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กฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
ว่าด้วยการให้พระภิกษุ สละสมณเพศ
๑. ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๘๓ ตอนพิเศษ วันที ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี:
ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี: เรียกว่า "กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที ๒๑ (พ.ศ.
๒๕๓๘) ว่าด้วยการให้พระภิกษุสละสมณเพศ"
ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี: ให้ใช้บงั คับตัง: แต่วนั ถัดจากวันประกาศใน
แถลงการณ์คณะสงฆ์เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในกรณี พระภิกษุ รูปใด
(๑) ประพฤติลว่ งละเมิดพระธรรมวินยั เรืองเดียวกันหรือหลายเรืองเป็ น
อาจิณ ให้เจ้าอาวาสวัดซึงพระภิกษุ รูปนัน: สังกัดหรือพํานักอาศัยมีอาํ นาจหน้าที
แนะนํ า ชี:แจง ตักเตือน ให้พระภิกษุรูปนัน: ประพฤติตามพระธรรมวินยั เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยกําหนดเวลาให้ปฏิบตั ิ หากพระภิกษุรูปนัน: ไม่ปฏิบตั ิตาม
คําแนะนํ า ชี:แจง ตักเตือน ภายในเวลาทีกาํ หนด ให้เจ้าอาวาสซึงพระภิกษุรูปนัน:
สังกัดหรือพํานักอาศัย รานงานโดยลําดับ จนถึงเจ้าคณะอําเภอเจ้าสังกัด เพือ
วินิจฉัยให้สละสมณเพศต่อไป
(๒) ไม่สงั กัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ ง หรือไม่มีวดั เป็ นทีอยู่เป็ นหลักแหล่ง ให้
พระภิกษุผูด้ าํ รงตําแหน่ งปกครองวัดหรือพระภิกษุผูด้ าํ รงตําแหน่ งปกครองคณะสงฆ์
ในเขตท้องทีท ีพบพระภิกษุรูปนัน: มีอาํ นาจหน้าทีวินิจฉัยให้พระภิกษุรูปนัน: สละ
สมณเพศเสียได้
ข้อ ๔ ในกรณี ท ีมีการฟ้ องร้องว่าพระภิกษุรูปใดกระทําความผิดอันเป็ นครุ
กาบัติ เมือคณะผูพ้ จิ ารณาชัน: ต้นไต่สวนมูลฟ้ องตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที ๑๑
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(พ.ศ. ๒๕๒๑) ว่าด้วยการลงนิ คหกรรมแล้ว มีคาํ สัง ประทับฟ้ องเพือดินการ
พิจารณาวินิจฉัยต่อไปก็ดี คณะผูพ้ จิ ารณาชัน: ต้นวินิจฉัยแล้วไม่ว่าจะลงนิ คหกรรม
หรือไม่กต็ าม และเรืองยังอยู่ภายในกําหนดเวลาอุทธรณ์กด็ ี หรือมีการอุทธรณ์
ภายในกําหนดเวลาแล้วไม่ว่าคณะผูพ้ จิ ารณาชัน: อุทธรณ์แล้วแต่กรณี รายงาน
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพระธรรมวินยั ทีเกียวข้องต่อมหาเถรสมาคม
ในกรณี ท ีการพิจารณาวินิจฉัยการลงนิ คหกรรมอยู่ในชัน: ฎีกา กรรมการมหา
เถรสมาคมรูปใดรูปหนึ งอาจรายงานต่อมหาเถรสมาคมเพือให้ดาํ เนิ นการตามข้อนี:
นอกเหนื อจากการพิจารณาวินิจฉัยการลงนิ คหกรรมก็ได้
ในกรณี ท ีมหาเถรสมาคมพิจารณาจากรายงานดังกล่าวและพยานหลักฐานอืน
ประกอบกันแล้ว เห็นว่าพระภิกษุ ผูเ้ ป็ นจําเลยประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินยั
เรืองเดียวกันหรือหลายเรืองอันเป็ นโลกวัชชะเป็ นอาจิณ ทัง: ความประพฤตินนั: เมือ
พิจารณาจากพฤติการณ์ท ีลว่ งมาแล้ว หากให้ดาํ รงเพศบรรพชิตต่อไปจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่พระศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคมมีอาํ นาจ
วินิจฉัยให้พระภิกษุ รูปนัน: สละสมณเพศได้ ทัง: นี: ไม่กระทบต่อการพิจารณาวินิจฉัย
การลงนิ คหกรรมทีกาํ ลังดําเนิ นการอยู่ไม่ว่าในชัน: ใด ๆ
ข้อ ๕ คําวินิจฉัยให้พระภิกษุ สละสมณเพศตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ให้เป็ น
อันถึงทีสดุ
ข้อ ๖ เมือคําวินิจฉัยให้พระภิกษุ รูปใดสละสมณเพศตามข้อ ๓ หรือ ๔
แล้ว ให้เจ้าอาวาสซึงพระภิกษุรูปนัน: สังกัดหรือพํานักอาศัย หรือพระภิกษุ ผูด้ าํ รง
ตําแหน่ งปกครองวัด หรือพระภิกษุ ผูด้ าํ รงตําแหน่ งปกครองคณะสงฆ์ในเขตท้องทีท ี
พบพระภิกษุรูปนัน: แล้วแต่กรณี แจ้งผลคําวินิจฉัยให้พระภิกษุรูปนัน: ทราบ และ
จัดการให้พระภิกษุรูปนัน: สละสมณเพศ
ในกรณี ท ไี ม่อาจพบพระภิกษุรูปนัน: หรือพระภิกษุ รูปนัน: ไม่ยอมรับทราบคํา
วินิจฉัยเมือปิ ดประกาศคําวินิจฉัยไว้ ณ ทีพาํ นักอาศัยของพระภิกษุ รูปนัน: ถือว่า
พระภิกษุรูปนัน: ทราบคําวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว
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ข้อ ๗ พระภิกษุผูต้ อ้ งคําวินิจฉัยให้สละสมณเพศต้องสึกภายในสามวัน
นับแต่วนั ทราบหรือถือว่าทราบคําวินิจฉัยนัน:
ในกรณี ท ีพระภิกษุรูปนัน: ไม่สกึ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้พระภิกษุ ผูม้ ี
หน้าทีจดั การให้พระภิกษุรูปนัน: สละสมณะเพศอารักขาต่อเจ้าหน้าทีฝ่าย
ราชอาณาจักร เพือปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามคําวินิจฉัย
ข้อ ๘ ให้คณะผูพ้ จิ ารณาชัน: ต้นหรือชัน: อุทธรณ์แล้วแต่กรณี ซึงอยู่ระหว่าง
พิจารณา วินิจฉัยการลงนิ คหกรรมตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๒๑) ว่าด้วยการลงนิ คหกรรมและการพิจารณานัน: ยังไม่ถงึ ทีสดุ ปฏิบตั ิตามกฎ
มหาเถรสมาคมนี: และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ต่อไป
ตราไว้ ณ วันที ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๘
(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

