กฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปชั ฌาย์ ๓๗
--------------------อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เ รี ย กว่ า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบั บ ที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์”
ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิก
(๑) กฎมหาเถรสมาคม ฉบั บ ที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๖ ) ว่ า ด้ ว ยการแต่ ง ตั้ ง ถอดถอน
พระอุปัชฌาย์
(๒) กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๑๕ )
บรรดากฎ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ค าสั่ ง มติ หรื อ ประกาศอื่ น ใด ในส่ ว นที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว
ในกฎมหาเถรสมาคมนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับกฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้กฎมหาเถรสมาคมนี้แทน

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในกฎมหาเถรสมาคมนี้ “พระอุปัชฌาย์” หมายความว่า พระภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้ง
ให้มีหน้าที่เป็นประธานและรับผิดชอบในการให้บรรพชาอุปสมบทตามบทบัญญัติแห่งกฎมหาเถรสมาคมนี้
๓๗

ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๖

๕๑ คู่มือพระสังฆาธิการ

ข้อ ๕ พระอุปัชฌาย์ มี ๒ ประเภท
(๑) พระอุปัชฌาย์สามัญ ได้แก่ พระอุปัชฌาย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะใหญ่
(๒) พระอุปัชฌาย์วิสามัญ ได้แก่ พระอุปัชฌาย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จ พระสังฆราช
ข้อ ๖ พระภิกษุผู้ได้รับตราตั้งพระอุปัชฌาย์อยู่ก่อนใช้กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้คงเป็น
พระอุปัชฌาย์ ตามบทบัญญัติแห่งกฎมหาเถรสมาคมนี้

หมวด ๒
การแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์
ข้อ ๗ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตาบลหนึ่ง ให้ มี พระอุปัช ฌาย์เ พียงหนึ่งรู ป เว้นแต่
มีกรณีพิเศษ
ข้อ ๘ พระภิกษุผู้จะดารงตาแหน่งพระอุปัชฌาย์ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีตาแหน่งในทางปกครองชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไป เว้นแต่พระอารามหลวง
(๒) มีพรรษาพ้น ๑๐
(๓) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
หรืออาพาธเป็นโรคติดต่อ เช่น โรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะอันตราย
(๔) มีประวัติความประพฤติดี
(๕) เป็นที่นับถือของประชาชน ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์
(๖) เป็นเปรียญหรือนักธรรมชั้นเอก เว้นแต่ในบางท้องถิ่นซึ่งเจ้าคณะพิจารณา
เห็นสมควรผ่อนผัน
(๗) มีความสามารถฝึกสอนผู้อยู่ในปกครองให้เป็นภิกษุสามเณรที่ดี ตามพระธรรม
วินัย และสามารถบาเพ็ญกรณียกิจอันอยู่ในหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ได้
(๘) มีความรู้ความสามารถ ทาอุปสมบทกรรมให้ถูกต้องตามพระวินัย และระเบียบ
แบบแผนของคณะสงฆ์
ข้อ ๙ ในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการผู้ดารงตาแหน่งต่ากว่าเจ้าคณะจังหวัดเป็น พระอุปัชฌาย์
ให้พิจารณาเลือกพระสังฆาธิ การผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติตามข้อ ๘ แล้วรายงานรับรอง ขอแต่งตั้ง
เสนอขึ้นไปตามลาดับจนถึงเจ้าคณะภาค ดังนี้
(๑) ตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าคณะอาเภอเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้เจ้าคณะ
จังหวัดเป็นผู้เสนอรายงานรับรองขอแต่งตั้ง
๕๒ คู่มือพระสังฆาธิการ

(๒) ตั้งรองเจ้าคณะอาเภอ หรือเจ้าคณะตาบลเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้เจ้าคณะอาเภอ
เป็นผู้เสนอรายงานรับรองขอแต่งตั้ง
(๓) ตั้งรองเจ้าคณะตาบล หรือเจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้เจ้าคณะตาบล
เป็นผู้เสนอรายงานรับรองแต่งตั้ง
เมื่อเจ้าคณะภาคได้รับรายงานรับรองขอแต่งตั้งแล้ว ให้ดาเนินการฝึกซ้อมอบรม หรือสอบ
ความรู้ตามความในข้อ ๔๑ เมื่อเห็นเป็นการสมควรแล้ว ให้เสนอรายงานรับรองไปยังเจ้าคณะใหญ่
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อไป
ข้อ ๑๐ ในการแต่งตั้งเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค หรือเจ้าคณะจังหวัด เป็น
พระอุปัชฌาย์ ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือรายงานตามลาดับ เพื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง
ตามมติ มหาเถรสมาคม
ในการแต่ ง ตั้ ง เจ้ า อาวาส รองเจ้ า อาวาส หรื อ ผู้ ช่ ว ยเจ้ า อาวาสพระอารามหลวงเป็ น
พระอุปัชฌาย์ ให้เจ้าคณะจังหวัดพิจารณาเลือกแล้วเสนอรายงานรับรองตามลาดับ เพื่อทรงแต่งตั้ง
ตามความในวรรคต้น
ข้อ ๑๑ พระสังฆาธิการจะปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์ได้ ต่อเมื่อได้รับตราตั้งพระอุปัชฌาย์แล้ว

หมวด ๓

หน้าที่พระอุปัชฌาย์
ข้อ ๑๒ พระอุปัชฌาย์มีหน้าที่ให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรได้เฉพาะตน และเฉพาะ
ภายในเขต ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๔ แห่งกฎมหาเถรสมาคมนี้
ข้อ ๑๓ พระอุปัชฌาย์ต้องพบและสอบสวนกุลบุตรให้ได้คุณลักษณะก่อนจึงรับให้บรรพชา
อุปสมบทได้ คุณลักษณะของกุลบุตรนั้น ดังนี้
(๑) เป็ น คนมี ภู มิ ล าเนาอยู่ ในเขตต าบลหรื ออ าเภอที่ จะบวช และมี ห ลั กฐาน
มีอาชีพชอบธรรม หรือแม้มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตอื่น แต่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นคนมีหลักฐาน
มีอาชีพชอบธรรม มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่ใช่คนจรจัด
(๒) เป็ นสุ ภาพชน มี ความประพฤติดี ประพฤติชอบไม่ มีความประพฤติ เสี ยหาย
เช่น ติดสุราหรือยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น
(๓) มีความรู้อ่านและเขียนหนังสือไทยได้
(๔) ไม่เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ
(๕) เป็นผู้ปราศจากบรรพชาโทษ และมีร่างกายสมบูรณ์ อาจบาเพ็ญสมณกิจ
ได้ไม่เป็นคนชรา ไร้ความสามารถหรือทุพพลภาพ หรือพิกลพิการ
(๖) มีสมณบริขารครบถ้วนและถูกต้องตามพระวินัย

๕๓ คู่มือพระสังฆาธิการ

(๗) เป็ น ผู้ ส ามารถกล่ า วค าขอบรรพชาอุ ป สมบทได้ ด้ ว ยตนเองและถู ก ต้ อ ง
ไม่วิบัติ
ข้อ ๑๔ พระอุปัชฌาย์ต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้องห้ามเหล่านี้
(๑) คนทาความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน
(๒) คนหลบหนีราชการ
(๓) คนต้องหาในคดีอาญา
(๔) คนเคยถูกตัดสินจาคุกโดยฐานเป็นผู้ร้ายสาคัญ
(๕) คนถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา
(๖) คนมีโรคติดต่อเป็นที่น่ารังเกียจ เช่น วัณโรคในระยะอันตราย
(๗) คนมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้
ข้อ ๑๕ พระอุปัชฌาย์จะให้บรรพชาอุปสมบทในวัดใด ต้องได้รับนิมนต์ของเจ้าอาวาส
วัดนั้น ห้ามเข้าไปให้บรรพชาอุปสมบทในวัดของผู้อื่นโดยมิได้รับนิมนต์ของเจ้าอาวาส
ข้อ ๑๖ เจ้าอาวาสผู้เป็นพระอุปัชฌาย์จะรับผู้ใดบวช ต้องมีผู้รับรองและให้ผู้รับรอง
ของผู้นั้นนาผู้จะบวชมามอบตัวพร้อมด้วยใบสมัครและใบรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบทตามความ
ในข้อ ๔๑ ซึ่งจะขอได้จากพระอุปัชฌาย์ ก่อนถึงวันบรรพชาอุปสมบทไม้น้อยกว่า ๑๕ วัน
ให้ เจ้ าอาวาสผู้ เป็ นพระอุ ปั ชฌาย์ สอบสวนผู้ จะมาบวชตามความในข้ อ ๑๓ และข้ อ ๑๔
ซึ่งปรากฏตามข้อปฏิญญาในใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท และสอบถามผู้ รับรองตามข้อรับรอง
ผู้จะบรรพชาอุปสมบท จนเป็นที่เข้าใจถูกต้องตรงกันดีแล้ว จึงรับใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท
และใบรับรอง แล้วดาเนินการฝึกซ้อมผู้จะบวชต่อไป
ข้อ ๑๗ เจ้ าอาวาสผู้มิได้เป็ น พระอุปัช ฌาย์ จะรับผู้ ใดบวชในวัดของตนให้ นาผู้ ส มัคร
ขอบรรพชาอุปสมบทนั้น ไปมอบตัวแก่พระอุปัชฌาย์ พร้อมทั้งใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท และ
ใบรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบท ก่อนถึงวันบรรพชาอุปสมบทไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ในกรณีเช่นนี้ ให้พระอุปัชฌาย์ผู้จะรับบวชปฏิบัติตามความในข้อ ๑๖ วรรค ๒
ข้อ ๑๘ ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท และใบรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบทให้ยื่นต่อ
เจ้าอาวาสผู้มิได้เป็นพระอุปั ชฌาย์ ๒ ฉบับ เพื่อเจ้าอาวาสเก็บรั กษาไว้ฉบับหนึ่ง และพระอุปัชฌาย์
เก็บรักษาไว้ฉบับหนึ่ง ถ้าเจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ยื่นเพียงฉบับเดียว
ข้อ ๑๙ พระอุ ปั ช ฌาย์ เ มื่ อ ให้ บ รรพชาอุ ป สมบทแก่ กุ ล บุ ต รแล้ ว มี ห น้ า ที่ ต้ อ งถื อ เป็ น
ภารธุร ะปกครองดูแลสั่ งสอนสั ทธิวิห าริ กของตนให้ ตั้งอยู่ในสั มมาปฏิบัติ ต้องขวนขวายให้ ได้รับ
การศึกษาพระธรรมวินัย และต้องออกหนังสือสุทธิให้แก่สัทธิวิหาริกตามความในข้อ ๔๑ เพื่อแสดง
สังกัดถิ่นที่อยู่และความบริสุทธิ์แห่งสมณเพศ
๕๔ คู่มือพระสังฆาธิการ

ถ้าสัทธิวิหาริกผู้มีพรรษายังไม่พ้น ๕ จะไปอยู่ในวัดอื่นใด เมื่อพระอุปัชฌาย์เห็นสมควร
ก็ให้ ส อบถามไปยั งเจ้ าอาวาสวัด นั้ น เมื่ อได้ รับค ายืน ยันรั บรองที่ จะปกครองดู แลสั่ งสอนแทนได้
จึงให้ทาหนังสือฝากและมอบภารธุระแก่เจ้าอาวาสวัดนั้น ให้เป็นผู้ปกครองดูแลสั่งสอนแทนตน
ถ้าสัทธิวิหาริกผู้นั้นมีพรรษายังไม่พ้น ๕ จะย้ายไปอยู่ในวัดอื่นต่อไปอีก ให้เจ้าอาวาสผู้รับฝาก
ปกครองแจ้งไปยังพระอุปัชฌาย์ เพื่อได้ปฏิบัติการตามความในมาตรา ๒ แต่ถ้าพระอุปัชฌาย์นั้นพ้น
จากความเป็นพระอุปัชฌาย์แล้ว ก็ให้เจ้าอาวาสผู้ปกครองปฏิบัติการตามความในวรรค ๒
ข้อ ๒๐ พระอุปัชฌาย์ต้องส่งบัญชีสัทธิวิหาริกของตนตามความในข้อ ๔๑

หมวด ๔

เขตพระอุปัชฌาย์
ข้อ ๒๑ พระอุปั ชฌาย์ จะให้ บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรได้ภายในเขตที่ระบุไว้ในตราตั้ง
หรือเขตอานาจที่ตนปกครองอยู่ในปัจจุบัน คือ ถ้าเป็น
(๑) เจ้าอาวาส
ภายในวัดของตน
(๒) เจ้าคณะตาบล ภายในเขตตาบลของตน
(๓) เจ้าคณะอาเภอ ภายในเขตอาเภอของตน
(๔) เจ้าคณะจังหวัด ภายในเขตจังหวัดของตน
(๕) เจ้าคณะภาค
ภายในเขตภาคของตน
(๖) เจ้าคณะใหญ่
ภายในเขตหนของตน
พระอุปัชฌาย์ที่ดารงตาแหน่งประธานและกรรมการมหาเถรสมาคม ไม่จากัดเขต
ข้อ ๒๒ ถ้าไม่มีคาสั่ งเป็น อย่ างอื่น พระอุปัชฌาย์ผู้เป็นกิตติมศักดิ์ในตาแหน่งปกครอง
ให้ บ รรพชาอุป สมบทได้ ในเขตอนุ รู ป แก่ ต าแหน่ง ปกครองเดิ ม ของตน ตลอดเวลาที่ ต นยั ง ส านั ก
อยู่ในวัด หรือในเขตที่ตนเคยปกครองนั้น เว้นแต่เป็นเจ้าคณะภาคกิตติมศักดิ์ แม้มิได้อยู่ในเขต
ทีต่ นเคยปกครองก็ให้บรรพชาอุปสมบทในเขตที่ตนเคยปกครองนั้นได้
ข้อ ๒๓ พระอุปัชฌาย์ผู้ลาออกจากตาแหน่ง หรือพ้นจากตาแหน่ง หรือถูกให้ออกจาก
ตาแหน่งในทางปกครอง และไม่ได้เป็นกิตติมศักดิ์ แต่ยังคงเป็นเจ้าอาวาส ให้เป็นพระอุปัชฌาย์
ได้เฉพาะในวัดของตน
ข้อ ๒๔ พระอุปัชฌาย์จะให้บรรพชาอุปสมบทนอกเขตการปกครองของตนได้ ต่อเมื่อเจ้าของ
เขตขอร้อง หรือได้ขออนุญาตเจ้าของเขตตามฐานานุรูปดังกล่าวในข้อ ๒๑ และได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากเจ้าของเขตแล้ว หรือได้ขอและรับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ เป็นลายลักษณ์อักษรจาก
เจ้าคณะภาคเจ้าสังกัดเป็นครั้งคราว
๕๕ คู่มือพระสังฆาธิการ

หมวด ๕
การระงับหน้าที่พระอุปัชฌาย์
ข้อ ๒๕ หน้าที่พระอุปัชฌาย์ต้องระงับในเมื่อ
(๑) พ้นจากตาแหน่งหน้ าที่ในทางปกครอง และมิได้เป็นกิตติมศักดิ์ในตาแหน่ง
นั้น ๆ หรือถูกให้พ้นจากตาแหน่งหน้าที่ในทางปกครอง
(๒) ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามความในข้อ ๘
(๓) ถูกเป็นจาเลยในอธิกรณ์ที่มีโทษถึงให้สึก และอยู่ในระหว่างไต่สวนพิจารณา
วินิจฉัย
(๔) ถูกถอดถอนจากตาแหน่งหน้าที่พระอุปัชฌาย์
ข้อ ๒๖ การระงับหน้าที่พระอุปัชฌาย์ตามความในข้อ ๒๕ (๒) และ (๓) ของพระสังฆาธิการ
ตาแหน่งต่ากว่าชั้นเจ้าคณะอาเภอให้พระสังฆาธิการผู้บังคับบัญชาของพระอุปัชฌาย์รูปนั้นรายงาน
ตามลาดับจนถึงเจ้าคณะจังหวัด เพื่อพิจารณาสั่งระงับจากหน้าที่พระอุปัชฌาย์ ถ้าเป็นเจ้าคณะอาเภอ
ให้เจ้าคณะจังหวัดพิจารณาสั่งระงับจากหน้าที่พระอุปัชฌาย์
ส่วนพระสังฆาธิการตาแหน่งตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดขึ้นไป ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือพิจารณา
สั่งระงับ
ข้อ ๒๗ การถอดถอนพระอุปัชฌาย์ตามความในข้อ ๒๕ (๔) ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้
ในหมวด ๖ แห่งกฎมหาเถรสมาคมนี้

หมวด ๖
จริยาพระอุปัชฌาย์
ส่วนที่ ๑
จริยา
ข้อ ๒๘ พระอุปัช ฌาย์ ต้องเอื้อเฟื้อ สังวร ประพฤติ ตามพระธรรมวินัย และกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีของสัทธิวิหาริก
ข้อ ๒๙ พระอุปัชฌาย์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎมหาเถรสมาคมนี้
ข้อ ๓๐ พระอุปัชฌาย์ ต้องปฏิบัติหน้ าที่ตามคาสั่งหรื อคาแนะนาชี้แจงของพระสังฆาธิการ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมนี้
ข้อ ๓๑ พระอุปั ช ฌาย์ ต้องปฏิบั ติห น้าที่ด้ว ยความระมัด ระวัง มิให้ บรรพชาอุปสมบท
กรรมวิบัติบกพร่องไม่ว่าด้วยเหตุใด
๕๖ คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๒

การรักษาจริยา
ข้อ ๓๒ ให้พระสังฆาธิการผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น มีหน้าที่ควบคุมดูแลแนะนาชี้แจง
หรือสั่งพระอุปัชฌาย์ในเขตบังคับบัญชาของตน ให้ปฏิบัติตามจริยาพระอุปัชฌาย์โดยเคร่งครัด

ส่วนที่ ๓
การละเมิดจริยา
ข้อ ๓๓ พระอุปัชฌาย์รูปใด ปฏิบัติหน้าที่โดยละเมิดจริยาต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยา
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ถอดถอนจากตาแหน่งหน้าที่พระอุปัชฌาย์
(๒) ให้ระงับหน้าที่พระอุปัชฌาย์ชั่วคราวไม่เกิน ๒ ปี
(๓) เรียกตัวมาอบรมชั่วคราวไม่เกิน ๑ ปี
(๔) ให้ทาทัณฑ์บน
(๕) ตาหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๓๔ การให้ ถ อดถอนจากต าแหน่ ง หน้ า ที่ พ ระอุ ปั ช ฌาย์ นั้ น จะท าได้ ต่ อ เมื่ อ
พระอุปัชฌาย์ละเมิดจริยาโดยจงใจให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้องห้ามตามความในข้อ ๑๔
ในกรณีเช่นนี้ ให้พระสั งฆาธิการผู้บังคับบัญชาของพระอุปัชฌาย์รูปนั้ น รายงานโดยล าดับ
จนถึงผู้มีอานาจแต่งตั้ง เมื่อได้สอบสวนและได้ความจริงตามรายงานนั้นแล้วให้ ผู้มีอานาจแต่งตั้ง
สั่งถอดถอนจากตาแหน่งหน้าที่พระอุปัชฌาย์
ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ค าสั่ ง พระสั ง ฆาธิ ก ารผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ อาจสั่ ง ให้ พั ก หน้ า ที่
พระอุปัชฌาย์ก่อนได้ แต่ถ้าพระอุปัช ฌาย์รูปนั้นดารงตาแหน่งพระสังฆาธิการต่ากว่าเจ้าคณะจังหวัด
ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้สั่งพัก
ข้ อ ๓๕ พระอุ ปั ช ฌาย์ รู ป ใด ละเมิ ด จริ ย าอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง นอกจากที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ในข้ อ ๓๔ เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพิ จ ารณาเห็ น สมควรลงโทษสถานเบาลงมาสถานเดี ย ว หรื อ
หลายสถานโดยสมควรแก่ความผิด
(๑) ถ้าพระอุปัชฌาย์รูปนั้นดารงตาแหน่งพระสังฆาธิการต่ากว่าเจ้าคณะจังหวัด
ให้ผู้บั งคับ บัญชารายงานเสนอตามลาดับจนถึงเจ้าคณะภาค เพื่อพิจารณาสั่งลงโทษแล้ วรายงาน
ผู้มีอานาจแต่งตั้งทราบ

๕๗ คู่มือพระสังฆาธิการ

(๒) ถ้าพระอุปัชฌาย์รูปนั้น ดารงตาแหน่งพระสังฆาธิการตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดขึ้นไป
ให้ผู้บังคับบัญชารายงานเสนอตามลาดับ จนถึงผู้มีอานาจแต่งตั้งเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษ
ข้อ ๓๖ ในกรณี ที่ พ ระอุ ปั ช ฌาย์ เ คยถู ก ลงโทษตามข้ อ ๓๓ (๓) (๔) และ (๕) มาแล้ ว
ไม่เข็ดหลาบ กระทาผิดอีก ให้ลงโทษในสถานที่หนักกว่าโทษเดิม
ข้อ ๓๗ พระอุปัชฌาย์รูปใด ถูกระงับหน้าที่พระอุปัชฌาย์ตามข้อ ๒๕ ก็ดี ถูกระงับหน้าที่
พระอุปัชฌาย์ตามข้อ ๓๓ (๒) ก็ดี ถูกพักหน้าที่พระอุปัชฌาย์ตามข้อ ๓๔ วรรค ๓ ก็ดี หากฝ่าฝืน
ให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรอีก หรือถูกลงโทษตามความในข้อ ๓๓ (๒) แล้วไม่เข็ดหลาบละเมิ ด
ซ้าอีก ให้ถือว่าเป็นการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง ฐานขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชาตาม
ความในข้อ ๕๔ (๓) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอน
พระสังฆาธิการ
ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้บังคับบัญชารายงานโดยลาดับ จนถึงผู้มีอานาจแต่งตั้งพระสังฆาธิการ
ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์รูปนั้น เพื่อพิจารณาสั่งถอดถอนจากตาแหน่งหน้าที่พระสังฆาธิการ

หมวด ๗
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๓๘ พระภิกษุรูปใดไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ หรือถูกถอดถอนจากความเป็น
พระอุปัชฌาย์ตามกฎมหาเถรสมาคมนี้ บังอาจให้ บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรต้องระวางโทษตาม
ความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๓๙ บุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ บรรพชาอุ ป สมบทตามความในข้ อ ๓๗ และข้ อ ๓๘ ให้ ถื อ ว่ า
บรรพชาอุปสมบทโดยมิชอบ ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์อันพระภิกษุสามเณรจะพึงได้
ข้อ ๔๐ ในกรณีแต่งตั้งหรือถอดถอนพระอุปัชฌาย์ ให้ผู้แต่งตั้งหรือผู้ถอดถอนแจ้งการ
แต่งตั้งหรือการถอดถอนไปยังสานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ในกรณี ที่ พ ระอุ ปั ช ฌาย์ พ้ น จากต าแหน่ ง หน้ า ที่ ด้ ว ยประการใด ให้ พ ระสั ง ฆาธิ ก าร
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามความในวรรคต้น

๕๘ คู่มือพระสังฆาธิการ

ข้อ ๔๑ วิธีปฏิบัติในการฝึกซ้อมอบรม หรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ก็ดี ในการทาใบสมัคร
และใบรั บ รองผู้ จ ะบรรพชาอุ ป สมบทก็ ดี ในการออกหนั ง สื อ สุ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ สั ท ธิ วิ ห าริ ก ก็ ดี ในการ
ส่งบัญชี สัทธิวิหาริกก็ดี ให้เป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม
ตราไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖) คือเนื่องจากมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งให้อานาจมหาเถรสมาคม ตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับวาง
ระเบียบ หรือออกคาสั่งมหาเถรสมาคม ได้ถูกยกเลิกและได้บัญญัติอานาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมดังกล่าวขึ้นใหม่
เป็นมาตรา๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจาเป็นต้องตรากฎมหาเถรสมาคมนี้

๕๙ คู่มือพระสังฆาธิการ

