
 

ตวัอย่างหนังสือขอก าหนด 
 

ท่ี…… /…………                                           ส ำนักงำนเจำ้คณะอ ำเภอ……… 
                                                                วดั……………………………… 
 

๒๖  ตุลำคม  ๒๕๔๐ 
 

เร่ือง            ขอก ำหนดเขตปกครองต ำบล 
กรำบเรียน     เจำ้คณะจงัหวดั…………….. 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย  ส ำเนำประกำศกระทรวงมหำดไทย  ๑ ฉบบั 

 

ดว้ยอ ำเภอพิจำรณำเห็นวำ่     สมควรไดมี้กำรก ำหนดเขตปกครองต ำบล 
ใหม่ใหเ้ป็นไปโดยควำมเรียบรอ้ยดีงำมและเหมำะสม   ดังต่อไปน้ี 
  ๑. โดยกระทรวงมหำดไทย ไดป้ระกำศแยกหมู่บำ้นบำงหมู่ในเขตต ำบล……  
รวมตั้งเป็นต ำบลใหม่ เรียกช่ือวำ่ “ต ำบล……………”   ดังส ำเนำประกำศกระทรวง 
มหำดไทยท่ีถวำยมำพรอ้มน้ี  โดยท่ีต ำบลเดิมและต ำบลใหม่  มีวดัครบ  ๕  วดัทุกต ำบล  

ควรไดก้ ำหนดเขตปกครองต ำบลโดยอนุโลมตำมเขตต ำบลแหง่รำชอำณำจกัร โดยรวม

วดัในเขตต ำบล………………. ซ่ึงแต่เดิมอยูใ่นเขตต ำบล………………ตั้งเป็นต ำบลใหม ่ 

ซ่ึงเรียกวำ่  “ต ำบล……………..”  อนุโลมตำมต ำบลแหง่รำชอำณำจกัร  มี  ๖  วดั  คือ 
   ๑)  วดั……………..   ๒)  วดั…………. 
      ฯ ล ฯ 

  อน่ึง  ต ำบล…………….ซ่ึงมีเขตเปล่ียนแปลง  คงมี  ๕  วดัคือ 
   ๑)  วดั………    ๒)  วดั………… 
  ๒. ต ำบล……………มีวดัไม่ถึง ๕ วดั เห็นควรใหร้วมข้ึนในเขตปกครอง 
ของเจำ้คณะต ำบล……………….ซ่ึงรวมแลว้  คงมี  ๗  วดั  คือ 
   ๑)  วดั………    ๒)  วดั……….. 
  ๓.  ต ำบล……………กบัต ำบล…………..มีวดัต ำบลละไม่ถึง  ๕  วดั  ควร
รวมเขำ้เป็นต ำบลเดียวกนั  เรียกว่ำ  “ต ำบล………………..”  มี……..วดั คือ 
   ๑)  วดั………    ๒)  วดั……….. 



 

  ๔.  ต ำบล……………ต ำบล……………กบัต ำบล……………มีวดัต ำบลละไม่ถึง 

๕ วดั    เห็นควรรวมเป็นเขตปกครองเดียวกนั เรียกชื่อวำ่ “ต ำบล……………… แลว้แบ่งเป็น  

……เขต   ดงัน้ี 
   ๑)  ต ำบล………………เขต ๑    มี……..วดั   คือ 
    (ก)  วดั………..  (ข)  วดั……….. 
   ๒)  ต ำบล………………เขต ๒    มี……. วดั   คือ 
    (ก)  วดั…………  (ข)  วดั……….. 
  ๕.  ต ำบล………………มีวดัครบ  ๕  วดั  แต่เพ่ือควำมเหมำะสมและสะดวก

ในทำงปกครอง เห็นควรใหร้วมข้ึนในเขตปกครองเจำ้คณะต ำบล……………...เม่ือรวมแลว้คง
มี  ๑๐  วดั  คือ 
   ๑)  วดั…………………. ๒)  วดั…………………… 
  ๖.  ต ำบล……………..มี  ๑๑  วดั  เพ่ือสะดวกในทำงปกครอง  เห็นควรให้
วดั……………ซ่ึงเป็นวดัท่ี ๑๑ รวมข้ึนในปกครองของเจำ้คณะต ำบล……………… เม่ือรวม

แลว้  คงมี  ………….วดั  คือ 
   ๑)  วดั…………………. ๒)  วดั………………. 
  ๗.  ต ำบล…………….มี  ๑๐  วดั  เพ่ือสะดวกแกก่ำรปกครองและเพ่ือควำม
เจริญแหง่คณะสงฆ ์ ควรใหแ้บ่งเป็น  ๒  เขต  ดงัน้ี 
   ๑)  ต ำบล…………เขต  ๑  มี  ๕  วดั  คือ 
    (๑)  วดั……………….   (๒)  วดั…………… 
   ๒)  ต ำบล…………..เขต  ๒  มี  ๕  วดั  คือ 
    (๑)  วดั………………. (๒)  วดั………… 
 

  ฉะน้ัน  จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรตอ่ไป. 
 

กรำบเรียนมำดว้ยควำมเคำรพอยำ่งสูง 
…………………… 

(พระ………………….) 
เจำ้คณะอ ำเภอ…………………… 



 

หมายเหตุ.-แบบน้ีท ำพอเป็นตวัอยำ่ง  ตำม 
  - ใน  ๑)  ใชส้  ำหรบักำรก ำหนดโดยอนุโลมตำมขอ้ ๕ แหง่กฎมหำเถร-
สมำคม ฉบบัท่ี ๑๔ และในกำรก ำหนดโดยอนุโลมน้ี  อำจใชเ้หตผุลอยำ่งอ่ืนตำมลกัษณะ

ของต  ำบล  เชน่  แตเ่ดมิเป็น ๒ ต  ำบลมำนำนแลว้ แตว่ดัไม่เพียงพอ ครัน้ภำยหลงัมีวดั

เพ่ิมขึ้น ควรใชว้ำ่    “โดยท่ีต ำบล………และต ำบล……… เดิมมีวัดต ำบลละ ๔ วัด 
บดัน้ี  กระทรวงศึกษำธิกำรไดป้ระกำศตัง้วัดเพิ่มข้ึนต ำบลละ ๑ วัด เป็นเหตุใหแ้ต่

ละต ำบลมีวัดครบ ๕ วัด ควรไดก้ ำหนดเขตปกครองต ำบลใหม่โดยอนุโลมตำม

ต ำบลแห่งรำชอำณำจกัร คือ ……………………” 
   - ใน  ๒)  ใชส้  ำหรบัรวมต  ำบลท่ีมีวดัต  ำ่กวำ่ ๕ วดั ขึ้นในกำรปกครองของ 
เจำ้คณะต  ำบลอ่ืน  (ขอ้  ๔  วรรค  ๑)                                                                
  - ใน  ๓)  ใชส้  ำหรบัรวม ๒ ต  ำบลเขำ้ดว้ยกัน (ระเบียบขอ้๔ วรรค  ๒) 
  - ใน  ๔)  ใชส้  ำหรบัรวม ๓ ต  ำบลเขำ้ดว้ยกัน แลว้แบง่เขต (ระเบียบขอ้ ๕) 
  - ใน  ๕)  ใชส้  ำหรบัรวมต  ำบลท่ีมีวดัครบ  ๕  วดั   ขึ้นในปกครองของเจำ้ 
คณะต  ำบลอ่ืน 
  - ใน ๖)  ใชส้  ำหรบัแยกวดัท่ีเกิน ๑๐   ไปรวมในปกครองของเจำ้คณะต ำบล
อ่ืน 
  - ใน  ๗)  ใชส้  ำหรบัแยกต  ำบลท่ีมีวดั  ๑๐ วดั เป็น ๒  เขต หรอืหลำยเขต 
 

  ดูขอ้ก ำหนด  ตอ้งศึกษำวำ่  ลกัษณะอยำ่งไร ควรใชว้ธิีใด สว่นขอ้ท่ีไม่

ตอ้งกำรใช ้ ก็ตดัออกเสีย 
 
 
 
 
 
 
 


