ตัวอย่างหนังสือขอแต่งตั้ง
ที่……../………..

สำนักงำนเจ้ำคณะอำเภอ…..………
วัด………….……………………….
……. ธันวำคม ๒๕๔๑

เรื่อง
กรำบเรียน

ขอแต่งตั้งเจ้ำคณะตำบล
เจ้ำคณะจังหวัด…….

สิ่งที่ส่งมำด้วย ประวัติ ๑ ชุด
ด้วยพระครู……………….วัด…………………ตำบล………….เจ้ำคณะ
ตำบล……………ได้ข อลำออกจำกต ำแหน่ ง และจังหวัดได้อ นุ มัติ แล้ว แต่ วัน ที่ ………
…………๒๕๔๑ เห็นเหตุให้ตำบล………….ไม่มีเจ้ำคณะตำบล อำเภอได้แต่งตั้งให้
พระ……………วัด………… เป็ นผูร้ กั ษำกำรแทนเจ้ำคณะตำบล แต่วนั ที่……… ๒๕๔๑
บัดนี้ ได้พิจำรณำเห็นว่ำ พระ…………….ฉำยำ…………….อำยุ…….
พรรษำ………. วิทยฐำนะ ป.ธ…น.ธ.….วัด………….ตำบล……….....อำเภอ…………
จังหวัด…………ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่ ง………เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ ๖ และ
ข้อ ๒๒ แห่งกฎมหำเถรสมำคมฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งถอดถอนพระ
สังฆำธิกำร และเป็ นผูเ้ หมำะสมที่จะดำรงตำแหน่ งเจ้ำคณะตำบล……………. ต่อไป
ฉะนั้ น จึ ง กรำบเรี ย นมำเพื่ อ พิ จ ำรณำแต่ ง ตั้ง ให้พ ระ………….ด ำรง
ตำแหน่ งเจ้ำคณะตำบล…………………ต่อไป.
กรำบเรียนมำด้วยควำมเคำรพ
(พระ………………)
เจ้ำคณะอำเภอ……………….
แผนกการปกครอง
โทร……………..

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้ง
ที่…….../………..

สำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัด…………
วัด……….………………………….
…… มกรำคม ๒๕๔๒

เรื่อง

แต่งตั้งเจ้ำคณะตำบล

เรียน

เจ้ำคณะอำเภอ…………

อ้ำงถึง

หนังสือที่………/…………..ลงวันที่………………

สิ่งที่ส่งมำด้วย คำสัง่ ๑ ฉบับ
ตำมหนั งสือที่ อำ้ งถึง อำเภอได้เสนอ พระ……………………………….
วัด……………….… เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งเจ้ำคณะตำบล………………………
แทนพระ………………….ซึ่งได้รบั อนุ ญำตให้ลำออก เมื่อวันที่ …………….……๒๕๔๑
ดังรำยละเอียดแจ้งอยูแ่ ล้ว นั้น
จังหวัดได้พิจำรณำแต่งตั้งแล้ว แต่วนั ที่ ……………. มกรำคม ๒๕๔๒
ดังรำยละเอียดแจ้งอยูแ่ ล้วในคำสัง่ ที่แนบมำพร้อมนี้
ฉะนั้น จึงเรียนมำเพื่อ
(๑) แจ้งให้พระ…………………....ได้รบั ทรำบกำรแต่งตั้งและรับ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ในฐำนะเจ้ำคณะตำบลต่อไป
(๒) แจ้งให้เจ้ำอำวำสทุกวัดในสังกัดตำบล………..…….ได้รบั
ทรำบกำรแต่งตั้งและฟั งบังคับบัญชำของเจ้ำคณะตำบลรูปใหม่ต่อไป

(๓) ให้จดั เตรียมรับตรำตั้งเจ้ำคณะตำบลในวันที่………………
……..….. ๒๕๔๑ เวลำ…………น. ณ วัด……………....ตำบล………………… โดย
สัง่ ให้เจ้ำอำวำสทุกวัดและเชิญกำนั นผูใ้ หญ่บำ้ นในเขตตำบลดังกล่ำว ไปร่วมในพิธีมอบ
ตรำตั้งครั้งนี้ โดยจังหวัดจะนำตรำตั้งไปมอบเอง.

เรียนมำด้วยควำมนับถือ
(พระ…………………)
เจ้ำคณะจังหวัด…………………..…
ส่วนการปกครอง
โทร……………

หมายเหตุ.- ตัวอย่างนี้ ใช้ในกรณีที่เจ้าคณะจังหวัดนาตราตัง้ ไปมอบเอง
ถ้าประสงค์อย่างอื่ น เปลี่ ยนแปลงได้

ตัวอย่างหนังสือรายงานการแต่งตั้ง
ที่…..…/….……

สำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัด……………
วัด…………………………………….
…… มีนำคม ๒๕๔๒

เรื่อง
แต่งตั้งเจ้ำคณะตำบล
เรียน
เจ้ำคณะภำค…………
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. สำเนำคำสัง่ ๑ ฉบับ
๒. ใบบรรจุพระสังฆำธิกำร ๑ ฉบับ
ด้วยเจ้ำคณะอำเภอ…………..รำยงำนว่ำ พระครู …………………….
เจ้ำคณะตำบล…………....ได้รับอนุ มัติให้ลำออกจำกตำแหน่ งแต่วันที่ ……………….
เป็ นเหตุให้ตำบลดังกล่ำวไม่มีเจ้ำคณะตำบล และขอเสนอพระ………………………..
ฉำยำ…………อำยุ………พรรษำ…… ป.ธ……. น.ธ…….. วัด………………..……
ตำบล…..……………อำเภอ………………….…..เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งเจ้ำคณะ
ตำบลดังกล่ำวนั้น
จังหวัดได้พิจำรณำแต่งตั้งแล้วแต่วนั ที่ …… มกรำคม ๒๕๔๒ ดังรำย
ละเอียดแจ้งอยูแ่ ล้วในคำสัง่ ที่แนบมำพร้อมนี้
ฉะนั้ น จึงเรียนมำเพื่อทรำบและขอได้แจ้งสำนั ก งำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติเพื่อบรรจุทะเบียนพระสังฆำธิกำรและตั้งนิ ตยภัตถวำยต่อไป.
เรียนมำด้วยควำมนับถืออย่ำงสูง
(พระ…………………..)
เจ้ำคณะจังหวัด……..
ส่วนการปกครอง
โทร……………..

ตัวอย่างหนังสือเสนอขอแต่งตั้ง

พระภิกษุผูข้ าดคุณสมบัติเป็ นเจ้าคณะตาบล
ที่……….../…………

สำนักงำนเจ้ำคณะอำเภอ………...
วัด………….………………………
..…. ธันวำคม ๒๕๔๑

เรื่อง

ขอแต่งตั้งเจ้ำคณะตำบล

กรำบเรียน

เจ้ำคณะจังหวัด………………….

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. บัญชีชื่อพระสังฆำธิกำรในเขต …….ชุด
๒. ประวัติพระภิกษุ ……..ชุด
ด้วยตำบล……………ไม่มีเจ้ำคณะตำบล เพรำะเจ้ำอธิกำร….……….
ถึงมรณภำพ แต่วนั ที่…………………… อำเภอได้แต่งตั้งให้พระอธิกำร……….……..
ฉำยำ……………. อำยุ…….. พรรษำ………. วิทยฐำนะ น.ธ.โท วัด…………………
ตำบล……….……… อำเภอ…………………. เจ้ำอำวำสวัด……………….. เป็ นผู้
รักษำกำรแทนเจ้ำคณะตำบลดังกล่ำว ตั้งแต่วนั ที่………………… เป็ นเวลำเกือบจะ
ครบ ๑ ปี แล้ว อำเภอได้พิจำรณำคัดเลือกพระภิกษุ ผมู้ ีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ ๖
และข้อ ๒๒ เพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งดังกล่ำว แต่เพรำะตำบลดังกล่ำวเป็ นถิ่น
กันดำร พระภิกษุ ผมู้ ีคุณสมบัติตำมข้อ ๒๒ ( ๒ ) ( ๓ ) หรือ ( ๔ ) มีน้อย และที่มี
อยูล่ ว้ นแต่ไม่เหมำะสม และได้พิจำรณำว่ำพระอธิกำร…………………. ผูร้ กั ษำกำร
แทนเจ้ำคณะตำบล แม้เป็ นเจ้ำอำวำสมำเพียง ๑ ปี เศษ ก็เป็ นผูม้ ีควำมเหมำะสมและ
ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่เจ้ำคณะตำบลมำโดยเรียบร้อย ควรได้รบั กำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ ง
เจ้ำคณะตำบลดังกล่ำว

ฉะนั้น จึงกรำบเรียนมำเพื่อพิจำรณำผ่อนผันและขออนุ มตั ิจำกเจ้ำคณะ
ภำค เพื่อแต่งตั้งให้พระ…………………..ดำรงตำแหน่ งเจ้ำคณะตำบล……………ต่อไป
พร้อมหนังสือนี้ ได้จดั ส่งบัญชีรำยชื่อพระสังฆำธิกำรในเขตตำบล………... และประวัติ
พระอธิกำร……………… มำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วยแล้ว.

กรำบเรียนมำด้วยควำมเคำรพ
( ……………………… )
เจ้ำคณะอำเภอ…………………….
แผนกการปกครอง
โทร……………..

หมายเหตุ. - ประวัติใช้ตามแบบขอแต่งตัง้ รองและผูช้ ่วยเจ้าอาวาส

ตัวอย่างหนังสือขออนุมตั แิ ต่งตั้ง

พระภิกษุผขู ้ าดคุณสมบัติเป็ นเจ้าคณะตาบล
ที่………../………..

สำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัด……………
วัด…………………………………….
……..ธันวำคม………

เรื่อง

ขอแต่งตั้งเจ้ำคณะตำบล

กรำบเรียน

เจ้ำคณะภำค………

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. บัญชีประกอบเรื่อง ……. ชุด
๒. ประวัติพระภิกษุ …….. ชุด
ด้วยเจ้ำคณะอำเภอ……………. ได้เสนอขอแต่งตั้งพระ…………………
ฉำยำ…………… อำยุ……… พรรษำ…… วิทยฐำนะ น.ธ. โท วัด…………………
ตำบล…………….อำเภอ………………………. ซึ่งเป็ นเจ้ำอำวำสวัด……………………
มำได้ ๑ ปี เศษ เพื่อพิจำรณำผ่อนผันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งเจ้ำคณะตำบล………..…
แทนเจ้ำอธิกำร………………… ซึ่งถึงมรณภำพ แต่วนั ที่………..………… โดยให้
เหตุผลว่ำ ตำบลดังกล่ำวเป็ นถิ่นกันดำร พระภิกษุ ผมู้ ีคุณสมบัติตำมข้อ ๒๒ (๒) (๓) หรือ
(๔) มีน้อย และที่มีอยูล่ ว้ นแต่ไม่เหมำะสม และเห็นว่ำ พระอธิกำร…………………...ผู้
รักษำกำรแทนเจ้ำคณะตำบล………………… แม้จะขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๒๒ (๒) (๓)
และ (๔) แต่ก็เป็ นผูม้ ีควำมเหมำะสมและได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ผรู้ กั ษำกำรแทนเจ้ำคณะตำบล
มำโดยเรียบร้อย ควรได้รบั กำรแต่งตั้ง
จังหวัดได้พิจำรณำโดยรอบคอบแล้ว เห็นว่ำ พระอธิกำร……………
เป็ นผูเ้ หมำะสมที่จะดำรงตำแหน่ งดังกล่ำว แม้จะขำดคุณสมบัติก็ควรได้รบั กำรแต่งตั้ง

ฉะนั้น จึงกรำบเรียนขอรับอนุ มตั ิ เพื่อจะได้แต่งตั้งให้พระอธิกำร……….
ดำรงตำแหน่ งเจ้ำคณะเจ้ำตำบล…………………เฉพำะกรณี พร้อมด้วยหนังสือนี้ ได้จดั
ส่งบัญชีรำยชื่อพระสังฆำธิกำรในเขตตำบลดังกล่ำวและประวัติพระอธิกำร………………..
มำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วยแล้ว.

กรำบเรียนมำด้วยควำมเคำรพอย่ำงสูง
( …………………………… )
เจ้ำคณะจังหวัด………….
ส่วนการปกครอง
โทร. …………..

บัญชีประกอบเรือ่ งขอแต่งตั้งภิกษุผขู ้ าดคุณสมบัตเิ ป็ นเจ้าคณะตาบล………………..
ตามหนังสือที…
่ ………../…………… ลงวันที…
่ ……………………
ที่

ชื่อ

ฉายา

อายุ พรรษา

วิทยฐานะ
ป.ธ. น.ธ.

วัด

ตาบล

รับรองตามนี้
( ……………………………… )
เจ้าคณะ……………….

อาเภอ

ดารง
หมายเหตุ
ตาแหน่ง วัน เดือน พ.ศ.

คาสั ่งแต่งตั้งเจ้าคณะตาบล
ตัวอย่างที่ ๑

คาสั ่งคณะสงฆ์จงั หวัด………….
ที…
่ ..…/…………….
เรื่อง แต่งตัง้ เจ้าคณะตาบล
-------------ด้วยพระ…………..….เจ้ำคณะตำบล……………..อำเภอ………………
ได้ข อลำออกจำกตำแหน่ ง และได้รับอนุ ญำตเมื่อวันที่ ……………...เป็ นเหตุให้ตำบล
ดังกล่ำวไม่มีเจ้ำคณะตำบล
อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ ๒๓ แห่งกฎมหำเถรสมำคม ฉบับที่ ๒๔
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆำธิกำร ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงแต่งตั้งให้พระ……………ฉำยำ…………อำยุ…….……พรรษำ………
วิทยฐำนะ ป.ธ…..… น.ธ…..… วัด…………………………... ตำบล………………..
อำเภอ……………ปั จจุบนั เป็ น……………ดำรงตำแหน่ งเจ้ำคณะตำบล…………………
มีอำนำจหน้ำที่ปกครองคณะสงฆ์ ตำมควำมในข้อ ๒๕ แห่งกฎมหำเถรสมำคม ฉบับที่
๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่ำด้วยระเบียบกำรปกครองคณะสงฆ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป.
สัง่ ณ วันที่…….………………พ.ศ……………
(ลงชื่อ) …………………………….
(พระ………………………)
เจ้ำคณะจังหวัด…………….

ตัวอย่างที่ ๒

คาสั ่งคณะสงฆ์จงั หวัด………..
ที…
่ ……... /………………..
เรื่อง แต่งตัง้ เจ้าคณะตาบล
-------------โดยที่เจ้ำคณะจังหวัด……………… ได้ประกำศยกเลิกตำบลเดิมและ
กำหนดเขตปกครองตำบลใหม่จำนวน ๔ ตำบล ได้ลงประกำศในแถลงกำรณ์คณะสงฆ์
เล่ม….. ตอนที่….…วันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๔๑
อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ ๒๓ แห่งกฎมหำเถรสมำคมฉบับที่ ๒๔
(พ.ศ.๒๕๔๑) ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆำธิกำร ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงแต่งตั้งให้
๑) พระ……………….….ฉำยำ……………….อำยุ……….พรรษำ……..
วัด……………ตำบล………….อำเภอ…………ดำรงตำแหน่ งเจ้ำคณะตำบล………..
๒) พระ………………….ฉำยำ……………….อำยุ……….พรรษำ……..
วัด……………ตำบล………….อำเภอ…………ดำรงตำแหน่ งเจ้ำคณะตำบล………..
๓) พระ……………………ฉำยำ…………….อำยุ……….พรรษำ……..
วัด……………ตำบล………….อำเภอ…………ดำรงตำแหน่ ง………………………..
มีอำนำจหน้ำที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตน ตำมควำมในข้อ
๒๕ แห่งกฎมหำเถรสมำคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่ำด้วยระเบียบกำรปกครองคณะสงฆ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๔๑ เป็ นต้นไป.
สัง่ ณ วันที่ ๑๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๑
(พระ……………………….)
เจ้ำคณะจังหวัด……………
หมายเหตุ ต้องการให้มผี ลย้อนหลัง

