด หรือจะต้องเข้าอาศัย หรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งมีอานาจ
ที่จะตรวจค้นได้ไม่ว่าที่ตัวบุคคล ในยานพาหนะ เคหะสถาน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ใด ๆ และไม่ว่าเวลาใด ๆ ทั้งสิ้น
(๒) ที่จะตรวจข่าวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ ห่อ หรือสิ่งอื่นใดที่ส่งหรือมีไปมาถึงกันในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก
(๓) ที่จะตรวจหนังสือ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพโฆษณา บทหรือคาประพันธ์
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ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา

แนวทางปฏิบัติ

พุทธ
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
อิสลาม
- ขณะละหมาด ผู้นาไม่สามารถยุติหรือเลิกละหมาดได้จนกว่าจะปฏิบัติเสร็จ ไม่เกิน 30 นาที
คริสต์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
พราหมณ์ – ฮินดู
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
ซิกข์
- ศาสนสถานวัดซิกข์เป็นที่ประทับของพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ ซึ่งศาสนิกชนชาวซิกข์ทั้งหลายนับถือเป็นพระศาสดาสูงสุด และเป็นที่ประทับตลอด 24 ชั่วโมง
พุทธ
- ไม่เข้าตรวจค้นในขณะมีพิธีกรรมทางศาสนา รอให้พิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้นก่อน และเข้าตรวจค้นโดยสุภาพอ่อนโยน
อิสลาม
1. ติดต่ออิมามหรือผู้นาท้องถิ่นและปิดล้อมจนละหมาดเสร็จ
2. หลีกเลี่ยงการใช้อาวุธและสุนัขในการตรวจค้น (ยกเว้นกรณีมีความจาเป็น)
คริสต์
- ไม่เข้าตรวจค้นในขณะมีพิธีกรรมทางศาสนา รอให้พิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้นก่อน และเข้าตรวจค้นโดยสุภาพอ่อนโยน
พราหมณ์ – ฮินดู
- ไม่เข้าตรวจค้นในขณะมีพิธีกรรมทางศาสนา รอให้พิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้นก่อน และเข้าตรวจค้นโดยสุภาพอ่อนโยน
ซิกข์
- การตรวจค้นไม่ว่า จะเป็นเวลาใดก็ต าม ต้ องได้รับอนุญ าตก่อ นเพีย งสถานเดียว เมื่อ ได้รับ การติดต่ อจากเจ้า หน้า ที่ ศาสนาจารย์ จะอั ญ เชิ ญ พร ะมหาคัมภี ร์
ไปสู่ที่ประทับ และจะนาพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นตามความต้องการต่อไป เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของพระศาสดา และเป็นการถนอมน้าใจของศาสนิกชน
- เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสอบถาม สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์) กรุงเทพฯ
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ข้อควรระวัง
ข้อยกเว้น

1. กรณีที่ดาเนินการตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้นหรือคาสั่งศาล ตามมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ
2. กรณีที่ดาเนินการตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ
3. กรณีที่ดาเนินการตามมาตรา 9 (1) แห่ง พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 หรือ
กรณีดังกล่าวเมื่อตรวจค้นเสร็จสิ้นแล้วให้แจ้งและทาความเข้าใจกับผู้นาศาสนาของศาสนสถานนั้นด้วยความสุภาพ อ่อนโยน
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การตรวจค้นศาสนสถาน (ต่อ)
ข้อคาถามข้อที่ 9
9.2.3 การใช้สุนัขดมกลิ่นเข้าร่วมในการปิดล้อมตรวจค้นกับเจ้าหน้าที่เพือ่ พิสูจน์ดมกลิ่น สิ่งผิดกฎหมาย จะทาได้หรือไม่ ต้องปฏิบัติอย่างไร
กฎหมาย/ระเบียบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 94 ให้พนักงานฝายปกครองหรือตารวจที่ทาการค้นในที่รโหฐาน สั่งเจาของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผูรักษาสถานที่ซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม
อีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมาย ทั้งนี้ให้พนักงานผูนั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นไดโดยไมตองมีหมายก็ให้แสดงนามและตาแหนง
ถาบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจาพนักงานมีอานาจใช้กาลังเพื่อเข้าไป ในกรณีจาเป็นจะเปิดหรือทาลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง
รั้วหรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทานองเดียวกันนั้นก็ได้
มาตรา 95 ในกรณีค้นหาสิ่งของที่หาย ถ้าพอทาได้จะให้เจาของหรือผูครอบครองสิ่งของนั้นหรือผูแทนของเขาไปกับเจาพนักงานในการค้นนั้นด้วยก็ได้
มาตรา 96 การค้นในที่รโหฐานต้องกระทาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก มีข้อยกเว้นดังนี้
(๑) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไมเสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้
(2) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะทาการค้นในเวลากลางคืนก็ได
(๓) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผูร้ายสาคัญจะทาในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องไดรับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
ของประธานศาลฎีกา
มาตรา 97 ในกรณีที่ค้นโดยมีหมาย เจาพนักงานผูมีชื่อในหมายค้นหรือผูรักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝายปกครองตั้งแต่ระดับสามหรือตารวจซึ่งมียศ
ตั้งแต่ชั้นร้อยตารวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอานาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น
มาตรา 98 การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นไดแต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นดังนี้
(๑) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไมจากัดสิ่ง เจาพนักงานผูค้นมีอานาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชนหรือยันผู้ต้องหา
หรือจาเลย
(๒) เจาพนักงานซึ่งทาการค้นมีอานาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหนา
มาตรา 99 ในการค้นนั้น เจาพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่จะทาได้
มาตรา ๑๐๒ การค้นในที่รโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และเท่าที่สามารถจะทาได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้อ งมาเป็นพยาน
การค้นที่อยู่หรือสานักงานของผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทาต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากา กับจะตั้งผู้แทน
หรือให้พยานมากากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน
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สิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จาเลย ผู้แทนหรือพยานดู เพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้น
รับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้
พุทธ
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
อิสลาม
- น้าลายสุนัขถือเป็นสิ่งสกปรก (นะญิส)
- ไม่อนุญาตให้นาสัตว์เลี้ยงเข้ามัสยิด
คริสต์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
พราหมณ์ – ฮินดู
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
ซิกข์
- ศาสนสถานวัดซิกข์ ไม่อนุญาตให้นาสัตว์เข้าศาสนสถาน
พุทธ
- ค้นได้โดยต้องเลือกใช้วิธีอื่นๆ ก่อน หากมีความจาเป็น สามารถนาสุนัขมาใช้ได้
อิสลาม
- ติดต่ออิมามหรือผู้นาท้องถิ่น
- หลีกเลี่ยงการใช้สุนัข นอกจากกรณีมีความจาเป็น
คริสต์
- ค้นได้โดยต้องเลือกใช้วิธีอื่นๆ ก่อน หากมีความจาเป็น สามารถนาสุนัขมาใช้ได้
พราหมณ์-ฮินดู
- สามารถตรวจบริเวณรอบโบสถ์ได้แต่ไม่ควรใช้สุนัขในบริเวณโบสถ์ ให้ใช้วิธีอื่น
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ซิกข์
- หากเจ้าหน้าที่ไม่มีทางเลี่ยงเป็นอื่น ให้ตรวจสอบกับคณะกรรมการศาสนสถานก่อน
- นอกจากเป็นเรื่องความมั่นคงหรือเรื่องสาคัญอื่น ต้องแจ้งให้ศาสนสถานทราบก่อน
พุทธ
- กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่ อนมีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ดังนั้น ให้พิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมพยานหลักฐานว่าได้มีการกระทาผิดจริง ทั้งนี้ในการ
ดาเนินการขอให้ประสานกับเจ้าอาวาส หรือหากเจ้าอาวาสไม่ให้ความร่วมมือ ให้ประสานเจ้าคณะท้องถิ่นผู้ปกครองที่อยู่เหนือขึ้นไปตามลาดับชั้นในทางลับ หรือ
พิจารณาตามความเหมาะสม และประสานกับเจ้าหน้าที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในพื้นที่ เพื่อให้เกิ ดความเรียบร้อย
และเป็นประจักษ์พยานได้
อิสลาม
- ห้ามสุนัขเข้ามัสยิดหรือบริเวณที่ชาวมุสลิมใช้ทาละหมาดโดยเด็ดขาด
คริสต์
- ในกรณีที่ไม่มีพิธีกรรม การเข้าตรวจค้นย่อมทาได้ตามระเบียบปฏิบัติ สาหรับเข้าตรวจค้นโบสถ์ควรได้รับความเห็นชอบจากอธิการโบสถ์ก่อน
- ในกรณีที่มีพิธีกรรม รอให้จบพิธีเสียก่อน และได้รับความเห็นชอบจากอธิการโบสถ์ หากจาเป็นต้องใช้สุนัขเข้าช่วยในการตรวจค้น ให้ขอความเห็นชอบด้วยเช่นกัน
พราหมณ์-ฮินดู
- ให้แจ้งหัวหน้าคณะพราหมณ์หรือเจ้าอาวาส หรือหัวหน้าคณะดูแลศาสนสถานนั้นๆ และตรวจค้นด้วยความสุภาพ ในกรณีเจ้าอาวาสหรือหัวหน้าพราหมณ์
ไม่อนุญาตสามารถใช้หมายศาลในการขอเข้าค้นได้
ซิกข์
- ตามวินัยแห่งศาสนาซิกข์ ห้ามนาสัตว์ทุกชนิดเข้าในบริเวณศาสนสถาน ฉะนั้นหากไม่มีความจาเป็นให้งดใช้สุนัขดมกลิ่น แต่ในกรณีไม่มีทางเลือกเป็นอื่น ให้แจ้งให้
กรรมการศาสนสถานทราบ เพื่อดาเนินการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์ไปสู่ที่ประทับ ทั้งนี้ ใช้เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ และความผิดขั้นอุกฤษฏ์
- หากปรากฏว่า ศาสนาจารย์ หรือบุคลากรของทางวัดซิกข์ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และมีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง ให้ประสานงานกับนายกสมาคมฯ โดยตร งเพื่อ
อานวยความสะดวก หากไม่ได้รับความร่วมมือ ให้ใช้เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบมาควบคุมตัวโดยไม่ใช้ความรุนแรงในกรณีที่ไม่ขัดขืนให้เป็นไปตามกฎหมาย
- กรณีนักข่าวหรือสื่อมวลชน ไม่ควรจะให้เข้ามาทาข่าว เพราะจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อสถาบันศาสนา โดยปกติแล้วชาวซิกข์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับขบวนค้ายาเสพติด
เป็นอันขาด แม้กระทั่งการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนา
-
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การตรวจค้น
ข้อคาถามข้อที่ 9
กฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

9.3 การตรวจค้นบุคคล และสถานที่ โดยวิธีการต่างๆ
9.3.1 วิธีการตรวจค้น เช่น การใช้สุนัข หรือเครื่องมืออื่นๆ มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 94 ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่ทาการค้นในที่รโหฐาน สั่งเจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม
อีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมาย ทั้งนี้ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนามและตาแหน่ง
ถ้าบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานมีอานาจใช้กาลังเพื่อเข้าไปในกรณีจาเป็นจะเปิดหรือทาลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้ว
หรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทานองเดียวกันนั้นก็ได้
มาตรา 95 ในกรณีค้นหาสิ่งของที่หาย ถ้าพอทาได้จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งของนั้นหรือผู้แทนของเขาไปกับเจ้าพนักงานในการค้นนั้นด้วยก็ได้
มาตรา 96 การค้นในที่รโหฐานต้องกระทาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก มีข้อยกเว้นดังนี้
(๑) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้
(2) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะทาการค้นในเวลากลางคืนก็ได
(๓) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสาคัญจะทาในเวลากลางคืนก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
ของประธานศาลฎีกา
มาตรา 97 ในกรณีที่ค้นโดยมีหมาย เจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสามหรือตารวจซึ่งมียศ
ตั้งแต่ชั้นร้อยตารวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอานาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น
มาตรา 98 การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นดังนี้
(๑) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จากัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอานาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหา
หรือจาเลย
(๒) เจ้าพนักงานซึ่งทาการค้นมีอานาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้ เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า
มาตรา 99 ในการค้นนั้น เจาพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่จะทาได้
มาตรา ๑๐๒ การค้นในที่รโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และเท่าที่สามารถจะทาได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน
การค้นที่อยู่หรือสานักงานของผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทาต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากากับจะตั้งผู้แทน หรือ
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ให้พยานมากากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน
สิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จาเลย ผู้แทนหรือพยานดู เพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้น
รับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้
พุทธ
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
อิสลาม
- น้าลายสุนัขถือเป็นสิ่งสกปรก (นะญิส)
- ไม่อนุญาตให้นาสัตว์เลี้ยงเข้ามัสยิด
คริสต์
- หากมีความจาเป็น สามารถใช้สุนัขเข้าตรวจค้นได้
พราหมณ์ – ฮินดู
- สามารถตรวจบริเวณรอบโบสถ์ได้ แต่ไม่ควรใช้สุนัขในบริเวณโบสถ์
ซิกข์
- ในศาสนสถานวัดซิกข์ห้ามโดยเด็ดขาด นอกจากเป็นเรื่องความมั่นคงแต่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน
พุทธ
- ในการตรวจค้นให้ใช้บุคคลตรวจค้นโดยสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ หากจาเป็นต้องใช้สุนัขในการตรวจค้นขอให้แจ้งเหตุผลและความจาเป็นก่อน
แล้วจึงดาเนินการเท่าที่จาเป็น
อิสลาม
- ติดต่ออิมามหรือผู้นาท้องถิ่น
- หลีกเลี่ยงการใช้สุนัข นอกจากกรณีมีความจาเป็น
คริสต์
- ในการตรวจค้นให้ใช้บุคคลตรวจค้นโดยสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ หากจาเป็นต้องใช้สุนัขในการตรวจค้นขอให้แจ้งเหตุผลและความจาเป็นก่อน
แล้วจึงดาเนินการเท่าที่จาเป็น
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พราหมณ์ – ฮินดู
- ในการตรวจค้นให้ใช้บุคคลตรวจค้นโดยสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ หากจาเป็นต้องใช้สุนัขในการตรวจค้นขอให้แจ้งเหตุผลและความจาเป็นก่อน
แล้วจึงดาเนินการเท่าที่จาเป็น
ซิกข์
- ในการตรวจค้นให้ใช้บุคคลตรวจค้นโดยสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ หากจาเป็นต้องใช้สุนัขในการตรวจค้นขอให้แจ้งเหตุผลและความจาเป็นก่อน
แล้วจึงดาเนินการเท่าที่จาเป็น
พึงระมัดระวังการตรวจค้นในสถานที่หวงห้ามพิเศษ
-
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9.3.2 การตรวจค้นในพื้นที่ระมัดระวังพิเศษ เช่น ห้องบรรพบุรุษ, ศาลเจ้าที,่ มิมบัรที่เทศนา เป็นต้น มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 94 ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่ทาการค้นในที่รโหฐาน สั่งเจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม
อีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมาย ทั้งนี้ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนามและตาแหน่ง
ถ้าบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานมีอานาจใช้กาลังเพื่อเข้าไปในกรณีจาเป็นจะเปิดหรือทาลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้ว
หรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทานองเดียวกันนั้นก็ได้
มาตรา 95 ในกรณีค้นหาสิ่งของที่หาย ถ้าพอทาได้จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งของนั้นหรือผู้แทนของเขาไปกับเจ้าพนักงานในการค้นนั้นด้วยก็ได้
มาตรา 96 การค้นในที่รโหฐานต้องกระทาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก มีข้อยกเว้นดังนี้
(๑) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้
(2) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะทาการค้นในเวลากลางคืนก็ได
(๓) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสาคัญจะทาในเวลากลางคืนก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
มาตรา 97 ในกรณีที่ค้นโดยมีหมาย เจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสามหรือตารวจซึ่งมียศ
ตั้งแต่ชั้นร้อยตารวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอานาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น
มาตรา 98 การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นดังนี้
(๑) ในกรณีที่คน้ หาสิ่งของโดยไม่จากัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอานาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจาเลย
(๒) เจ้าพนักงานซึ่งทาการค้นมีอานาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้ เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า
มาตรา 99 ในการค้นนั้น เจาพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่จะทาได้
มาตรา ๑๐๒ การค้นในที่รโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และเท่าที่สามารถจะทาได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือ
บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน
การค้นที่อยู่หรือสานักงานของผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทาต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากากับจะตั้งผู้แทน หรือให้
พยานมากากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน
สิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จาเลย ผู้แทนหรือพยานดู เพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้น
รับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้
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พุทธ
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
อิสลาม
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
คริสต์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
พราหมณ์ – ฮินดู
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
ซิกข์
- ซิกข์ไม่มีการเก็บเถ้ากระดูกของบรรพบุรุษ แต่ทุกบ้านของชาวซิกข์มีห้องพระซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์
พุทธ
- ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติ แต่ให้คานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละสถานที่
อิสลาม
- ติดต่ออิมามหรือผู้นาท้องถิ่น
- หลีกเลี่ยงการใช้อาวุธและสุนัข นอกจากกรณีมีความจาเป็น
คริสต์
- ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติ แต่ให้คานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละสถานที่
พราหมณ์ – ฮินดู
- ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติ แต่ให้คานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละสถานที่
ซิกข์
- หากผู้ต้ องหาหลบอยู่ในห้องนั้น ไม่ค วรที่ เจ้ าหน้ าที่จ ะบุก เข้ าไป ควรบอกญาติท างบ้ านให้เ รียกตัว ออกมา หากปฏิ เสธหรือ ดื้อ ดึง ให้ล้อ มทาง ออกได้สุด ท้า ย
ถ้าจาเป็นต้องเข้าต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก แล้วใช้สวมผ้าคลุมศีรษะก่อนเข้าไป
-
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แนวทางปฏิบัติ

9.3.3 การตรวจค้นในขณะมีสตรีอยู่คนเดียว เช่น การค้นตัวผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามหรือศาสนาอืน่ ๆ มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๕ เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอานาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
การค้นนั้นจักต้องทาโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น
สิ่งของใดที่ยึดไว้เจ้าพนักงานมีอานาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนัน้
เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๙๓ ห้ามมิให้ทาการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจเป็นผู้ค้น ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของ
ในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทาความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทาความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด
พุทธ
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
อิสลาม
- ไม่อนุญาตชายอื่นเข้าบ้านขณะนางอยู่คนเดียวแม้กระทั่งพี่ชายของสามี
คริสต์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
พราหมณ์ – ฮินดู
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
ซิกข์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการตรวจค้นและควรหาพยานบุคคลที่ 3 เข้าร่วมสังเกตการณ์
พุทธ
- การตรวจค้นตัวสตรีต้องใช้เจ้าหน้าที่สตรีในการตรวจค้น
อิสลาม
- ควรให้มบี ุคคลที่ 3 ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เช่น ประธานชุมชน โต๊ะอิหม่าม หรือ กรรมการมัสยิด เป็นพยาน
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คริสต์
- การตรวจค้นตัวสตรีต้องใช้เจ้าหน้าที่สตรีในการตรวจค้น
พราหมณ์ – ฮินดู
- การตรวจค้นตัวสตรีต้องใช้เจ้าหน้าที่สตรีในการตรวจค้น
ซิกข์
- การตรวจค้นตัวสตรีต้องใช้เจ้าหน้าที่สตรีในการตรวจค้น
- หากเป็นหญิงชาวซิกข์อยู่ลาพังควรรอให้ญาติเขากลับมาก่อนถ้าไม่มีก็ให้สตรีชาวซิกข์มาเป็นพยาน หรือถ้าไม่มีให้ผู้อาวุโสชาวซิกข์พร้อ มเจ้าหน้าที่หญิงและเข้าไป
พร้อมกัน
เว้นแต่เป็นกรณีไม่สามารถจัดหาบุคคลที่ 3 ได้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
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ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา

การชันสูตรพลิกศพพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องดาเนินการอย่างไร
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๘ เมื่อปรากฏแน่ชัด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ให้มีการชันสูตร
พลิกศพ เว้นแต่ตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย
การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ
(๑) ฆ่าตัวตาย
(๒) ถูกผู้อื่นทาให้ตาย
(๓) ถูกสัตว์ทาร้ายตาย
(๔) ตายโดยอุบัติเหตุ
(๕) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ
มาตรา 151 ในเมื่อมีการจาเป็นเพื่อพบเหตุของการตาย เจ้าพนักงานผู้ทาการชันสูตรพลิกศพมีอานาจสั่งให้ผ่าศพแล้วแยกธาตุส่วนใด หรือจะให้ส่งทั้งศพหรือ
บางส่วนไปยังแพทย์หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได้
พุทธ
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
อิสลาม
- ศพมุสลิมต้องรีบดาเนินการอาบน้า ห่อ ละหมาด ฝังภายใน 24 ชั่วโมง
- ไม่อนุญาตทาการตัดอวัยวะใดๆของศพ
คริสต์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
พราหมณ์ – ฮินดู
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
ซิกข์
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
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ข้อควรระวัง
ข้อยกเว้น

พุทธ
- สามารถปฏิบัติได้ตามปกติ
อิสลาม
1. วิธีการจัดการกับศพได้มีการตกลง สานักจุฬาราชมนตรีกับนิติเวช แยกเป็นกรณีดังนี้
(1) การเสียชีวิตในโรงพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยตามปกติมักจะไม่มีปัญหา
(2) ถ้าเสียชีวิตในโรงพยาบาลกรณีผู้เสียชีวิตอายุไม่ถึง 40 ปี หรือเสียชีวิตที่บ้าน หากเจ้าหน้าที่จะต้องส่งศพไปนิติเวช ซึ่งไม่ได้มีการผ่าศพทุกครั้ง
ถ้าเป็นกรณีการตายอย่างชัดเจน เช่น ไฟฟ้าช็อต ตกน้า ให้ญาติไปขอหนังสือรับรองจากอิมาม เป็นการเซ็นรับรองว่าชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน
ได้เสียชีวิตในเหตุไม่ต้องสงสัยว่าเป็นฆาตกรรม (ถ้าญาติไม่ทราบเจ้าหน้าที่สามารถแนะนาญาติได้) หากนิติเวชพิจารณาเห็นว่าไม่มีร่องรอยที่ต้องใช้เป็นหลักฐาน
ก็จะไม่มีการผ่าศพ ญาติสามารถนาศพกลับไปได้เลย
2. กรณีจาเป็นต้องผ่าพิสูจน์ศพเพื่อหาสาเหตุการตายและเป็นพยานหลักฐานประกอบการดาเนินคดีให้ชี้แจงกับญาติผู้ ตายแล้วดาเนินการตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 151
คริสต์
- สามารถปฏิบัติได้ตามปกติ
พราหมณ์ - ฮินดู
- สามารถปฏิบัติได้ตามปกติ
ซิกข์
หากผู้ตายเป็นชาวซิกข์และไม่ปรากฏว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติ นายแพทย์ผู้ทาการตรวจชันสูตรพลิกศพมีความเห็นว่าไม่จาเป็นต้องผ่าพิสูจน์หากญาติพี่น้อง
ไม่ติดใจ แต่กรณีสงสัยและมั่นใจว่ามีพิรุธให้แจ้งให้ญาติทราบและดาเนินการเฉพาะเท่าที่จาเป็นโดยไม่นาเอาอวัยวะออกไปหรือทาให้ศพอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้
เพราะชาวซิกข์ต้องอาบน้าศพและให้ญาติเยี่ยมคารวะศพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะนาศพไปฌาปนกิจ
-
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ขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติม
ข้อคาถามข้อที่ 11 ขั้นตอนการลาสิกขาบทกรณีเร่งด่วน ในยามวิกาลควรทาอย่างไร
กฎหมาย/ระเบียบ - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 86 ห้ามมิให้ใช้วิธีการควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จาเป็นเพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น
มาตรา 87 ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจาเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี
ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามคาให้การ และที่จะรู้ตัวว่าเป็น ใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น
- คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 984/2529 “การควบคุมผู้ถูกจับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ให้เริ่มนับเวลาควบคุมตั้งแต่เวลาที่ผู้ถูกจับ
มาถึงที่ทาการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ”
- ประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 3 บทที่ 5
ข้อ 40 วรรคสอง นอกจากอาณัติของคณะสงฆ์แล้ว ยังมีความประพฤติบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นความผิดต่อพระพุทธบัญญัติร้ายแรงยิ่งกว่าอาณัติสงฆ์ขึ้นไปอีก เช่น
พูดเกี้ยวหญิงทานองชู้สาว ถูกต้องเนื้อตัวหญิงหรืออยู่ในที่ลับหูลับตากับหญิงสองต่อสอง เสพเครื่องดองของเมา เช่น สุรา ยาฝิ่น และกัญชา เล่นการพนันต่างๆ และ
นุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ตารวจพาพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติดังกล่าวไปมอบให้แก่เจ้าคณะท้องถิ่น เช่นเดียวกับกรณี ที่พระภิกษุ สามเณร
ประพฤติผิดต่ออาณัติของคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้ว
ข้อ 41 เมื่อพระภิกษุละเมิดพระพุทธบัญญัติประถมปาราชิก ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานรักษาท้องถิ่นมีอานาจคุมตัวแล้วส่งไปกรมธรรมการเพื่อจะได้
ส่งตัวให้คณะสงฆ์พิจารณาต่อไป ฉะนั้นตารวจมีอานาจทาการจับกุมพระภิกษุที่ละเมิดประถมปาราชิกได้อีกด้วย และเมื่อจับตัวได้แล้ว ในปัจจุบันให้ตารวจนาตัว
มอบยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อดาเนินการต่อไป
- พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505
มาตรา 29 พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว และเจ้าอาวาส
แห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุรูปนั้นมิ ได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง
ให้พนักงานสอบสวนมีอานาจจัดดาเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้
ข้อบัญญัติทาง
พุทธ
ศาสนา
- การขาดจากความเป็นพระภิกษุ ตามพระธรรมวินัยนั้น ทางหนึ่งได้แก่กรณีที่พระภิกษุต้องอาบัติปาราชิกซึ่งพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ๔ ประการด้วยกัน คือ
(๑) เสพเมถุน (๒) เอาของที่เจ้าของไม่ให้ ซึ่งพระราชาจะลงโทษถึงประหารชีวิต จองจาหรือเนรเทศ (สมัยนั้นได้แก่การลักเอาของที่มีค่าตั้งแต่ ๕ มาสก (๑ บาท)
ขึ้นไป (๓) ฆ่ามนุษย์ และ (๔) อวดอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีในตน (ดู วินัยปิฎกเล่มที่ ๑ ชื่อมหาวิภังค์)
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ภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิกเป็นอันขาดจากความเป็นภิกษุทันที โดยไม่ต้องมีพิธีใดๆ และห้ามอุปสมบทอีก ดังนี้ ภิกษุที่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่จึงย่อมจะ
“รู้อยู่แก่ใจ” ดีว่าตนได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ต้องอาบัติถึงปาราชิกหรือไม่และตนได้พ้นจากความเป็นภิกษุแล้วหรือยัง
ส่วนการ “ขาดจากความเป็นพระภิกษุ” อีกทางหนึ่งนั้นได้แก่ “การลาสิกขา” หรือการสละ “สมณเพศ” ซึ่งได้มีการกาหนดไว้ในพระธรรมวินัย
(ดู สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข เล่ม ๓, กัณฑ์ที่ ๓๓ มหามกุฎราชวิทยาลัย ๒๕๓๘ หน้า ๒๑๐ - ๒๑๕ ) ความโดยสรุปว่า
ภิกษุผู้เบื่อหน่ายแต่การประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาจะกลับคืนไปสู่ความเป็นคฤหัสถ์ย่อมทาได้ด้วยการลาสิกขา คือปฏิญญาตนเป็นคฤหัสถ์ต่อคณะสงฆ์
หรือต่อหน้าบุคคลอื่นที่มิใช่ภิกษุก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์เข้าใจถึงปฏิญญาด้วย
วิธีการปฏิญญา (ตามอรรถคถา) กาหนดไว้ให้ ตั้งนโม ๓ จบ แล้วกล่าวคาว่า “สิกขัง ปัจจักชามิ คิหีติ มัง ธาเรถะ” ข้าพเจ้าขอลาสิกขาท่านทั้งหลายจงจา
ข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์แล้ว ว่าอย่างนี้ ๓ จบต่อจากนั้นถึงเปลื้องผ้าครอง สวมเสื้อผ้าและรับศีล ๕ ต่อไป พร้อมรับพรจากพระเพื่อความเป็นสิริมงคลหากลาสิกขา
กับคฤหัสถ์ไม่ต้องรับศีล ๕ และรับพร หรือกล่าวด้วยถ้อยคาอย่างอื่นทานองเดียวกัน
อิสลาม
- ไม่มีข้อบัญญัติทางศาสนา
คริสต์
- นิกายที่มีนักบวช เจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนเรื่องการปลด การสึกเป็นเรื่องทางศาสนจักรจะเป็นผู้ดาเนินการ
พราหมณ์ - ฮินดู
- ผู้มีสิทธิที่จะบวชพราหมณ์ต้องเป็นสายโลหิตพราหมณ์ (สืบต่อจากบิดาที่เป็นพราหมณ์) เท่านั้น
- ถ้าผู้ที่บวชนั้นกระทาผิดต่อชาติบ้านเมือง คือกระทาผิดและศาลได้มีคาพิพากษา สั่งลงโทษจาคุกหรือประหารชีวิต พราหมณ์ท่านนั้นจะถูกตั ดสายธุรา ตัดผม (สึก)
โดยแจ้งไปที่ คณะพราหมณ์ต้นสังกัดและสังกัดราชการนั้นๆ เพื่อทาการตัดสายธุรา
ซิกข์
- ศาสนาซิกข์ไม่มีนักบวช อนึ่งศาสนาซิกข์มีเพียงแต่ศาสนาจารย์ ซึ่งเป็นเพศคฤหัสถ์ แต่ส่วนใหญ่มาจากประเทศอินเดีย หากเขาเหล่านั้นต้องสงสัยว่า
กระทาความผิดกฎหมายบ้านเมือง และมีความจาเป็นต้องจับกุมก็ขอให้กรุณาประสานงานกับคณะกรรมการบริหารสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์) กรุงเทพฯ
- ไม่มีการบวชในศาสนาซิกข์ จึงไม่มีการสึก มีแต่ปลดออกจากตาแหน่ง
พุทธ
1. ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตารวจต้องตรวจสอบประวัติของพระภิกษุผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด หรือมีคดี มีความผิดติดตัวอย่างชัดเจน มีหลักฐาน เช่น หมายจับ หรือ
คาพิพากษาของศาลว่าได้มีการกระทาผิดและศาลได้มีคาพิพากษาสั่งลงโทษก่อนจึงแสดงตัว แล้วจึงค่อยดาเนินการต่อไป
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2. กรณีผู้กระทาผิดนั้นเป็นพระภิกษุในสังกัดวัดใดวัดหนึ่งให้แจ้งประสานกับเจ้าอาวาสวัดนั้น ๆ เพื่อดาเนินการทางวินัยสงฆ์หรือทางการปกครองคณะสงฆ์ให้ถูกต้อง
(ในกรณีต้องให้ลาสิกขา) แล้วจึงควบคุมตัวไปดาเนินการตามกฎหมาย
หมายเหตุ การที่ตารวจได้พาจาเลยไปที่วัดที่จาเลยสังกัดเพื่อให้จาเลยสึกแต่เจ้าอาวาสไม่ยอมสึกให้ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการ “จัดดาเนินการให้สละ
สมณเพศ” ตามพระราชบัญญัติสงฆ์ เมื่อวิธีดังกล่าวไม่ได้ผล พนักงานสอบสวนจึงต้องดาเนินการอย่างอื่นในทางที่จะให้เกิดผลจึงได้ดาเนินการให้จาเลยเปล่ง
วาจาลาสิกขาต่อหน้าพยานทีเ่ ป็นคฤหัสถ์ซึ่งก็สามารถทาได้ตามกรอบแห่งพระธรรมวินัย จะว่าเป็นการกระทาโดยพลการไม่ได้เพราะสงฆ์ที่จาเลยสังกัดไม่
ยอมรับเสียแล้ว.....
นี่เป็นส่วนหนึ่งของหมายเหตุท้ายคาพิพากษาศาลฎีกาที่คัดย่อมาเพื่อให้พระสังฆาธิการทราบ ซี่งเป็นการอธิบายหลักกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุ ผลที่ใช้
ในการพิพากษาคดีด้วย
ข้อควรระวัง
ข้อยกเว้น
หมายเหตุ การลาสิกขาบท เฉพาะพระภิกษุในศาสนาพุทธเท่านั้น
รวมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ตัวแทนศาสนา
พุทธ : สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขที่ 25/25 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้า ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2441 7999, 0 2441 0087, ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา 0 2441 6400 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมง
อิสลาม : อาคารสานักจุฬาราชมนตรี ชั้น 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 เลขที่ 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
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พราหมณ์ – ฮินดู : สานักพราหมณ์พระราชครู ในสานักพระราชวัง เลขที่ 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
ซิกข์ : สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา(วัดซิกข์) 571 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 094 3249258, 0 2224 8096,
0 2221 1011, 0 2224 8097 (เลขานุการ) อีเมล์ sgssbkk@gmail.com

