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แบบประกาศก าหนดเขตปกครองต าบล 
 

ประกาศคณะสงฆจ์งัหวัด…………………… 
เรื่อง   ก าหนดเขตปกครองต าบลอนุโลมตามต าบลแห่งราชอาณาจกัร 

และเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ.  ………… 
 

 

 โดยอาศยัอ านาจตามความในขอ้ ๑๑ แหง่ระเบียบมหาเถรสมาคม  ก าหนด

จ านวนและเขตปกครองต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗    และโดยอนุมติัของเจา้คณะภาค………. 
เจา้คณะจงัหวดั ……………   จึงประกาศก าหนดเขตปกครองต าบล โดยอนุโลมตามเขต
ต าบลแหง่ราชอาณาจกัรและเป็นกรณีพิเศษ  ดังต่อไปน้ี 

 

หมวด  ๑ 
อ าเภอ…………………………………… 

 ขอ้ ๑ ใหแ้ยกวดัในเขตต าบล……………………ซ่ึงเดิมอยูใ่นต าบล……………  
ตั้งเป็นต าบลใหม่  เรียกช่ือวา่ “ต าบล………….”    อนุโลมตามต าบลแหง่ราชอาณาจกัร 
มี  ๕  วดั คือ    

๑) วดั…………….. ๒) วดั……………….   ๓)วดั …….………  
ส่วนต าบล…………….   ซ่ึงมีเขตเปล่ียนแปลง คงมี  ๖  วดั  คือ  

๑) วดั………………….. ๒)วดั…………………   ฯลฯ 
ขอ้  ๒ ใหว้ดัในเขตต าบล………………………. รวมข้ึนในปกครองของเจา้

คณะต าบล……………… เม่ือรวมแลว้คงมี……..วดัคือ 
๑)  วดั………………   ๒)  วดั…………………  ฯลฯ 

ขอ้  ๓  ใหว้ดัในเขตต าบล………………….กบัต าบล……………….รวมเป็นเขต
ปกครองต าบลเดียวกนัและแบ่งเขตปกครองออกเป็น  ๒  เขต  ดังน้ี 

๑)  ต าบล………..เขต ๑  มี  ๕  วดั  คือ 
  (ก)  วดั………………  (ข)  วดั………………  ฯลฯ 
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๒)  ต าบล………..เขต  ๒  มี  ๖  วดั  คือ 
  (ก)  วดั…………  (ข)  วดั………………… ฯลฯ 
ขอ้  ๔  ใหว้ดัในเขตต าบล…………ต าบล……………กบัต าบล…………….รวม

เป็นเขตปกครองต าบลเดียวกนั  และแบ่งเขตปกครองออกเป็น  ๓  เขต  ดังน้ี 
   ๑) …………………..………………… ฯลฯ   

ขอ้  ๕  ใหว้ดัในต าบล……….. รวมข้ึนในปกครองของเจา้คณะต าบล………. 
เม่ือรวมแลว้  คงมี………วดั  คือ……………………… 

ขอ้  ๖  ใหว้ดัในเขตต าบล…………………………..เฉพาะวดัท่ีเกิน  ๑๐  ไปข้ึน
ในปกครองของเจา้คณะต าบล……………..คือ………………. ฯลฯ 

 ส่วนต าบล………….ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงคงมี  ๑๐  วดั  คือ………. 
ขอ้  ๗  ใหแ้บ่งเขตปกครองต าบล………….ออกเป็น……………..เขต  ดังน้ี 
 ๑)  ต าบล………………เขต ๑  มี……….วดั  คือ………… 

……………………………………… ฯลฯ 
  ๒)  ต าบล………………เขต ๒  มี………วดั  คือ……….. 

            ……………………………………… ฯลฯ 
หมวด  ๒ 

อ าเภอ………………….. 
ขอ้…………………………….…………………………………  
ขอ้…………………….………………………………………… 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี………….………..พ.ศ……………. 

 
 

(พระ………………….) 
เจา้คณะจงัหวดั………… 
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หมายเหตุ.-รา่งประกาศน้ีเป็นเพียงตวัอยา่ง  ตอ้งศึกษาใหเ้ขา้ใจและใชถ้กูตอ้ง 
 ๑)   ใชส้  าหรบัประกาศอนุโลมตามต าบลแหง่ราชอาณาจกัร  ซึ่ งในขอ้ ๕ แหง่กฎ  

๑๔  มิไดก้ าหนดไวโ้ดยชดัแจง้ 
๒) ในขอ้ ๒ ใชใ้นกรณีท่ีใหว้ดัในต  าบลหน่ึงไปขึ้นในปกครองของเจา้คณะ 

ต าบลอ่ืน ตามระเบียบมหาเถรสมาคม  ขอ้  ๔  วรรคแรก 
 ๓)   ในขอ้  ๓  ใชใ้นกรณรีวมวดั ๒ ต  าบลเป็นต  าบลเดยีวแลว้แบง่เป็น ๒ เขต

หรอืหลายเขต  ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ขอ้  ๔  วรรค  ๒ 
 ๔)   ในขอ้ ๔ ใชใ้นกรณีท่ีรวมวดั ๓ ต  าบลขึ้นไปเขา้เป็นต  าบลเดียวกัน และ

แบง่เป็นเขต ตามระเบียบขอ้  ๕ 
๕) ในขอ้  ๕  ใชใ้นกรณีท่ีใหว้ดัในต  าบลหน่ึงแมจ้ะมีครบ ๕ วดั  ไปขึ้น 

ปกครองของเจา้คณะต าบลอ่ืน  ตามระเบียบ ขอ้  ๖ 
 ๖)  ในขอ้ ๖ ใชใ้นกรณีท่ีแยกวดัท่ีเกิน ๑๐ ของต  าบลหน่ึง  ไปขึ้นปกครองของเจา้
คณะต าบลอ่ืน ตามระเบียบขอ้  ๗ 
 ๗)  ในขอ้   ๗  ใชใ้นกรณีท่ีแบง่ต  าบลเดียวออกเป็น  ๒  เขตหรอืหลายเขตตาม
ระเบียบขอ้  ๘ 
 
 ทัง้น้ี  ขอ้ใดมิไดใ้ชใ้หต้ดัออก  ค าวา่  “ในเขตอ าเภอ……….”  ใชก้รณีท่ีก าหนด
อ าเภอเดียว และไม่ตอ้งมีค าวา่  “หมวด………..อ าเภอ…………”  ถา้หลายอ าเภอ ตอ้ง
ตดัค าวา่ “ในเขตอ าเภอ…….” ออก และตอ้งเพ่ิมค าวา่  “หมวด……….     
อ  าเภอ……………”  ก่อนท่ีจะขึ้นขอ้น้ัน ๆ  
   
 
 
 
 
     
 


