
 

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒                                  พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์) 
 

๗. ตวัอย่างหนงัสือแจง้การรบัมอบงาน 
 

ท่ี………../…………..     วดั…………………………… 
 

         …… พฤศจิกายน  ๒๕๔๑ 
 
เร่ือง  แจง้การส่งมอบงานในหน้าท่ีเจา้อาวาส 
 

เรียน  เจา้คณะต าบล………………………... 
 

อา้งถึง  หนังสือ…………./……………..ลงวนัท่ี…………………. 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ส าเนารายงานส่งมอบงาน  ๑ ชุด 
 

  ตามหนังสือท่ีอา้งถึง แจง้การแต่งตั้งผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาส พรอ้มกบั

สัง่ใหข้อรบัมอบงานในหน้าท่ีเจา้อาวาส  ดังความละเอียดแจง้อยูแ่ลว้ น้ัน 
 

  บดัน้ี  กระผมไดร้ับมอบงานในหน้าท่ีเจา้อาวาสวดัจากพระ…………………
เจา้อาวาสรูปเดิมเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ เม่ือวนัท่ี…………………   ดังความละเอียดแจง้
อยูแ่ลว้ในส าเนารายงานส่งมอบงานท่ีถวายมาพรอ้มน้ี 
 

  ฉะน้ัน  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ. 
 
 

เรียนมาดว้ยความนับถืออยา่งสูง 
 

(พระ………………………) 
รองเจา้อาวาส  รกัษาการแทน 
เจา้อาวาสวดั………………. 

 

ค าช้ีแจง  ๑. หนังสือแจง้การมอบงานในกรณีอ่ืน พึงเทียบเคียงกบักรณีน้ี 
                ๒. ถา้เป็นพระภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ใชว้า่ “ผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาสวดั…….” 



 

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒                                  พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์) 
 

ตวัอย่างค าสัง่กรณีที่ ๑/๑ 

 

ค าสัง่คณะสงฆต์  าบล………… 
ที…่….…./………………. 

เรื่อง  แต่งตั้งผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาส 
-------------- 

 

  โดยท่ีพระ………………… เจา้อาวาสวดั………………………………
ต าบล………………….อ าเภอ………………………… จงัหวดั……………………ไดร้บั
ค าสัง่อนุญาตใหล้าออกจากต าแหน่ง แต่วนัท่ี……………………….เป็นเหตุใหว้ดั
ดังกล่าวไม่มีเจา้อาวาส   
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ ๔ วรรค ๑ แหง่กฎมหาเถรสมาคม ฉบบัท่ี 

๑๙ (พ.ศ.๒๕๓๖)   วา่ดว้ยการแต่งตั้งผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาส    ออกตามความใน
พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

  จึงแต่งตั้ งใหพ้ระ……………… ฉายา………… อายุ…… พรรษา…… 
ป .ธ…… น .ธ…… วัด………….……ต าบล………………….อ าเภอ…………………
ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง………..…  เป็นผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาสวดั………………… 
 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป. 
 

สัง่ ณ วนัท่ี………………พ.ศ…………… 
 

 
             (ลงช่ือ) …………………………… 

(พระครู…………………….) 
เจา้คณะต าบล……………………. 



 

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒                                  พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์) 
 

ตวัอย่างค าสัง่กรณีที่ ๑/๒ 
 

ค าสัง่คณะสงฆต์  าบล………….. 
ที…่……./………………. 

เรื่อง  แต่งตั้งผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาส 
-------------- 

 

  ดว้ยกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศตั้งวดั………………………………. 
อ าเภอ……………จงัหวดั……………………เป็นวดัในพระพุทธศาสนา ตามประกาศลง
วนัท่ี……เดือน……………พุทธศกัราช……..  ยงัไมมี่เจา้อาวาสและจะแต่งตั้งทนัทีมิได ้
  อาศัยอ านาจตามความในขอ้ ๔ วรรค ๑ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบบัท่ี 

๑๙ (พ.ศ.๒๕๓๖)   ว่าด้วยการแต่งตั้งผูร้ักษาการแทนเจา้อาวาส    ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕   แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

  จึงแต่งตั้งใหพ้ระ………………. ฉายา………… อายุ…… พรรษา…..
ป.ธ…… น .ธ…… วัด………………… ต าบล……………… อ าเภอ…………………
เป็นผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาสวดั…………… 
 

ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป. 
 

สัง่   ณ วนัท่ี………………พ.ศ…………… 
    

(ลงช่ือ)………………………………… 
(พระครู……………………….) 

เจา้คณะต าบล……………………. 
 

ค าช้ีแจง   ๑. ในกรณีท่ียกวดัรา้งขึ้นเป็นวดัมีพระภิกษุอยูจ่  าพรรษา  ดดัแปลงได ้
      ๒. หนังสือแจง้การแตง่ตัง้ ใหใ้ชห้นังสือภายนอก. 



 

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒                                  พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์) 
 

ตวัอย่างค าสัง่กรณีที่ ๒ 
 

ค าสัง่คณะสงฆต์  าบล………………. 
ที…่……../………………. 

เรื่อง  แต่งตั้งผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาส 
---------------- 

 
  ดว้ยพระครู……………… เจา้อาวาสวดั………………………………
ต าบล……………….  อ าเภอ………………………… จงัหวดั…………………… 
อาพาธจนไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้    ไดเ้สนอพระ………………………  เพ่ือแต่งตั้งเป็น
ผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาส 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ ๕  วรรค ๑   แหง่กฎมหาเถรสมาคม ฉบับ

ท่ี ๑๙ (พ.ศ.๒๕๓๖)   ว่าด้วยการแต่งตั้งผูร้ักษาการแทนเจา้อาวาส ออกตามความใน
พระราชบญัญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์(ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และโดยความเห็นชอบของเจา้คณะอ าเภอตามขอ้เสนอของเจา้อาวาส 
 

  จึงแต่งตั้งใหพ้ระ………………. ฉายา………… อายุ…… พรรษา…..
ป .ธ…… น .ธ…… วัด…………………ต าบล……………….อ า เภอ…………………
ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง……………  เป็นผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาสวดั…………… 
 

ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป. 

 
สัง่   ณ วนัท่ี…………………พ.ศ…………….. 

 
 

(ลงช่ือ)…………………………………… 
(พระครู………………………….) 
เจา้คณะต าบล……………………. 



 

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒                                  พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์) 
 

ตวัอย่างค าสัง่กรณีที่ ๓ 
 

ค าสัง่คณะสงฆต์  าบล……………… 
ที…่……../………………. 

เรื่อง  แต่งตั้งผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาส 
---------------- 

 

  ดว้ยพระครู……………… เจา้อาวาสวดั………………………………
ต าบล……………………. อ าเภอ………………………… จงัหวดั……………………
อาพาธจนไม่อาจเสนอผูส้มควรเป็นผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาสได ้
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ ๖ วรรค ๑  แหง่กฎมหาเถรสมาคม ฉบบัท่ี 

๑๙  (พ.ศ.๒๕๓๖)    วา่ดว้ยการแต่งตั้งผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาส   ออกตามความใน
พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  และโดยความเห็นชอบของเจา้คณะอ าเภอ 
 

  จึงแต่งตั้งใหพ้ระ………………. ฉายา………… อายุ…… พรรษา…..
ป .ธ…… น .ธ…… วัด…………………ต าบล……………….อ า เภอ…………………
ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง……………  เป็นผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาสวดั…………… 
 

ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป. 
 

สัง่   ณ วนัท่ี…………………พ.ศ…………….. 
 

 

         (ลงช่ือ)…………………………………. 
(พระครู…………………….) 

เจา้คณะต าบล…………………. 
 



 

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒                                  พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์) 
 

ตวัอย่างค าสัง่กรณีที่ ๔ 
 

ค าสัง่เจา้อาวาสวัด………….. 
ที…่……../………………. 

เรื่อง  แต่งตั้งผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาส 
---------------- 

 

  ดว้ยขา้พเจา้ พระ……………….……… เจา้อาวาสวดั………………………   
ต าบล…………………. อ าเภอ………………  จงัหวดั…………………ไดร้บัค าสัง่ใหเ้ดิน 
ทางไปประชุมเจา้อาวาสวดัพฒันาตวัอยา่ง  ณ  วดั…………………..อ าเภอ……………….  
จงัหวดั………………  ก าหนดตั้งแต่วนัท่ี ๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๑ ถึงวนัท่ี ๑ ธนัวาคม 
๒๕๔๑  นับเป็นเวลา ๒๕ วนั เป็นเหตุใหไ้ม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีเจา้อาวาสได ้
  อาศัยอ านาจตามความในขอ้ ๗ วรรค ๑  แหง่กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๑๙ 

(พ.ศ.๒๕๓๖)  วา่ดว้ยการแต่งตั้งผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาส   ออกตามความในพระราช-

บญัญติัคณะสงฆ ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์  (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

  จึงแต่งตั้งใหพ้ระ………………. ฉายา………… อายุ…… พรรษา…..
ป.ธ……น.ธ……วดั……………ต าบล…………….อ าเภอ…………จงัหวดั…………… 
ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง……………  เป็นผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาสวดั…………… 
 

ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป. 
สัง่  ณ วนัท่ี……..………พ.ศ………… 

 

        (ลงช่ือ)……………………………… 
(พระ……………………….) 

   เจา้อาวาสวดั……………………. 
 

ค าช้ีแจง.-   ๑. ทอ่นเหตผุลใหเ้ปลี่ ยนแปลงตามควรแก่กรณี 
      ๒. เจา้อาวาสผูแ้ตง่ตัง้จะตอ้งออกหนังสือพรอ้มกัน ๒ ฉบบั 
   (๑) หนังสือแจง้ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ 

(๒) หนังสือแจง้เจา้คณะต าบลเพ่ือทราบ  


