
(สําเนา)

กฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่๑๗ ( พ.ศ. ๒๕๓๖ )

วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระอุปชฌาย
******************

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ   พ.ศ.
๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ   (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕   และมาตรา
๒๓  แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ   พ.ศ.   ๒๕๐๕   มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคม
ไวดังตอไปนี้

ขอ   ๑   กฎมหาเถรสมาคมนี้เรียกวา   “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ ( พ.ศ.
๒๕๓๖ ) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระอุปชฌาย”

ขอ   ๒   กฎมหาเถรสมาคมนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในแถลง
การณคณะสงฆ เปนตนไป

ขอ   ๓   ตั้งแตวันใชกฎมหาเถรสมาคมนี้ ใหยกเลิก
(๑)   กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๗ ( พ.ศ. ๒๕๐๖ ) วาดวยการแตงตั้ง

ถอดถอนพระอุปชฌาย
(๒)   กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๗ แกไขเพิ่มเติม ( พ.ศ. ๒๕๑๕ )

บรรดากฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใด ในสวนที่กําหนดไว
แลว ในกฎมหาเถรสมาคมนี้   หรือซึ่งขัดหรือแยงกับกฎมหาเถรสมาคมนี้   ใหใชกฎมหาเถร
สมาคมนี้แทน

หมวด   ๑
บททั่วไป

ขอ   ๔ ในกฎมหาเถรสมาคมนี้ “พระอุปชฌาย” หมายความวา พระภิกษุผูไดรับ
แตงตั้ง ใหมีหนาที่เปนประธานและรับผิดชอบในการใหบรรพชาอุปสมบทตามบทบัญญัติแหง
กฎมหาเถรสมาคมนี้
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ขอ   ๕ พระอุปชฌาย มี ๒ ประเภท
(๑)  พระอุปชฌายสามัญ ไดแก พระอุปชฌายที่ไดรับแตงต้ังจากเจาคณะใหญ
(๒) พระอุปชฌายวิสามัญ ไดแก พระอุปชฌายที่ไดรับแตงต้ังจากสมเด็จพระ

สังฆราช
ขอ ๖ พระภิกษุผูไดรับตราตั้งพระอุปชฌายอยูกอนใชกฎมหาเถรสมาคมนี้ใหคง

เปน พระอุปชฌาย   ตามบทบัญญัติแหงกฎมหาเถรสมาคมนี้

หมวด ๒
การแตงตั้งพระอุปชฌาย

ขอ ๗  ในเขตปกครองคณะสงฆตําบลหนึ่ง ใหมีพระอุปชฌายเพียงหนึ่งรูป เวน
แต มีกรณีพิเศษ

ขอ  ๘  พระภิกษุผูจะดํารงตําแหนงพระอุปชฌายตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดัง
ตอไปนี้

(๑)  มีตําแหนงในทางการปกครองชั้นเจาอาวาสขึ้นไป เวนแตพระ
อารามหลวง

(๒)  มีพรรษาพน   ๑๐
(๓) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรืออาพาธเปนโรคติดตอ เชน โรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะอันตราย
(๔) มีประวัติความประพฤติดี
(๕)  เปนที่นับถือของประชาชน ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ
(๖) เปนเปรียญหรือนักธรรมเอก เวนแตในบางทองถิ่นซึ่งเจาคณะ

พิจารณาเห็นสมควรผอนผัน
(๗) มีความสามารถฝกสอนผูอยูในปกครอง ใหเปนพระภิกษุสามเณร

ที่ดีตามพระธรรมวินัย   และสามารถบําเพ็ญกรณียกิจอันอยูในหนาที่ของพระอุปชฌายได
(๘) มีความรูความสามารถ ทําอุปสมบทกรรมใหถูกตองตามพระธรรม

วินัย และระเบียบแบบแผนของคณะสงฆ
ขอ ๙ ในการแตงตั้งพระสังฆาธิการผูดํารงตําแหนงต่ํากวาเจาคณะจังหวัดเปน

พระอุปชฌาย   ใหพิจารณาเลือกพระสังฆาธิการผูประกอบดวยคุณสมบัติตามขอ ๘ แลวราย
งานรับรอง ขอแตงตั้งเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงเจาคณะภาค   ดังนี้

(๑) ตั้งรองเจาคณะจังหวัดหรือเจาคณะอําเภอเปนพระอุปชฌายใหเจา
คณะจังหวัด เปนผูเสนอรายงานรับรองขอแตงตั้ง
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(๒)   ตั้งรองเจาคณะอําเภอ  หรือเจาคณะตําบลเปนพระอุปชฌายให
เจาคณะอําเภอเปนผูเสนอรายงาน รับรองขอแตงตั้ง

(๓)   ตั้งรองเจาคณะตําบล   หรือเจาอาวาสเปนพระอุปชฌายใหเจา
คณะตําบลเปนผู เสนอรายงานรับรองการแตงตั้ง

เมื่อเจาคณะภาคไดรับรายงานรับรองขอแตงตั้งแลว   ใหดําเนินการฝกซอมอบรม
หรือสอบความรูตามความในขอ  ๔๑  เมื่อเห็นเปนการสมควรแลว ใหเสนอรายงานรับรองไป
ยังเจาคณะใหญ เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนพระอุปชฌายตอไป

ขอ ๑๐ ในการแตงตั้งเจาคณะภาค รองเจาคณะภาค หรือเจาคณะจังหวัด  เปน
พระอุปชฌาย   ใหผูบังคับบัญชาเหนือรายงานตามลําดับ  เพื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงแตง
ตั้งตามมติ มหาเถรสมาคม

ในการแตงตั้งเจาอาวาส รองเจาอาวาส หรือผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวงเปน
พระอุปชฌาย   ใหเจาคณะจังหวัดพิจารณาเลือกแลวเสนอรายงานรับรองตามลําดับ  เพื่อ
ทรงแตงตั้งตามความในวรรคตน

ขอ ๑๑ พระสังฆาธิการจะปฏิบัติหนาที่พระอปุชฌายได ตอเมื่อไดรับตราตั้งพระ
อุปชฌายแลว

หมวด ๓
หนาที่พระอุปชฌาย

ขอ  ๑๒  พระอุปชฌายมีหนาที่ใหบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรไดเฉพาะตนและ
เฉพาะภายในเขต ตามที่บัญญัติไวในหมวด   ๔   แหงกฎมหาเถรสมาคมนี้

ขอ  ๑๓  พระอุปชฌายตองพบและสอบสวนกุลบุตรใหไดคุณลักษณะกอนจึงรับ
ใหบรรพชาอุปสมบทได   คุณลักษณะของกุลบุตรนั้น   ดังนี้

(๑)  เปนคนมีภูมิลําเนาอยูในเขตตําบลหรืออําเภอที่จะบวช และมีหลัก
ฐาน มี อาชีพชอบธรรม หรือแมมีภูมิลําเนาอยูในเขตอื่น แตเมื่อสอบสวนแลวปรากฏวาเปน
คนมีหลักฐาน มีอาชีพชอบธรรม มีที่อยูเปนหลักแหลง   ไมใชคนจรจัด

(๒) เปนสุภาพชน มีความประพฤติดีประพฤติชอบไมมีความประพฤติ
เสียหายเชน   ติดสุราหรือยาเสพติดใหโทษ   เปนตน

(๓)  มีความรูอานและเขียนหนังสือไทยได
(๔)  ไมเปนผูมทีิฎฐิวิบัติ
(๕)  เปนผูปราศจากบรรพชาโทษและมีรางกายสมบูรณ   อาจบําเพ็ญ

สมณกิจได  ไมเปนคนชรา ไรความสามารถ  หรือทุพพลภาพ   หรือพิกลพิการ
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(๖)  มีสมณบริขารครบถวนและถูกตองตามพระวินัย
(๗)  เปนผูสามารถกลาวคําขอบรรพชาอุปสมบทไดดวยตนเองและถูก

ตองไมวิบัติ
ขอ  ๑๔ พระอุปชฌายตองงดเวนการใหบรรพชาอุปสมบทแกคนตองหามเหลานี้

(๑)  คนทําความผิดหลบหนีอาญาแผนดิน
(๒)  คนหลบหนีราชการ
(๓)  คนตองหาในคดีอาญา
(๔)  คนเคยถูกตัดสินจําคุกโดยฐานเปนผูรายสําคัญ
(๕)  คนถูกหามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา
(๖)  คนมีโรคติดตอเปนที่นารังเกียจ   เชน   วัณโรคในระยะอันตราย
(๗)  คนมีอวัยวะพิการจนไมสามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได

ขอ  ๑๕  พระอุปชฌายจะใหบรรพชาอุปสมบทในวัดใด ตองไดรับนิมนตของเจา
อาวาสวัดนั้น หามเขาไปใหบรรพชาอุปสมบทในวัดของผูอื่นโดยมิไดรับนิมนตของเจาอาวาส

ขอ  ๑๖ เจาอาวาสผูเปนพระอุปชฌายจะรับผูใดบวช ตองมีผูรับรองและใหผูรับ
รองของผูนั้น นําผูจะบวชมามอบตัวพรอมดวยใบสมัครและใบรับรองผูจะบรรพชาอุปสมบท
ตามความในขอ ๔๑ ซึ่งจะขอไดจากพระอุปชฌายกอนถึงวันบรรพชาอุปสมบทไมนอยกวา
๑๕ วัน

ใหเจาอาวาสผูเปนพระอุปชฌาย   สอบสวนผูจะมาบวชตามความในขอ   ๑๓
และขอ   ๑๔ ซึ่งปรากฏตามขอปฏิญญาในใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท    และสอบถามผู
รับรองตามขอรับรองผูจะบรรพชาอุปสมบท   จนเปนที่เขาใจถูกตองตรงกันดีแลว จึงรับใบ
สมัครขอบรรพชาอุปสมบทและใบรับรอง แลวดําเนินการฝกซอมผูจะบวชตอไป

ขอ ๑๗ เจาอาวาสผูมิไดเปนพระอุปชฌาย จะรบัผูใดบวชในวัดของตนใหนําผู
สมัครขอบรรพชาอุปสมบทนั้น ไปมอบตัวแกพระอุปชฌายพรอมทั้งใบสมัครขอบรรพชา
อุปสมบท และใบรับรองผูจะบรรพชาอุปสมบท กอนถึง วันบรรพชาอุปสมบทไมนอยกวา
๑๕   วัน

ในกรณีเชนนี้ ใหพระอุปชฌายผูจะรับบวชปฏิบัติตามความในขอ  ๑๖ วรรค  ๒
ขอ ๑๘ ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทและใบรับรองผูจะบรรพชาอุปสมบทใหย่ืน

ตอเจาอาวาสผูมิได เปนพระอุปชฌาย   ๒   ฉบับ   เพื่อเจาอาวาสเก็บรักษาไวฉบับหนึ่งและ
พระอุปชฌายเก็บไวฉบับหนึ่ง   ถาเจาอาวาสเปนพระอุปชฌายใหย่ืนเพียงฉบับเดียว

ขอ ๑๙  พระอุปชฌายเมื่อใหบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรแลว มีหนาที่ตองถือ
เปนภารธุระปกครองดูแลสั่งสอนสัทธิวิหาริกของตนใหตั้งอยูในสัมมาปฏิบัติ ตองขวนขวาย
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ใหไดรับการศึกษาพระธรรมวินัย และตองออกหนังสือสุทธิใหแกสัทธิวิหาริกตามความในขอ
๔๑ เพื่อแสดงสังกัดถิ่นที่อยูและความบริสุทธิ์แหงสมณเพศ

ถาสัทธิวิหาริกผูมีพรรษายังไมพน ๕  จะไปอยูในวัดอื่นใด เมื่อพระอุปชฌายเห็น
สมควรก็ ใหสอบถามไปยังเจาอาวาสวัดนั้น   เมื่อไดรับคํายืนยันรับรองที่จะปกครองดูแลสั่ง
สอนแทนได จึงใหทําหนังสือฝากและมอบภารธุระแกเจาอาวาสวัดนั้น   ใหเปนผูปกครองดู
แลสั่งสอนแทนตน

ถาสัทธิวิหาริกผูนั้นมีพรรษายังไมพน ๕ จะยายไปอยูในวัดอื่นตอไปอีกใหเจา
อาวาสผูรับฝากปกครองแจงไปยังพระอุปชฌาย   เพื่อไดปฏิบัติการตามความในวรรค   ๒
แตถาพระอุปชฌายนั้นพนจากความเปนพระอุปชฌายแลว   ก็ใหเจาอาวาสผูปกครองปฏิบัติ
การตามความในวรรค   ๒

ขอ  ๒๐  พระอุปชฌายตองสงบัญชีสัทธิวิหาริกของตนตามความในขอ   ๔๑
หมวด ๔

เขตพระอุปชฌาย
ขอ ๒๑ พระอปุชฌายจะใหบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรไดภายในเขตที่ระบุไวใน

ตราตั้ง หรือเขตอํานาจที่ตนปกครองอยูในปจจุบัน   คือ   ถาเปน
(๑)  เจาอาวาส   ภายในวัดของตน
(๒)  เจาคณะตําบล   ภายในเขตตําบลของตน
(๓)  เจาคณะอําเภอ   ภายในเขตอําเภอของตน
(๔)  เจาคณะจังหวัด   ภายในเขตจังหวัดของตน
(๕)  เจาคณะภาค   ภาคในเขตภาคของตน
(๖)  เจาคณะใหญ   ภายในเขตหนของตน

พระอุปชฌายที่ดํารงตําแหนงประธานและกรรมการมหาเถรสมาคม  ไมจํากัดเขต
ขอ  ๒๒ ถาไมมีคําสั่งเปนอยางอื่น   พระอุปชฌายผูเปนกิตติมศักดิ์ในตําแหนง

ปกครอง  ให บรรพชาอุปสมบทไดในเขต อนุรูปแกตําแหนงปกครองเดิมของตนตลอดเวลาที่
ตนยังสํานักอยูในวัด หรือในเขตที่ตนเคยปกครองนั้นเวนแตเปนเจาคณะภาคกิตติมศักดิ์ แม
มิไดอยูในเขตที่ตนเคยปกครองก็ใหบรรพชาอุปสมบทในเขตที่ตนเคยปกครองนั้นได

ขอ  ๒๓  พระอุปชฌายผูลาออกจากตําแหนง   หรือพนจากตําแหนง  หรือถูกให
ออกจากตําแหนงในทางปกครอง  และไมไดเปนกิตติมศักดิ์   แตยังคงเปนเจาอาวาส ใหเปน
พระอุปชฌายไดเฉพาะในวัดของตน
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ขอ  ๒๔  พระอุปชฌายจะใหบรรพชาอุปสมบทนอกเขตของตนได     ตอเมื่อเจา
ของเขตขอรอง หรือไดขออนุญาตเจาของเขตตามฐานานุรูปดังกลาวในขอ   ๒๑   และไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเจาของเขตแลว หรือไดขอและรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษ
เปนลายลักษณอักษรจากเจาคณะภาคเจาสังกัดเปนครั้งคราว

หมวด ๕
การระงับหนาที่พระอุปชฌาย

ขอ  ๒๕  หนาที่พระอุปชฌายตองระงับในเมื่อ
(๑) พนจากตําแหนงหนาที่ในทางปกครอง และมไิดเปนกิตติมศักดิ์ใน

ตําแหนงนั้น ๆ   หรือถูกใหพนจากตําแหนงหนาที่ในทางปกครอง
(๒) ขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตามความในขอ   ๘
(๓) ถูกเปนจําเลยในอธิกรณที่มีโทษถึงใหสึก และอยูในระหวางไตสวน

พิจารณาวินิจฉัย
(๔)  ถูกถอดถอนจากตําแหนงหนาที่พระอุปชฌาย

ขอ   ๒๖ การระงับหนาที่พระอุปชฌายตามความในขอ   ๒๕   (๒) และ (๓) ของ
พระสงัฆาธิการตําแหนงต่ํากวาชั้นเจาคณะอําเภอใหพระสังฆาธิการผูบังคับบัญชา ของพระ
อุปชฌายรูปนั้นรายงานตามลําดับจนถึงเจาคณะจังหวัด  เพื่อพิจารณาสั่งระงับจากหนาที่
พระอุปชฌาย   ถาเปนเจาคณะอําเภอ  ใหเจาคณะจังหวัดพิจารณาสั่งระงับจากหนาที่พระ
อุปชฌาย

สวนพระสังฆาธิการตําแหนงตั้งแตเจาคณะจังหวัดขึ้นไป ใหผูบังคับบัญชาเหนือ
พิจารณาสั่งระงับ

ขอ   ๒๗   การถอดถอนพระอุปชฌายตามความในขอ ๒๕ (๔) ใหเปนไปตามที่
บัญญัติไว  ในหมวด   ๖   แหงกฎมหาเถรสมาคมนี้

หมวด   ๖
จริยาพระอุปชฌาย

สวนที่ ๑
จริยา

ขอ  ๒๘ พระอุปชฌายตองเอื้อเฟอ  สังวร  ประพฤติ ตามพระธรรมวินัย และ
กฎหมายอยางเครงครัด   เพื่อเปนแบบอยางอันดีของสัทธิวิหาริก

ขอ  ๒๙  พระอุปชฌายตองปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎมหาเถรสมาคมนี้
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ขอ  ๓๐  พระอุปชฌาย  ตองปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งหรือคําแนะนําชี้แจงของพระ
สังฆาธิการ ผูบังคับบัญชา   ซึ่งสั่งโดยชอบดวยพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมนี้

ขอ  ๓๑  พระอุปชฌาย   ตองปฎิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง  มิใหบรรพชา
อุปสมบทกรรมวิบัติบกพรองไมวาดวยเหตุใด ๆ

สวนที่ ๒
การรักษาจริยา

ขอ   ๓๒  ใหพระสังฆาธิการผูบังคับบัญชาตามลําดบัชั้น   มีหนาที่ควบคุมดูแล
แนะนําชี้แจง   หรือสั่งพระอุปชฌายในเขตบังคับบัญชาของตน   ใหปฏิบัติตามจริยาพระ
อุปชฌายโดยเครงครัด

สวนที่ ๓
การละเมิดจริยา

ขอ  ๓๓  พระอปชฌายรูปใด ปฏิบัติหนาที่โดยละเมิดจริยาตองไดรับโทษฐาน
ละเมิดจริยาอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้

(๑)  ใหถอดถอนจากตําแหนงหนาที่พระอุปชฌาย
(๒)  ใหระงับหนาที่พระอุปชฌายชั่วคราวไมเกิน   ๒   ป
(๓)  เรียกตัวมาอบรมชั่วคราวไมเกิน   ๑   ป
(๔)  ใหทําทัณฑบน
(๕)  ตําหนิโทษเปนลายลักษณอักษร

ขอ  ๓๔ การใหถอดถอนจากตําแหนงหนาที่พระอุปชฌายนั้น จะทําไดตอเมื่อ
พระอุปชฌายละเมิดจริยาโดยจงใจใหบรรพชาอุปสมบทแกคนตองหามตามความในขอ   ๑๔

ในกรณีเชนนี้ ใหพระสังฆาธิการผูบังคับบัญชาของพระอุปชฌายนั้น รายงานโดย
ลําดับจนถงึผูมีอํานาจแตงตั้ง เมื่อไดสอบสวนและไดความจริงตามรายงานนั้นแลวใหผูมี
อํานาจแตงตั้งสั่งถอดถอนจากตําแหนงหนาที่พระอุปชฌาย

ในระหวางที่ยังไมมีคําสั่ง พระสังฆาธิการผูบังคับบัญชาเหนือ อาจสั่งใหพักหนาที่
พระอุปชฌายกอนได แตถาพระอุปชฌายรูปนั้นดํารงตําแหนงพระสังฆาธิการต่ํากวาเจาคณะ
จังหวัดใหเจาคณะจังหวัดเปนผู สั่งพัก

ขอ  ๓๕  พระอปุชฌายรูปใด ละเมิดจริยาอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากที่บัญญัติไว
ในขอ ๓๔ เมื่อผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นสมควรลงโทษสถานเบาลงมาสถานเดียว หรือ
หลายสถานโดยสมควรแก  ความผิด
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(๑) ถาพระอุปชฌายรูปนั้นดํารงตําแหนงพระสังฆาธิการต่ํากวาเจา
คณะจังหวัด ใหผู บังคับบัญชารายงานเสนอตามลําดับจนถึงเจาคณะภาค   เพื่อพิจารณาสั่ง
ลงโทษ   แลวรายงานผูมีอํานาจแตงตั้งทราบ

(๒) ถาพระอุปชฌายรูปนั้น ดํารงตําแหนงพระสังฆาธิการตั้งแตเจา
คณะจังหวัดขึ้นไป  ใหผูบังคับบัญชารายงานเสนอตามลําดับ   จนถึงผูมีอํานาจแตงตั้งเพื่อ
พจิารณาสั่งลงโทษ

ขอ  ๓๖ ในกรณีที่พระอุปชฌายเคยถูกลงโทษตามขอ  ๓๓  (๓)  (๔)  และ (๕)
มาแลวไมเข็ดหลาบ   กระทําผิดอีก   ใหลงโทษในสถานที่หนักกวาโทษเดิม

ขอ  ๓๗ พระอุปชฌายรูปใด  ถูกระงับหนาที่พระอุปชฌายตามขอ  ๒๕  ก็ดี ถูก
ระงับหนาที่พระอุปชฌายตามขอ  ๓๓  (๒)  ก็ดี   ถูกพักหนาที่พระอุปชฌายตามขอ  ๓๔
วรรค  ๓  ก็ดี หากฝาฝนให บรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรอีก  หรือถูกลงโทษตามความในขอ
๓๓ (๒) แลวไมเข็ดหลาบ ละเมิดซ้ําอีกใหถือวาเปนการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอยางราย
แรง ฐานขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาตามความในขอ   ๕๔  (๓) แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่
๑๖   (พ.ศ.   ๒๕๓๕) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ 1

ในกรณีเชนนี้   ใหผูบังคับบัญชารายงานโดยลําดับ    จนถึงผูมีอํานาจแตงตั้งพระ
สังฆาธิการผูเปนพระอุปชฌายรูปนั้น  เพื่อพิจารณาสั่งถอดถอนจากตําแหนงหนาที่พระสัง
ฆาธิการ

หมวด ๗
เบ็ดเตล็ด

ขอ  ๓๘ พระภิกษุรูปใดไมไดรับแตงตั้งเปนพระอุปชฌาย หรือถูกถอดถอนจาก
ความเปนพระอุปชฌายตามกฎมหาเถรสมาคมนี้ บังอาจใหบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรตอง
ระวางโทษตามมาตรา  ๔๒ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕

ขอ  ๓๙  บุคคลผูไดรับบรรพชาอุปสมบทตามความในขอ  ๓๗  และขอ  ๓๘ ให
ถือวาบรรพชาอุปสมบทโดยมิชอบ   ไมมีสิทธิไดรับประโยชนอันพระภิกษุสามเณรจะพึงได

ขอ  ๔๐  ในกรณีแตงตั้งหรือถอดถอนพระอุปชฌาย     ใหผูแตงตั้งหรือผูถอด
ถอนแจงการแตงตั้งหรือการถอดถอนไปยังสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

                                    
1 หมายเหตุ.-ใหใชเนื้อความใหม เพื่อใหสอดคลองตามกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ดังนี้

-ฐานขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาตามความในขอ  ๕๕  (๓)  แหงกฏมหาเถรสมาคม  ฉบับที่ ๒๔  (พ.ศ. ๒๕๔๑)  วาดวยการแตงตั้งถอดถอน
พระสังฆาธิการ
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ในกรณีที่พระอุปชฌายพนจากตําแหนงหนาที่ดวยประการใด ใหพระสังฆาธิการผู
บังคับบัญชาปฏิบัติตามความในวรรคตน

ขอ  ๔๑  วิธีปฏิบัติในการฝกซอมอบรม  หรือสอบความรูพระอุปชฌายก็ดี  ใน
การทําใบสมัคร รับรองผูจะบรรพชาอุปสมบทก็ดี  ในการออกหนังสือสุทธิใหแกสัทธิวิหาริกก็
ดี   ในการสงบัญชี สัทธิวิหาริกก็ดี   ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม

ตราไว   ณ   วันที่   ๑๗   มีนาคม   ๒๕๓๖

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
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(สําเนา)

กฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร
***************

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๒๓
แหงพระราชบัญญัติ คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคม ไวดังตอ
ไปนี้

ขอ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกวา "กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.
๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร"

ขอ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ
คณะสงฆเปนตนไป

ขอ ๓ ตั้งแตวันใชกฎมหาเถรสมาคมนี้ ใหยกเลิกกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๐๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร

บรรดากฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไว
แลวในกฎมหาเถรสมาคมนี้ หรือซึ่งขัดหรอืแยงกับกฎมหาเถรสมาคมนี้ใหใชกฎมหาเถร
สมาคมนี้แทน

ขอ ๔ ในกฎมหาเถรสมาคมนี้ "ไวยาวัจกร" หมายถึง คฤหัสถผูไดรับแตงตั้งใหมี
หนาที่ เบิกจายนิตยภัตและจะมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาจัดการทรัพยสินของวัดได ตามที่เจา
อาวาสมอบหมายเปนหนังสือ

ขอ ๕ ไวยาวัจกรผูไดรับแตงตั้งอยูกอนวันใชกฎมหาเถรสมาคมนี้ใหถือวาเปน
ไวยาวัจกรตามกฎมหาเถรสมาคมนี้ตอไป

หมวด ๑
การแตงตั้งไวยาวัจกร
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ขอ ๖ คฤหัสถผูจะไดรับการแตงตั้งเปนไวยาวัจกร ตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดัง
ตอไปนี้

(๑) เปนชาย มีสัญชาติไทย นับถือพระพุทธศาสนา
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๒๕ ปบริบูรณ
(๓) เปนผูมีหลักฐานมั่นคง
(๔) เปนผูมีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ไวยาวัจกรได
(๕) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ
(๖) ไมเปนผูที่มีรางกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบหรือมีโรคเปนที่รังเกียจแกสังคม
(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  เชน มีความประพฤติเสเพล เปน

นักเลงการพนัน เสพสุราเปนอาจิณ หรือติดยาเสพติดใหโทษ
(๘) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
(๙) ไมเปนผูที่เคยถูกลงโทษใหออกจากราชการ หรือองคการของรัฐบาล

หรือบริษัทหางรานเอกชน ในความผิดหรือมีมลทินมัวหมองในความผิดเกี่ยวกับการเงิน
(๑๐) ไมเปนผูที่เคยถูกลงโทษจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือ

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
ขอ ๗ ในการแตงตั้งไวยาวัจกรของวัดใด ใหเปนอํานาจหนาที่ของเจาอาวาส

วัดนั้น ปรึกษาสงฆในวัดพิจารณาคัดเลือกคฤหัสถผูมีคุณสมบัติตามความในขอ ๖ เมื่อมีมติ
เห็นชอบใหคฤหัสถผูใด  ก็ใหเจาอาวาสแตงตั้งคฤหัสถผูนั้นเปนไวยาวัจกร  โดยอนุมัตขิอง
เจาคณะอําเภอ

ในการแตงตั้งไวยาวัจกรตามความในวรรคตน เพื่อความเหมาะสมจะแตงตั้ง
ไวยาวัจกรคนเดียว หรือหลายคนก็ได

ในกรณีที่มีไวยาวัจกรหลายคน ใหเจาอาวาสมอบหมายหนาที่การงานตามขอ
๔ แกไวยาวัจกรแตละคนเปนหนังสือ

หมวด ๒
การพนจากหนาที่ไวยาวัจกร

ขอ ๘ ไวยาวัจกรยอมพนจากหนาที่ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากความเปนคฤหัสถ
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(๔) เจาอาวาสผูแตงตั้งพนจากตําแหนงหนาที่
(๕) ขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตามความในขอ ๖
(๖) ใหออกจากหนาที่
(๗) ถูกถอดถอนออกจากหนาที่

ขอ ๙ ไวยาวัจกรผูใดประสงคจะลาออกจากหนาที่ก็ยอมทําได เมื่อเจาอาวาสสั่ง
อนุญาตแลว จึงเปนอันพนจากหนาที่ และใหเจาอาวาสรายงานเจาคณะอําเภอทราบ

ขอ ๑๐ ไวยาวัจกรผูพนจากหนาที่ตามความในขอ ๘ (๔) ใหรักษาการในหนาที่
ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งใหม

ขอ ๑๑ ไวยาวัจกรผูขาดคุณสมบัติตามความในขอ ๘ (๕) ใหเจาอาวาสสั่งใหพน
จากหนาที่แลวรายงานเจาคณะอําเภอทราบ

ขอ ๑๒ ในกรณีที่ไวยาวัจกรหยอนความสามารถดวยเหตุใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่
เมื่อเจาอาวาสเห็นสมควรใหออกจากหนาที่ก็สั่งใหออกได โดยอนุมัติของเจาคณะอําเภอ

ขอ ๑๓ การถอดถอนไวยาวัจกรออกจากหนาที่ จะทําไดเมื่อไวยาวัจกรประพฤติมิ
ชอบอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

(๑) ทุจริตตอหนาที่
(๒) ไมปฏิบัติหนาที่จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
(๓) ขัดคําสั่งของเจาอาวาส ซึ่งสั่งโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบแบบ

แผน เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกวัดอยางรายแรง
(๔) ประมาทเลินเลอในหนาที่เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกวัดอยางรายแรง
(๕) ประพฤติชั่วอยางรายแรง

ในกรณีเชนนี้ ใหเจาอาวาสสั่งถอดถอนไวยาวัจกรผูนั้นออกจากหนาที่ โดยอนุมัติ
ของเจาคณะอําเภอ

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ไวยาวัจกรพนจากหนาที่ตามความในขอ ๘ (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) หรือ (๗) ไวยาวัจกรผูนั้นจะพนจากความรับผิดชอบในหนาที่ตอเมื่อไดมอบหมายหนาที่
การงานพรอมดวยทรัพยสินและหลักฐานตางๆ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของตน แกผูรับหนา
ที่แทนตนเรียบรอยแลว

การมอบหมายตามความในวรรคแรก ใหกระทําภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่
พนจากหนาที่ ถามิไดมอบหมายภายในกําหนด ใหถือวาเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่ โดยมิ
ชอบตามความในประมวลกฎหมายอาญา
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ขอ ๑๕ ในกรณีที่ไวยาวัจกรวางลง และจะแตงตั้งทันทีมิได ใหเจาอาวาสแตงตั้งผู
รักษาการแทนไวยาวัจกรและใหดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้งไวยาวัจกรภายในเวลาไมเกิน 
๙๐ วัน

ผูรักษาการแทนไวยาวัจกร ใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับไวยาวัจกร
หมวด ๓
เบ็ดเตล็ด

ขอ ๑๖ เมื่อมีการแตงตั้งไวยาวัจกร หรือผูรักษาการแทนไวยาวัจกรหรือเมื่อ
ไวยาวัจกรพนจากหนาที่ตามความในขอ ๘

(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหเจาอาวาสแจงไปยังกรมการศาสนา
(๒) ในจังหวัดอื่น ใหเจาอาวาสแจงแกนายอําเภอ เพื่อรายงานไปยังผูวา

ราชการจังหวัดและกรมการศาสนา
ขอ ๑๗ คําสั่งของเจาอาวาสในการแตงตั้งไวยาวัจกร หรือผูรักษาการแทน

ไวยาวัจกรก็ดี ในการใหไวยาวัจกรหรือผูรักษาการแทนไวยาวัจกร พนจากหนาที่ก็ดีให
กระทําเปนหนังสือ

ตราไว ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
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กฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๑๙  (พ.ศ. ๒๕๓๖)

วาดวยการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส2

-------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓๙ 
แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว ดังตอ
ไปนี้

ขอ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้เรียกวา “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๖) 
วาดวยการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส

ขอ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ
คณะสงฆ เปนตนไป

ขอ ๓ ตั้งแตวันใชกฎมหาเถรสมาคมนี้ ใหยกเลิก

(๑) กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓) วาดวยการแตงตั้งผู
รักษาการแทนเจาอาวาส

(๒) กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๐ แกไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๒๑)

(๓) กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๐ แกไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๓๓)

บรรดากฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไว
แลวในกฎมหาเถรสมาคมนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับกฎมหาเถรสมาคมนี้ใหใชกฎมหาเถร
สมาคมนี้แทน

ขอ ๔ ในกรณีที่ไมมีเจาอาวาส และจะแตงตั้งเจาอาวาสทันทีมิได ใหเจาคณะ
ตําบลนั้นแตงตั้งรองเจาอาวาสเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส ถาไมมีรองเจาอาวาสหรือรอง

                                    
2 ประกาศในแถลงการณคณะสงฆ เลม ๘๑ ตอนที่ ๖ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๖
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เจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแตงตั้งผูชวยเจาอาวาสเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส 
ถาไมมีผูชวยเจาอาวาส หรือผูชวยเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหแตงตั้งพระภิกษุรูป
ใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส     แตถามีรองเจาอาวาสหรือผูชวย
เจาอาวาสหลายรูป ใหแตงตั้งรูปใดรูปหนึ่งเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส แลวรีบรายงาน
ตามลําดับจนถึงเจาคณะจังหวัด

ถาเปนพระอารามหลวง ใหเจาคณะจังหวัดแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาสตาม
ความในวรรคแรก แลวรีบรายงานตามลําดับจนถึงมหาเถรสมาคมและแจงใหกรมการศาสนา
ทราบ ภายในกําหนด ๓๐ วัน เวนแต

(๑) ในกรณีที่เจาคณะภาค เห็นสมควรแตงตั้งเจาคณะจังหวัดเจาสังกัดเปนผู
รักษาการแทนเจาอาวาสพระอารามหลวงนั้น ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือ

(๒) ในกรณีที่พระภิกษุผูสมควรจะดํารงตําแหนงเจาอาวาสพระอารามหลวง
นั้นเปนเจาคณะจังหวัด หรือเปนผูรักษาการแทนเจาคณะจังหวัดอยูดวย

ในกรณีดังกลาวใน (๑) หรือ (๒) ใหเจาคณะภาคแตงตั้งเจาคณะจังหวัดเจาสังกัด
หรือพระภิกษุผูสมควรจะดํารงตําแหนงเจาอาวาสพระอารามหลวงนั้นแลวแตกรณี เปนผู
รักษาการแทนเจาอาวาส แลวรีบรายงานตามลําดับจนถึงมหาเถรสมาคม และแจงใหกรมการ
ศาสนาทราบ ภายในกําหนด ๓๐ วัน

เมื่อไดมีการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาสตามความในขอนี้แลว ใหเจาคณะ
ตําบลและเจาคณะอําเภอ หรือเจาคณะจังหวัด หรือเจาคณะภาค แลวแตกรณีดําเนินการเพื่อ
ใหมีการแตงตั้งเจาอาวาสภายในเวลาไมเกินหนึ่งป

ในทองที่กันดารและยังไมมี หรือหาพระภิกษุมีพรรษาพน ๕ มิได ใหมีผูรักษาการ
แทนเจาอาวาสเกินหนึ่งปได เมื่อมีพระภกิษุพรรษาพน ๕ แลว ใหดําเนินการตามความใน
วรรค ๔ โดยอนุโลม

สําหรับพระอารามหลวง เมื่อยังไมมีหรือหาพระภิกษุผูเหมาะสมที่จะดํารง
ตําแหนงเจาอาวาสมิได ใหมีผูรักษาการแทนเจาอาวาสเกินหนึ่งปได แตมิใหเกินหาป ใหเจา
คณะจังหวัดหรือเจาคณะภาค แลวแตกรณี ดําเนินการใหมีการแตงตั้งเจาอาวาส

ขอ ๕ ในกรณีที่เจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ได เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งใหเจา
คณะตําบลดวยความเห็นชอบของเจาคณะอําเภอ สั่งแตงตั้งรองเจาอาวาสผูชวยเจาอาวาส 
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หรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควร เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส ตามขอเสนอของเจา
อาวาส และรายงานตามลําดับจนถึงเจาคณะจังหวัด

ถาเปนพระอารามหลวงใหเจาคณะจังหวัดดวยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
สั่งแตงตั้งรองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส หรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควร เปนผู
รักษาการแทนเจาอาวาส ตามขอเสนอของเจาอาวาส

ผูรักษาการแทนเจาอาวาสตามความในขอนี้ พนจากหนาที่ในเมื่อเจาอาวาสพน
จากตําแหนง หรือผูสั่งแตงตั้งดวยความเห็นชอบของเจาคณะอําเภอ หรือมหาเถรสมาคม 
แลวแตกรณี ใหพนจากหนาที่ตามขอเสนอของเจาอาวาส

ขอ ๖ ในกรณีดังกลาวในขอ ๕ ถาเจาอาวาสอาพาธจนไมอาจเสนอผูที่สมควรเปน
ผูรักษาการแทนเจาอาวาสได ใหเจาคณะตําบลหรือเจาคณะจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
เจาคณะอําเภอ หรือมหาเถรสมาคม แลวแตกรณี แตงตั้งรองเจาอาวาสเปนผูรักษาการแทน
เจาอาวาส ถาไมมีรองเจาอาวาส หรือรองเจาอาวาส ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแตงตั้งผูชวย
เจาอาวาสเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส ถาไมมีผูชวยเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหแตงตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส
แตถามีรองเจาอาวาส   หรือผูชวยเจาอาวาสหลายรูป ใหแตงตั้งรูปใดรูปหนึ่ง เปนผูรักษา
การแทนเจาอาวาส  เวนแตในกรณีที่เจาคณะภาคเห็นสมควรใหเจาคณะจังหวัดเจาสังกัด 
เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสพระอารามหลวงนั้นก็ใหเจาคณะภาค โดยความเห็นชอบของ
มหาเถรสมาคมแตงตั้งเจาคณะจังหวัดเจาสังกัด เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสพระอาราม
หลวงนั้น

เมื่อไดมีการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ตามความในวรรคแรกแลวใหผูแตง
ตั้งรีบรายงานตามลําดับจนถึงเจาคณะจังหวัด หรือมหาเถรสมาคมแลวแตกรณี

ผูรักษาการแทนเจาอาวาสตามความในขอนี้ พนจากหนาที่เมื่อเจาอาวาสพนจาก
ตําแหนง หรือผูสั่งแตงตั้งดวยความเห็นชอบของเจาคณะอําเภอหรือมหาเถรสมาคม แลวแต
กรณี ใหพนจากหนาที่หรือเจาอาวาสสามารถปฏิบัติหนาที่ได

ขอ ๗ ในกรณีที่เจาอาวาสไมอยูและไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดชั่วครั้งชั่วคราวใหเจา
อาวาสสั่งแตงตั้งรองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาสหรือ พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควร 
เปนผูรักษาแทนเจาอาวาส

ถามีการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาสตามความในวรรคแรก เปนเวลาติดตอ
กันเกินกวา ๓๐ วัน ใหเจาอาวาสรายงานจนถึงเจาคณะจังหวัด
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ผูรักษาการแทนเจาอาวาสตามความในวรรคแรก พนจากหนาที่ในเมื่อเจาอาวาส
ใหพนจากหนาที่ หรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเจาอาวาสกลับมาปฏิบัติหนาที่
ตามเดิม

ขอ ๘ การแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ใหทําเปนหนังสือ

ตราไว ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

(สมเด็จพระญาณสังวร)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๖) คือ
เนื่องจาก มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งให
อํานาจมหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วางระเบียบ หรือ
ออกคําสั่งมหาเถรสมาคม ไดถูกยกเลิก และไดบัญญัติอํานาจหนาที่ของมหา
เถรสมาคมดังกลาวขึ้นใหมเปนมาตรา ๑๕ ตรี แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ จึงจําเปนตองตรากฎมหาเถรสมาคมนี้
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กฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๒๓  (พ.ศ.๒๕๔๑)

วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ
------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕  ตรี  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๐  ทวิ
แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้เรียกวา “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑)
วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ”

ขอ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถดัจากวันประกาศในแถลงการณ
คณะสงฆเปนตนไป

ขอ ๓ ตั้งแตวันใชกฎมหาเถรสมาคมนี้ ใหยกเลิกกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕
(พ.ศ. ๒๕๓๕) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ

บรรดากฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใด ในสวนที่กําหนดไว
แลวในกฎมหาเถรสมาคมนี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับกฎมหาเถรสมาคมนี้  ใหใชกฎมหาเถร
สมาคมนี้แทน

หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๔ การปกครองคณะสงฆทุกสวนทุกชั้น ใหมเีจาคณะมหานิกายและเจาคณะ
ธรรมยุต ปกครองบังคับบัญชาวัดและพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้น

หมวด ๒
ระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลาง

ขอ ๕ วิธีดําเนินการเพื่อความเรียบรอยดีงาม วิธีดําเนินการศาสนศึกษาและ
ศึกษาสงเคราะห วิธีดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนา วิธีดําเนินการสาธารณูปการและสา
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ธารณสงเคราะห อันเกี่ยวกับการคณะสงฆและการพระศาสนา  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบมหาเถรสมาคม

ขอ ๖ เพื่อประโยชนแกการปกครองคณะสงฆตามขอ ๔ ใหเจาคณะใหญปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการคณะสงฆในนิกายนั้น ๆ ในเขตปกครองคณะสงฆ ดังนี้

(๑) เจาคณะใหญหนกลาง   ปฏิบัติหนาที่ในเขตปกครองคณะสงฆ  ภาค ๑
ภาค ๒ ภาค ๓ ภาค ๑๓ ภาค ๑๔ และภาค ๑๕

(๒) เจาคณะใหญหนเหนือ   ปฏิบัติหนาที่ในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค ๔
ภาค ๕ ภาค ๖ และภาค ๗

(๓) เจาคณะใหญหนตะวันออก  ปฏิบัติหนาที่ในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค
๘  ภาค ๙ ภาค ๑๐ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒

(๔) เจาคณะใหญหนใต  ปฏิบัติหนาที่ในเขตปกครองคณะสงฆ  ภาค ๑๖
ภาค ๑๗  และภาค  ๑๘

(๕) เจาคณะใหญคณะธรรมยุต ปฏิบัติหนาที่ในเขตปกครองคณะสงฆธรรมยุต
ทุกภาค

ขอ ๗  เจาคณะใหญมีอํานาจหนาที่ปกครองคณะสงฆในเขตหนของตน ดังนี้
(๑) ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย

กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
(๒) ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา การ

ศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห
ใหดําเนินไปดวยดี

(๓) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยชั้นภาค
หรือมีอํานาจหนาที่ในกรณีที่ไดรับมอบหมายอยางอื่นจากมหาเถรสมาคม

(๔) แกไขขอขัดของของเจาคณะภาคใหเปนไปโดยชอบ
(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู

อยูในบังคับบัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาที่ของผูอยู
ในบังคับบัญชา ใหเปนไปโดยความเรียบรอย

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
ขอ ๘ ในเมื่อไมมีเจาคณะใหญ หรือเจาคณะใหญไมอาจปฏบิัติหนาที่ได สมเด็จ

พระสังฆราชทรงแตงตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม รักษา
การแทนเจาคณะใหญ
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ในกรณีที่ไมมีเจาคณะใหญ เมื่อไดปฏิบัติตามความในวรรคตนแลว ใหดําเนินการ
เพื่อมีพระบัญชาแตงตั้งเจาคณะใหญภายในเวลาไมเกิน ๑ ป

 ใหผูรักษาการแทนเจาคณะใหญมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเจาคณะใหญ
ขอ ๙ เพื่อประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของเจาคณะใหญ ใหมีเลขานุการเจาคณะ

ใหญ  ๒  รูป  ทําหนาที่การเลขานุการ
หมวด ๓

ระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค
สวนที่ ๑
ภาค

ขอ ๑๐ เจาคณะภาคมีอํานาจหนาที่ปกครองคณะสงฆในเขตภาคของตนดังนี้
(๑) ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย

กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
(๒) ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา การ

ศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห
ใหดําเนินไปดวยดี

(๓) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออทุธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยชั้น
จังหวัด

(๔)  แกไขขอขัดของของเจาคณะจังหวัดใหเปนไปโดยชอบ
(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาส   ตลอดถึงพระภิกษุสามเณร

ผูอยูในบังคับบัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาที่ของผู
อยูในบังคับบัญชา ใหเปนไปโดยความเรียบรอย

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
ขอ ๑๑ ในเมื่อไมมีเจาคณะภาค หรือเจาคณะภาคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหเจา

คณะใหญแตงตั้งรองเจาคณะภาครักษาการแทนเจาคณะภาค ถาไมมีรองเจาคณะภาค หรือ
รองเจาคณะภาคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแตงตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรรักษา
การแทนเจาคณะภาค แลวรายงานใหมหาเถรสมาคมทราบ

ในกรณีที่ไมมีเจาคณะภาค เมื่อไดปฏิบัติตามความในวรรคตนแลว ใหเจาคณะ
ใหญดําเนินการเพื่อมีการแตงตั้งเจาคณะภาคภายในเวลาไมเกิน ๑ ป

ใหผูรักษาการแทนเจาคณะภาคมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเจาคณะภาค
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ขอ ๑๒ รองเจาคณะภาคเปนผูชวยเจาคณะภาค  มีอํานาจหนาที่ตามที่เจาคณะ
ภาคมอบหมาย

ขอ ๑๓ เพื่อประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของเจาคณะภาค และรองเจาคณะภาค
ใหมีเลขานุการเจาคณะภาค และเลขานุการรองเจาคณะภาค ทําหนาที่การเลขานุการ

สวนที่ ๒
จังหวัด

ขอ ๑๔ เจาคณะจังหวัด หมายถึงเจาคณะกรุงเทพมหานคร และเจาคณะจังหวัด
นอกจากกรุงเทพมหานคร

รองเจาคณะจังหวัด หมายถึงรองเจาคณะกรุงเทพมหานคร และรองเจาคณะ
จังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร

ในกรณีที่มีขอความกลาวถึงเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด ที่ปรากฏอยูใน
กฎมหาเถรสมาคมนี้  กฎมหาเถรสมาคมอื่น  ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ  สําหรับ
กรุงเทพมหานคร ใหหมายถึงเจาคณะกรุงเทพมหานคร และรองเจาคณะกรุงเทพมหานคร

ขอ ๑๕ เจาคณะจังหวัดมีอํานาจหนาที่ปกครองคณะสงฆในเขตจังหวัดของตน ดัง
นี้

(๑) ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ
มหาเถรสมาคม ขอบังคบั ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําสั่ง
ของผูบังคับบัญชาเหนือตน

(๒) ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา การ
ศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห
ใหดําเนินไปดวยดี

(๓) ระงับอธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคํา
วินิจฉัยชั้นเจาคณะอําเภอ

(๔) แกไขขอขัดของของเจาคณะอําเภอใหเปนไปโดยชอบ
(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู

อยูในบังคับบัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาที่ของผูอยู
ในบังคับบัญชา  ใหเปนไปโดยความเรียบรอย

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
ขอ ๑๖ ในเมื่อไมมีเจาคณะจังหวัด  หรือเจาคณะจังหวัดไมอาจปฏิบัติหนาที่ได

ใหเจาคณะภาคแตงตั้งรองเจาคณะจังหวัดรักษาการแทนเจาคณะจังหวัด ถาไมมีรองเจาคณะ
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จังหวัด  หรือรองเจาคณะจังหวัดไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแตงตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่
เห็นสมควรรักษาการแทนเจาคณะจังหวัด แลวรายงานใหเจาคณะใหญทราบ

ในกรณีที่ไมมีเจาคณะจังหวัด เมื่อไดปฏิบัติตามวรรคตนแลว ใหเจาคณะภาค
ดําเนินการเพื่อมีการแตงตั้งเจาคณะจังหวัดภายในเวลาไมเกิน ๑ ป

ใหผูรักษาการแทนเจาคณะจังหวัดมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเจาคณะจังหวัด
ขอ ๑๗ รองเจาคณะจังหวัดเปนผูชวยเจาคณะจังหวัด มีอํานาจหนาที่ตามที่เจา

คณะจังหวัดมอบหมาย
ขอ ๑๘ เพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของเจาคณะจังหวัด และรองเจาคณะจังหวัด

ใหมีเลขานุการเจาคณะจังหวัด และเลขานุการรองเจาคณะจังหวัดทําหนาที่การเลขานุการ
สวนที่ ๓
อําเภอ

ขอ ๑๙ เจาคณะอําเภอ หมายถึงเจาคณะเขตในกรุงเทพมหานคร และเจาคณะ
อําเภอในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร

รองเจาคณะอําเภอ หมายถึงรองเจาคณะเขตในกรุงเทพมหานคร และรองเจา
คณะอําเภอในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร

ในกรณีที่มีขอความกลาวถึงเจาคณะอําเภอ     รองเจาคณะอําเภอ     ที่ปรากฏ
อยูในกฎมหาเถรสมาคมนี้ กฎมหาเถรสมาคมอื่น ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ
สําหรับกรุงเทพมหานคร ใหหมายถึงเจาคณะเขตและรองเจาคณะเขต

ขอ ๒๐ เจาคณะอําเภอมีอํานาจหนาที่ปกครองคณะสงฆในเขตอําเภอของตน ดังน้ี
(๑) ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ

มหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําสั่ง
ของผูบังคับบัญชาเหนือตน

(๒) ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา การ
ศึกษาสงเคราะห  การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห
ใหดําเนินไปดวยดี

(๓) ระงับอธิกรณ วินิฉัยการลงนิคหกรรม วินจิฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคํา
วินิจฉัย    ชั้นเจาคณะตําบล

(๔) แกไขขอขัดของของเจาคณะตําบลใหเปนไปโดยชอบ
(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาส   ตลอดถึงพระภิกษุสามเณร

ผูอยูในบังคับบัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาที่ของผู
อยูในบังคับบัญชา  ใหเปนไปโดยความเรียบรอย
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(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
 ขอ ๒๑ ในเมื่อไมมีเจาคณะอําเภอ หรือเจาคณะอําเภอไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให

เจาคณะจังหวัดแตงตั้งรองเจาคณะอําเภอรักษาการแทนเจาคณะอําเภอ ถาไมมีรองเจาคณะ
อําเภอ หรือรองเจาคณะอําเภอไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแแตงตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่
เห็นสมควรรักษาการแทนเจาคณะอําเภอ แลวรายงานใหเจาคณะภาคทราบ

ในกรณีที่ไมมีเจาคณะอําเภอ เมื่อไดปฏิบัติตามวรรคตนแลว ใหเจาคณะจังหวัด
ดําเนินการเพื่อมีการแตงตั้งเจาคณะอําเภอภายในเวลาไมเกิน ๑ ป

ใหผูรักษาการแทนเจาคณะอําเภอมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเจาคณะอําเภอ
ขอ ๒๒ รองเจาคณะอําเภอเปนผูชวยเจาคณะอําเภอ มีอํานาจหนาที่ตามที่เจา

คณะอําเภอมอบหมาย
 ขอ ๒๓ เพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของเจาคณะอําเภอ และรองเจาคณะอําเภอ

ใหมีเลขานุการเจาคณะอําเภอ และเลขานุการรองเจาคณะอําเภอทําหนาที่การเลขานุการ

สวนที่ ๔
ตําบล

ขอ ๒๔ เจาคณะตําบล หมายถึงเจาคณะแขวงในกรุงเทพมหานคร และเจาคณะ
ตําบลในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร

รองเจาคณะตําบล หมายถึงรองเจาคณะแขวงในกรุงเทพมหานคร และรองเจา
คณะตําบลในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร

ในกรณีที่มีขอความกลาวถึงเจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบล ที่ปรากฏอยูในกฎ
มหาเถรสมาคมนี้ กฎมหาเถรสมาคมอื่น ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ สําหรับ
กรุงเทพมหานคร        ใหหมายถึงเจาคณะแขวงและรองเจาคณะแขวง

ขอ ๒๕ เจาคณะตําบลมีอํานาจหนาที่ปกครองคณะสงฆในเขตตําบลของตน ดังนี้
(๑) ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ

มหาเถรสมาคม  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  มติ  ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
คําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตน

(๒) ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา การ
ศึกษาสงเคราะห  การเผยแผพระพุทธศาสนา  การสาธารณูปการ  และการสาธารณ
สงเคราะห  ใหดําเนินไปดวยดี

(๓) ระงับอธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคํา
วินิจฉัย    ชั้นเจาอาวาส
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(๔) แกไขขอขัดของของเจาอาวาสใหเปนไปโดยชอบ
(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจาอาวาสและพระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับบัญชา

หรืออยูในเขตปกครองของตน  และชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาที่ของผูอยูในบังคับบัญชา
ใหเปนไปโดยความเรียบรอย

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
 ขอ ๒๖ ในเมื่อไมมีเจาคณะตําบล หรือเจาคณะตําบลไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให

เจาคณะอําเภอแตงตั้งรองเจาคณะตําบลรักษาการแทนเจาคณะตําบล ถาไมมีรองเจาคณะ
ตําบล หรือ  รองเจาคณะตําบลไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแตงตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็น
สมควรรักษาการแทน เจาคณะตําบล แลวรายงานใหเจาคณะจังหวัดทราบ

ในกรณีที่ไมมีเจาคณะตําบล เมื่อไดปฏิบัติตามวรรรคตนแลว ใหเจาคณะอําเภอ
ดําเนินการเพื่อมีการแตงตั้งเจาคณะตําบลภายในเวลาไมเกิน ๑ ป

ใหผูรักษาการแทนเจาคณะตําบลมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเจาคณะตําบล
ขอ ๒๗ รองเจาคณะตําบลเปนผูชวยเจาคณะตําบล มีอํานาจหนาที่ตามที่เจาคณะ

ตําบล  มอบหมาย
 ขอ ๒๘ เพื่อประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของเจาตําบล  ใหมีเลขานุการเจาคณะ

ตําบล   ทําหนาที่การเลขานุการ
หมวด ๔

บทเบ็ดเตล็ด
ขอ ๒๙ เพื่อยกยองเชิดชูเจาคณะและรองเจาคณะผูปฏิบัติหนาที่มาโดยความ

เรียบรอย  มหาเถรสมาคมจะใหมีที่ปรึกษาของเจาคณะในสวนภูมิภาคชั้นใดๆ  ก็ได
ใหที่ปรึกษามีหนาที่ใหคําปรึกษาแกเจาคณะชั้นนั้น ๆ

ตราไว  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑

(สมเด็จพระญานสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
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กฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑)

วาดวยการแตงต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ
-------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี มาตรา ๒๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕   แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๒๓
แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว ดังตอไปน้ี

ขอ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้เรียกวา “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวย
การแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ”

ขอ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในแถลงการณคณะสงฆ
เปนตนไป

ขอ ๓ ตั้งแตวันใชกฎมหาเถรสมาคมนี้ ใหยกเลิก
(๑) กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๖(พ.ศ.๒๕๓๕) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ
(๒) กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ.๒๕๓๕) แกไขเพ่ิมเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่

๑๖ (พ.ศ.๒๕๓๕) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ
บรรดากฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ หรือประกาศอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลว

ในกฎมหาเถรสมาคมนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับกฎมหาเถรสมาคมนี้ ใหใชกฎมหาเถรสมาคมนี้แทน

หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๔ ในกฎมหาเถรสมาคมนี้ พระสังฆาธิการ หมายถึงพระภิกษุผูดํารงตําแหนงปกครอง
คณะสงฆ ดังตอไปน้ี

๑. เจาคณะใหญ
๒. เจาคณะภาค   รองเจาคณะภาค
๓. เจาคณะจังหวัด  รองเจาคณะจังหวัด
๔. เจาคณะอําเภอ  รองเจาคณะอําเภอ
๕. เจาคณะตําบล  รองเจาคณะตําบล
๖. เจาอาวาส  รองเจาอาวาส  ผูชวยเจาอาวาส
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สวนตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืน จะไดมีระเบียบมหาเถรสมาคมกําหนดเทียบกับตําแหนง
ที่กลาวแลว

ขอ ๕ พระภิกษุผูดํารงตําแหนงพระสังฆาธิการตามขอ ๔ อยูกอนวันใชกฎมหาเถรสมาคมนี้
ใหถือวาเปนพระสังฆาธิการผูดํารงตําแหนงดังกลาวนั้นตามกฎมหาเถรสมาคมนี้

ผูรักษาการแทนในตําแหนงดังกลาวในวรรคตน กอนวันใชกฎมหาเถรสมาคมนี้ ใหถือวา
เปนผูรักษาการแทนในตําแหนงน้ัน ๆ ตามกฎมหาเถรสมาคมนี้ดวย

หมวด ๒
การแตงตั้งพระสังฆาธิการ

ขอ ๖ พระภิกษุผูจะดํารงตําแหนงตามขอ ๔ ตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปน้ี
(๑) มีพรรษาสมควรแกตําแหนง
(๒) มีความรูสมควรแกตําแหนง
(๓) มีความประพฤติเรียบรอยตามพระธรรมวินัย
(๔) เปนผูฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ
(๕) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไรความสามารถ   หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

หรือเปนโรคเรื้อน หรือเปนวัณโรคในระยะอันตรายจนเปนที่นารังเกียจ
(๖) ไมเคยตองคําวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณที่พึงรังเกียจมากอน
(๗)ไมเคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตําแหนงใด เพราะความผิดมากอน

สวนที่ ๑
เจาคณะใหญ

ขอ ๗ พระภิกษุผูจะดํารงตําแหนงเจาคณะใหญ ตองมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกสวนหนึ่ง ดัง
น้ี

(๑) มีพรรษาพน ๓๐ และ
(๒) มีสมณศักดิ์ไมต่ํากวารองสมเด็จพระราชาคณะ

ขอ ๘ สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งพระภิกษุผูมีคุณสมบัติตามขอ ๖ และ ขอ ๗
ใหดํารงตําแหนงเจาคณะใหญ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม

ขอ ๙ พระภิกษุผูจะเปนเลขานกุารเจาคณะใหญ ตองมีคุณสมบัติตาม ขอ ๖ โดยอนุโลม
ในการแตงตั้งเลขานุการเจาคณะใหญ ใหเจาคณะใหญพิจารณาแตงตั้ง
เลขานุการเจาคณะใหญพนจากหนาที่ ในเม่ือผูแตงตั้งใหพนจากหนาที่ หรือผูแตงตั้งพน

จากตําแหนง
เม่ือมีการแตงตั้งหรือพนจากหนาที่แลว ใหแจงกรมการศาสนาเพื่อรายงานมหาเถรสมาคม

ทราบ
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สวนที่ ๒
เจาคณะภาค

ขอ ๑๐ พระภิกษุผูจะดํารงตําแหนงเจาคณะภาค ตองมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกสวนหนึ่งดังน้ี
(๑) มีพรรษาพน ๒๐ และ
(๒) กําลังดํารงตําแหนงรองเจาคณะภาคนั้นมาแลวไมต่ํากวา ๒ ป หรือ
(๓) กําลังดํารงตําแหนงเจาคณะจังหวัดในภาคนั้นมาแลวไมต่ํากวา ๔ ป หรือ
(๔) มีสมณศักดิ์ไมต่ํากวาพระราชาคณะชั้นเทพ หรือ
(๕) เปนพระราชาคณะซึ่งเปนพระคณาจารยเอก หรือเปนเปรียญธรรม ๙ ประโยค

ถาจะคัดเลือกพระภิกษุผูมีคุณสมบัติตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ไมได หรือไดแตไมเหมาะ
สม มหาเถรสมาคมอาจพิจารณาผอนผันไดเฉพาะกรณี

ขอ ๑๑ ในการแตงตั้งเจาคณะภาค เปนหนาที่ของเจาคณะใหญพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุ
ผูมีคุณสมบัติตามขอ ๖และขอ ๑๐ เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาเพื่อมีพระบัญชาแตงตั้งตามมติมหาเถร
สมาคม

เจาคณะภาคอยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรับแตงตั้ง อีกได
ในกรณีที่เจาคณะภาคพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหเจาคณะภาคซึ่งไดรับแตงตั้งแทน อยูใน

ตําแหนงตามวาระของผูซ่ึงตนแทน
ขอ ๑๒ ในการแตงตั้งรองเจาคณะภาค ใหนําบทบัญญัติในขอ ๑๑ วรรคแรกมาใชบังคับโดย

อนุโลม
รองเจาคณะภาคอยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ในกรณีที่รองเจาคณะภาคพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรองเจาคณะภาคซึ่งไดรับแตงตั้ง

แทน อยูในตําแหนงตามวาระของผูซ่ึงตนแทน
ขอ ๑๓ พระภิกษุผูจะเปนเลขานุการเจาคณะภาค หรือเลขานุการรองเจาคณะภาค ตองมี

คุณสมบัติตามขอ ๖ โดยอนุโลม
ในการแตงตั้งเลขานุการดังกลาวในวรรคแรก ใหเจาคณะภาค หรือรองเจาคณะภาค

แลวแตกรณี พิจารณาแตงตั้ง
เลขานุการดังกลาวในวรรคสอง พนจากหนาที่ในเม่ือผูแตงตั้งใหพนจากหนาที่ หรือผูแตงตั้ง

พนจากตําแหนง
เม่ือมีการแตงตั้งหรือพนจากหนาที่แลว ใหแจงกรมการศาสนาและรายงานเจาคณะใหญ

เพ่ือทราบ
สวนที่ ๓

เจาคณะจังหวัด
ขอ ๑๔ พระภิกษุผูจะดํารงตําแหนงเจาคณะจังหวัด ตองมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกสวนหนึ่ง

ดังน้ี
(๑) มีพรรษาพน ๑๐ กับมีสํานักอยูในเขตจังหวัดนั้น และ
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(๒) กําลังดํารงตําแหนงรองเจาคณะจังหวัดนั้นมาแลวไมต่ํากวา ๒ ป หรือ
(๓) กําลังดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอในจังหวัดนั้นมาแลว ไมต่ํากวา ๔ ป หรือ
(๔) มีสมณศักดิ์ไมต่ํากวาพระราชาคณะชั้นสามัญ หรือเปนพระคณาจารยโทขึ้นไป

หรือเปนเปรียญธรรมไมต่ํากวา ๖ ประโยค
ถาจะคัดเลือกพระภิกษุผูมีคุณสมบตัิตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ไมได หรือไดแตไมเหมาะสม

มหาเถรสมาคมอาจพิจารณาผอนผันไดเฉพาะกรณี
ขอ ๑๕ ในการแตงตั้งเจาคณะจังหวัดในภาคใด ใหเจาคณะภาคนั้นพิจารณาคัดเลือก

พระภิกษุผูมีคุณสมบัติตามขอ ๖ และขอ ๑๔  เสนอเจาคณะใหญพิจารณาเพื่อมีพระบัญชาแตงตั้ง
ตามมติมหาเถรสมาคม

ขอ ๑๖ ในการแตงตั้งรองเจาคณะจังหวัด ใหนําบทบัญญัติในขอ ๑๕ มาใชบังคับโดยอนโุลม
ขอ ๑๗ พระภิกษุผูจะเปนเลขานุการเจาคณะจังหวัด หรือเลขานุการรองเจาคณะจังหวัด

ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๖ โดยอนุโลม
ในการแตงตั้งเลขานุการดังกลาวในวรรคแรก ใหเจาคณะจังหวัด หรือรองเจาคณะจังหวัด

แลวแตกรณี พิจารณาแตงตั้ง
เลขานุการดังกลาวในวรรคสอง พนจากหนาที่ในเม่ือผูแตงตั้งใหพนจากหนาที่ หรือผูแตงตั้ง

พนจากตําแหนง
เม่ือมีการแตงตั้งหรือพนจากหนาที่แลว ใหแจงกรมการศาสนาและรายงานเจาคณะภาค

เพ่ือทราบ
สวนที่ ๔

เจาคณะอําเภอ
ขอ ๑๘ พระภิกษุผูจะดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอ  ตองมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกสวนหนึ่ง

ดังน้ี
(๑) มีพรรษาพน ๑๐ กับมีสํานักอยูในเขตจังหวัดนั้น และ
(๒) กําลังดํารงตําแหนงรองเจาคณะอําเภอนั้นมาแลวไมต่ํากวา ๒ ป หรือ
(๓) กําลังดํารงตําแหนงเจาคณะตําบลในอําเภอนั้นมาแลวไมต่ํากวา  ๔ ป หรือ
(๔) มีสมณศักดิ์ไมต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร หรือเปนพระคณาจารยตรีขึ้นไป หรือเปน

เปรียญธรรมไมต่ํากวา ๔ ประโยค
ถาจะคัดเลือกพระภิกษุผูมีคุณสมบัติตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ไมได หรือไดแตไมเหมาะสม

เจาคณะภาคอาจพิจารณาผอนผันไดเฉพาะกรณี โดยอนุมัติของเจาคณะใหญ
ขอ ๑๙ ในการแตงตั้งเจาคณะอําเภอในจังหวัดใด ใหเจาคณะจังหวัดนั้นคัดเลือกพระภิกษุ

ผูมีคุณสมบัติตามขอ ๖ และขอ ๑๘ เสนอเจาคณะภาคเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยอนุมัติของเจาคณะใหญ
ขอ ๒๐ ในการแตงตั้งรองเจาคณะอําเภอ ใหนําบทบัญญัติในขอ ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๑ พระภิกษุผูจะเปนเลขานุการเจาคณะอําเภอ หรือเลขานุการรองเจาคณะอําเภอ

ตองมีคุณสมบัติตาม ขอ ๖ โดยอนุโลม
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ในการแตงตั้งเลขานุการดังกลาวในวรรคแรก ใหเจาคณะอําเภอ หรือรองเจาคณะอําเภอแลว
แตกรณี พิจารณาแตงตั้ง

เลขานุการดังกลาวในวรรคสอง พนจากหนาที่ในเม่ือผูแตงตั้งใหพนจากหนาที่ หรือผูแตงตั้ง
พนจากตําแหนง

เม่ือมีการแตงตั้งหรือพนจากหนาที่แลว ใหแจงกรมการศาสนาและรายงานเจาคณะจังหวัด
เพ่ือทราบ

สวนที่ ๕
เจาคณะตําบล

ขอ ๒๒ พระภิกษุผูจะดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล  ตองมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกสวนหนึ่ง
ดังน้ี

(๑) มีพรรษาพน ๕ กับมีสํานักอยูในเขตอําเภอนั้น และ
(๒) กําลังดํารงตําแหนงรองเจาคณะตําบลนั้นมาแลวไมต่ํากวา ๒ ป หรือ
(๓) กําลังดํารงตําแหนงเจาอาวาสในตําบลนั้นมาแลวไมต่ํากวา  ๔ ป หรือ
(๔) เปนพระภิกษุมีสมณศักดิ์ หรือเปนพระคณาจารย หรือเปนเปรียญธรรม หรือ

เปนนักธรรมเอก
ถาจะคัดเลือกพระภิกษุผูมีคุณสมบัติตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ไมได หรือไดแตไมเหมาะสม

เจาคณะจังหวัดอาจพิจารณาผอนผันไดเฉพาะกรณี โดยอนุมัติของเจาคณะภาค
ขอ ๒๓ ในการแตงตั้งเจาคณะตําบลในอําเภอใด ใหเจาคณะอําเภอนั้นคัดเลือกพระภิกษุ

ผูมีคณุสมบัติตามขอ ๖ และขอ ๒๒ เสนอเจาคณะจังหวัดพิจารณาแตงตั้ง เม่ือไดแตงตั้งแลว
ใหแจงกรมการศาสนาและรายงานเจาคณะภาคเพื่อทราบ

ขอ ๒๔ ในการแตงตั้งรองเจาคณะตําบล ใหนําบทบัญญัติในขอ ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๕ พระภิกษุผูจะเปนเลขานุการเจาคณะตําบล ตองมีคุณสมบัติตาม ขอ ๖ โดยอนุโลม
ในการแตงตั้งเลขานุการเจาคณะตําบล ใหเจาคณะตําบลพิจารณาแตงตั้ง
เลขานุการเจาคณะตําบล พนจากหนาที่ในเม่ือผูแตงตั้งใหพนจากหนาที่ หรือผูแตงตั้ง

พนจากตําแหนง
เม่ือมีการแตงตั้งหรือพนจากหนาที่แลว ใหแจงกรมการศาสนาและรายงานเจาคณะอําเภอ

เพ่ือทราบ
สวนที่ ๖
เจาอาวาส

ขอ ๒๖ พระภิกษุผูจะดํารงตําแหนงเจาอาวาส ตองมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกสวนหนึ่ง ดังน้ี
(๑) มีพรรษาพน ๕ และ
(๒) เปนผูทรงเกียรติคุณเปนที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ ในถิ่นนั้น

ขอ ๒๗ ในการแตงตั้งเจาอาวาสนอกจากพระอารามหลวงในตําบลใด ใหเปนหนาที่
ของเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบล เจาสังกัด ถาไมมี
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รองเจาคณะอําเภอ ไมมีรองเจาคณะตําบล ใหเจาคณะอําเภอเลือกเจาอาวาสในตําบลนั้น รวมกันทั้ง
หมดไมนอยกวา ๓ รูป รวมกันพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผูมีคุณสมบัติตามขอ ๖ และขอ ๒๖ แลวให
เจาคณะอําเภอรายงานเสนอเจาคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

ถาพระภิกษุผูจะดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดนั้น ดํารงตําแหนงเจาคณะจังหวัดอยูดวย
ใหเจาคณะอําเภอรายงานเสนอเจาคณะจังหวัด เพ่ือเจาคณะภาคพิจารณาแตงตั้ง

ขอ ๒๘ ในการแตงตั้งรองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส นอกจากพระอารามหลวง
ใหเจาอาวาสวัดนั้นพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผูมีคุณสมบัติตามขอ ๖ และขอ ๒๖ และระบุหนาที่ที่ตนจะ
มอบหมายใหปฏิบัติ แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับเพ่ือเจาคณะจังหวัดพิจารณาแตงตั้ง

ขอ ๒๙ พระภิกษุผูจะดํารงตําแหนงเจาอาวาสพระอารามหลวง ในกรุงเทพมหานคร ตองมี
คณุสมบัติโดยเฉพาะอีกสวนหนึ่ง ดังน้ี

(๑) มีพรรษาพน ๑๐
(๒) เปนผูทรงเกียรติคุณเปนที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ และ
(๓) มีสมณศักดิ์

(ก) ไมต่ํากวาพระราชาคณะชั้นราช สําหรับพระอารามหลวงชั้นเอก
(ข) ไมต่ํากวาพระราชาคณะชั้นสามัญ สําหรับพระอารามหลวงชั้นโท
(ค) ไมต่ํากวาพระครูผูชวยเจาอาวาสชั้นเอก สําหรับพระอารามหลวงชั้นตรี

ขอ ๓๐ พระภิกษุผูจะดํารงตําแหนงเจาอาวาสพระอารามหลวงในจังหวัดอ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร ตองมีคุณสมบัติโดยเฉพาะสวนหนี่ง ดังน้ี

(๑) มีพรรษาพน ๑๐
(๒) เปนผูทรงเกียรติคุณเปนที่เคารพนับถือของบรรพชิดและคฤหัสถ และ
(๓) มีสมณศักดิ์

(ก) ไมต่ํากวาพระราชาคณะชั้นสามัญ สําหรับพระอารามหลวงชั้นเอก
(ข) ไมต่ํากวาพระครูผูชวยเจาอาวาสชั้นเอก สําหรับพระอารามหลวงชั้นโท
(ค) ไมต่ํากวาพระครูผูชวยเจาอาวาสชั้นโท หรือพระครูสัญญาบัตรที่มีนิตยภัต

ไมต่ํากวาพระครูผูชวยเจาอาวาสชั้นโท สําหรับพระอารามหลวงชั้นตรี
ขอ ๓๑ ในการแตงตั้งเจาอาวาสพระอารามหลวง ใหเปนหนาที่ของเจาคณะจังหวัดพิจารณา

คัดเลือกพระภิกษุผูมีคุณสมบัติตามขอ ๖ และขอ ๒๙ หรือขอ ๓๐ แลวแตกรณี เสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ เพ่ือมหาเถรสมาคมพิจารณา

ถาพระภิกษุผูจะดํารงตําแหนงเจาอาวาสพระอารามหลวงตามขอ ๒๙ หรือ ขอ ๓๐ แลวแต
กรณี ดํารงตําแหนงเจาคณะจังหวัดอยูดวย ใหเปนหนาที่ของเจาคณะภาคดําเนินการตามความในวรรค
ตน

ขอ ๓๒ ในการแตงตั้งรองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง ใหเจาอาวาส
พระอารามหลวงนั้นพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผูมีคุณสมบัติตามขอ ๖ และขอ ๒๖ และระบุหนาที่ที่ตน
จะมอบหมายใหปฏิบัติ แลวรายงานเจาคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาเสนอตามลําดับจนถึงมหาเถรสมาคม
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ขอ ๓๓ สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งเจาอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาส
พระอารามหลวง ตามมติมหาเถรสมาคม

สวนที่ ๗
ที่ปรึกษาเจาคณะ

ขอ ๓๔ การแตงตั้งที่ปรึกษาเจาคณะตามขอ  ๒๙  แหงกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่  ๒๓
(พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ ใหเปนไปดังน้ี

พระสังฆาธิการผูดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนง เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค
เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และ
รองเจาคณะตําบล ไดปฏิบัติหนาที่มาโดยเรียบรอยจนมีอายุครบ ๘๐ ปบริบูรณ ใหยกยองเชิดชูเปนที่
ปรึกษาเจาคณะในชั้นน้ัน ๆ เวนแตทุพพลภาพ หรือพิการ ถายังมีความเหมาะสมหรือยังหาผูดํารง
ตําแหนงในชั้นน้ัน ๆ ไมได หรือไดแตไมเหมาะสม มหาเถรสมาคมจะพิจารณาใหดํารงตําแหนงเดิมตอ
ไปอีกไมเกิน ๓ ป เฉพาะกรณี

ในการแตงตั้งที่ปรึกษา ใหผูบังคับบัญชาใกลชิดเสนอตามลําดับจนถึงมหาเถรสมาคม
พิจารณา เพ่ือมีพระบัญชาแตงตั้งตามมติมหาเถรสมาคม

สวนที่ ๘
เบ็ดเตล็ด

ขอ ๓๕ เม่ือไดมีการแตงตั้งพระภิกษุใหดํารงตําแหนงตามหมวด ๑ แหงกฎมหาเถรสมาคม
น้ีแลว ใหผูมีอํานาจแตงตั้งแจงใหกรมการศาสนาทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่แตงตั้ง

หมวดที่ ๓
การพนจากตําแหนงหนาที่พระสังฆาธิการ

ขอ ๓๖ พระสังฆาธิการยอมพนจากตําแหนงหนาที่ เม่ือ
(๑) ถึงมรณภาพ
(๒) พนจากความเปนพระภิกษุ
(๓) ลาออก
(๔) ยายออกไปนอกเขตที่ตนมีสํานักอยู
(๕) ยกเปนกิตติมศักดิ์
(๖) รับตําแหนงหนาที่ เจาคณะหรือรองเจาคณะอื่น
(๗) ใหออกจากตําแหนงหนาที่
(๘) ถูกปลดจากตําแหนงหนาที่
(๙) ถูกถอดถอนจากตําแหนงหนาที่

ขอ ๓๗ พระสังฆาธิการรูปใดประสงคจะลาออกจากตําแหนงหนาที่ ก็ยอมทําได เม่ือผูมี
อํานาจแตงตั้งไดพิจารณาอนุญาตแลว จึงเปนอันพนจากตําแหนงหนาที่
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ขอ ๓๘ ในกรณีที่พระสังฆาธิการทุกตําแหนง เวนเจาคณะใหญ  เจาคณะภาค   รองเจา
คณะภาค ยายออกไปนอกเขตที่ตนมีสํานักอยู คือ  เจาคณะจังหวัด  รองเจาคณะจังหวัด   เจาคณะ
อําเภอ รองเจาคณะอําเภอ ยายออกไปจากจังหวัดนั้น เจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบล ยายออกไป
จากอําเภอนั้น พระสังฆาธิการรูปน้ัน ยอมพนจากตําแหนงหนาที่น้ัน เวนแตไดรับแตงตั้งใหเปน ผูรักษา
การแทนในตําแหนงเดิม

ขอ ๓๙ พระสังฆาธิการรูปใดดํารงตําแหนงหนาที่โดยเรียบรอยตลอดมา จนถึงชราทุพพล
ภาพ หรือพิการ สมควรไดรับปลดเปลื้องภาระเพื่อใหพักผอนหรือรักษาตัว ก็ใหผูมีอํานาจ แตงตั้ง
พิจารณายกเปนกิตติมศักดิ์

ขอ ๔๐ พระสังฆาธิการดํารงตําแหนงเจาคณะหรอืรองเจาคณะไดเพียงตําแหนงเดียว
ขอ ๔๑ การใหออกจากตําแหนงหนาที่ ใหผูมีอํานาจแตงตั้งกระทําไดในกรณีที่พระสังฆาธิ-

การ หยอนความสามารถไมอาจปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงของตน
ขอ ๔๒ การปลดและการถอดถอนจากตําแหนงหนาที่ ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในหมวด ๔

แหงกฎมหาเถรสมาคมนี้
ขอ ๔๓ เม่ือพระสังฆาธิการพนจากตําแหนงหนาที่ดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่งตามขอ ๓๖

ใหผูบังคับบญัชารายงานโดยลําดับจนถึงผูมีอํานาจแตงตั้งภายใน ๓๐ วัน และใหผูมีอํานาจแตงตั้งแจง
ใหกรมการศาสนาทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงาน

หมวด ๔
จริยาพระสังฆาธิการ

สวนที่ ๑
จริยา

ขอ ๔๔ พระสังฆาธิการตองเอ้ือเฟอตอกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ  กฎกระทรวง
กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สังวร
และปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยโดยเครงครัด

ขอ ๔๕ พระสังฆาธิการตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบ
ดวยอํานาจหนาที่ ถาไมเห็นพองดวยคําสั่งน้ัน ใหเสนอความเห็นทัดทานเปนลายลักษณอักษรภายใน
๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง และเม่ือไดทัดทานดังกลาวมานั้นแลว แตผูสั่งมิไดถอนหรือแก
คําสั่งน้ัน ถาคําสั่งน้ันไมผิดพระธรรมวินัย ตองปฏิบัติตาม แลวรายงานจนถึงผูสั่ง

ในกรณีที่มีการทัดทานคําสั่งดังกลาวในวรรคแรก ใหผูสั่งรายงานเรื่องทั้งหมดไปยังผูบังคับ
บัญชาเหนือตนเพื่อพิจารณาสั่งการ

ในการปฏิบัติหนาที่ หามมใิหทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตจะไดรับอนุญาต
พิเศษเปนครั้งคราว

ขอ ๔๖ พระสังฆาธิการตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง มิใหเกิดความเสียหาย
แกการคณะสงฆและการพระศาสนา และหามมิใหละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควร
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ขอ ๔๗ พระสังฆาธิการตองปฏิบัติหนาที่โดยชอบ และหามมิใหใชอํานาจหนาที่ในทางที่ไม
สมควร

ขอ ๔๘ พระสังฆาธิการตองสุภาพเรียบรอยตอผูบังคับบัญชาเหนือตนและผูอยูในปกครอง
ขอ ๔๙ พระสังฆาธิการตองรักษาสงเสริมสามัคคีในหมูคณะ และชวยเหลือซ่ึงกันและกันใน

ทางที่ชอบ
ขอ ๕๐ พระสังฆาธิการตองอํานวยความสะดวกในหนาที่การคณะสงฆและการพระศาสนา
ขอ ๕๑ พระสังฆาธิการตองรักษาขอความอันเกี่ยวกับการคณะสงฆที่ยังไมควรเปดเผย

สวนที่ ๒
การรักษาจริยา

ขอ ๕๒ ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น มีหนาที่ควบคุม ดูแล แนะนํา ชี้แจงหรือสั่งใหผูอยูใน
บังคับบัญชาปฏิบัติตามจริยาโดยเครงครัด

ถาผูบังคับบัญชารูอยูวาผูอยูในบังคับบัญชาละเมิดจริยา ตองพิจารณาวาความละเมิดของ
ผูอยูในบังคับบัญชารูปน้ัน อยูในอํานาจที่ตนจะสั่งลงโทษไดหรือไม   ถาอยูในอํานาจที่ตนจะสั่งลงโทษ
ได ก็ใหสั่งลงโทษ แลวรายงานไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตน ถาเห็นวาความละเมิดนั้นควรจะลงโทษหนัก
กวาที่ตนมีอํานาจจะลงโทษไดก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป เพ่ือพิจารณาลงโทษตามควร

ผูบังคับบัญชารูปใด ไมจัดการลงโทษผูอยูในบังคับบัญชาที่ละเมิดจริยาหรือจัดการลงโทษ
โดยไมสุจริต ใหถือวาผูบังคับบัญชารูปน้ันละเมิดจริยา

ขอ ๕๓  พระสังฆาธิการรูปใด ถูกผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษฐานละเมิดจริยาตองปฏิบัติตาม
ทันที ถาเห็นวาคําสั่งลงโทษไมเปนธรรม ก็มีสิทธิรองทุกขไดตามวิธีการที่บัญญัติไวในระเบียบ
มหาเถรสมาคมวาดวยการรองทุกข แตถาปรากฏวาเปนการรองทุกขเท็จ ใหถือวาเปนการละเมิดจริยา
อยางรายแรง

สวนที่ ๓
การละเมิดจริยา

ขอ ๕๔ พระสังฆาธิการรูปใดประพฤติละเมิดจริยา ตองไดรับโทษฐานละเมิดจริยาอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี

(๑) ถอดถอนจากตําแหนงหนาที่
(๒) ปลดจากตําแหนงหนาที่
(๓) ตําหนิโทษ
(๔) ภาคทัณฑ

ขอ ๕๕ การถอดถอนจากตําแหนงหนาที่น้ัน จะทําไดตอเม่ือพระสังฆาธิการละเมิดจริยา
อยางรายแรงแมขอใดขอหน่ึง ดังตอไปน้ี

(๑) ทุจริตตอหนาที่
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(๒) ละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเกินกวา ๓๐ วัน
(๓) ขัดคําสั่งอันชอบดวยการคณะสงฆ  และการขัดคําสั่งน้ันเปนเหตุใหเกิดความ

เสียหายอยางรายแรงแกการคณะสงฆ
(๔) ประมาทเลินเลอในหนาที่  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกการ

คณะสงฆ
(๕) ประพฤติชั่วอยางรายแรง

ในกรณีเชนนี้ ใหผูบังคับบัญชาใกลชิดรายงานโดยลําดับจนถึงผูมีอํานาจแตงตั้ง เม่ือได
สอบสวนและไดความจริงตามรายงานนั้นแลว ใหผูมีอํานาจแตงตั้งสั่งถอดถอนจากตําแหนงหนาที่ได

ขอ ๕๖ พระสังฆาธิการรูปใดตองอธิกรณ หรือถูกฟองเปนจําเลยในคดีอาญาและอยูใน
ระหวางพิจารณาวินิจฉัย หรือมีกรณีตองหาวาละเมิดจริยาอยางรายแรงและอยูในระหวางสอบสวน   ถา
ผูบังคับบัญชาใกลชิดเห็นวาจะใหคงอยูในตําแหนงหนาที่ในระหวางพิจารณาหรือสอบสวน จะเปนการ
เสียหายแกการคณะสงฆ จะสั่งใหพักจากตําแหนงหนาที่ก็ได

การใหพักจากตําแหนงหนาที่น้ัน ใหพักตลอดเวลาที่พิจารณาหรือสอบสวน เม่ือพิจารณา
หรือสอบสวนเสร็จแลว ถาปรากฏวาพระสังฆาธิการที่ถูกสั่งใหพักนั้นไมมีความผิด และไมมีมลทินความ
ผิดเลย ผูบังคับบัญชาผูสั่งใหพักตองสั่งใหพระสังฆาธิการรูปน้ันกลับดํารงตําแหนงเดิม

เม่ือไดสั่งพักจากตําแหนงหนาที่น้ัน หรือสั่งใหกลับดํารงตําแหนงเดิมแลว ใหรายงานโดย
ลําดับถงึผูมีอํานาจแตงตั้ง และแจงใหกรมการศาสนาทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันสั่ง

แตถาปรากฏวา ถึงแมการพิจารณาหรือสอบสวนจะไมไดความสัตยวาไดกระทําผิด แตมี
มลทินหรือมัวหมอง ใหผูมีอํานาจแตงตั้งพิจารณา ถาเห็นวาจะใหกลับเขารับหนาที่อีก อาจเสียหายแก
การคณะสงฆ ก็สั่งปลดจากตําแหนงหนาที่ได

ขอ ๕๗  พระสังฆาธิการรูปใดไดรับโทษฐานละเมิดจริยา ตามขอ ๕๔ (๑) หรือ  (๒) ตองพน
จากตําแหนงพระสังฆาธิการทุกตําแหนง

ขอ ๕๘ การตําหนิโทษนั้น จะกระทําไดตอเม่ือพระสังฆาธิการรูปใดละเมิดจริยาซึ่งไมราย
แรงถึงกับถอดถอนหรือปลดจากตําแหนงหนาที่ มีเหตุที่ผูบังคับบัญชาเห็นควรปรานี ในกรณีเชนนี้ ใหผู
บังคับบัญชาสั่งตําหนิโทษ โดยแสดงความผิดของพระสังฆาธิการรูปน้ันใหปรากฏเปนลายลักษณอักษร
และจะใหทําทัณฑบนไวดวยก็ได

การตําหนิโทษเชนน้ี ใหมีการกําหนดไมเกิน ๓ ป นับแตวันสั่งลงโทษ แตเม่ือผูบังคับบัญชา
เห็นวาพระสังฆาธิการรูปน้ันกลับปฏิบัติดีในทางการคณะสงฆพอควรแลว จะสั่งลบลางการตําหนิโทษ
กอนครบกําหนดก็ได หากในระหวางกําหนดที่สั่งลงโทษไว พระสังฆาธิการรูปน้ันละเมิดจริยาในกรณี
เดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซํ้าอีก ใหถือวาเปนการละเมิดจริยาอยางรายแรง

ขอ ๕๙ กรณีดังกลาวแลวในขอ ๕๘ ถาผูบังคับบัญชาเห็นวายังไมควรลงโทษถึงตําหนิโทษ
ควรลงโทษเพียงภาคทัณฑ ก็ใหมีอํานาจลงโทษภาคทัณฑไดโดยแสดงความผิดของพระสังฆาธิการ
รูปน้ันใหปรากฏเปนลายลักษณอักษร และจะใหทําทัณฑบนไวดวยก็ได
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การลงโทษภาคทัณฑ ใหมีกําหนดไมเกิน ๑ ป นับแตวันสั่งลงโทษ แตเม่ือผูบังคับบัญชา
เห็นวาพระสังฆาธิการรูปน้ันกลับปฏิบัติดีในทางการคณะสงฆพอควรแลว จะสั่งลบลางภาคทัณฑกอน
ครบกําหนดก็ได หากในระหวางกําหนดที่สั่งลงโทษไวพระสังฆาธิการรูปน้ันละเมิดจริยาอีก ใหลงโทษ
สถานอื่นถัดขึ้นไปตามควรแกกรณี

ขอ ๖๐ เม่ือไดมีการลงโทษตามขอ ๕๘ หรือ ขอ ๕๙ แลว ใหผูสั่งลงโทษรายงานผูบังคับ
บัญชาเหนือตนทราบ

หมวด ๕
บทเฉพาะกาล

ขอ ๖๑ เจาคณะภาค  รองเจาคณะภาค  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันประกาศใช
กฎมหาเถรสมาคมนี้ ใหพนจากตําแหนง ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศกฎมหาเถรสมาคมในแถลงการณ
คณะสงฆ เปนตนไป

ตราไว ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
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กฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๖) แกไขเพิ่มเติม

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ

-------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกวา กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. 
๒๕๔๖) แกไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  วาดวยระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ

ขอ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในแถลง
การณคณะสงฆเปนตนไป3

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๙ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ และใหใชความตอไปนี้แทน

“เพื่อยกยองเชิดชูพระสังฆาธิการผูปฏิบัติหนาที่มาโดยความเรียบรอย  มหา-
เถรสมาคมจะใหมีที่ปรึกษาของเจาคณะในชั้นใด ๆ ก็ได

ใหที่ปรึกษามีหนาที่ใหคําปรึกษาแกเจาคณะชั้นนั้น ๆ”
ตราไว ณ วันที่ ๙ ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๔๖

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

                                    
3 ประกาศในแถลงการณคณะสงฆ เลมที่ ๙๑ ตอนที่ ๑๐ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๖
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กฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) แกไขเพิ่มเติม

กฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ. ๒๕๔๑)
วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ

--------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกวา “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘ 
(พ.ศ.๒๕๔๖) แกไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑)วาดวยการแตงตั้ง
ถอดถอนพระสังฆาธิการ”

ขอ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในแถลง
การณคณะสงฆเปนตนไป4

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอ  ๓๔ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ และใหใชความตอไปนี้แทน

“การแตงตั้งที่ปรึกษาเจาคณะตามขอ ๒๙ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓
(พ.ศ.๒๕๔๑) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ.๒๕๔๖)วาดวยระเบียบ
การปกครองคณะสงฆใหเปนไปดังนี้

พระสังฆาธิการผูดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนง เจาคณะภาค รองเจา
คณะภาค  เจาคณะจังหวัด  รองเจาคณะจังหวัด  เจาคณะอําเภอ  รองเจาคณะอําเภอ เจา
คณะตําบล  และรองเจาคณะตําบล ไดปฏิบัติหนาที่มาโดยเรียบรอยจนมีอายุครบ ๘๐ ป 
บริบูรณ หรือผูบังคับบัญชาใกลชิดเห็นสมควรยกยองเชิดชู ใหยกยองเชิดชูเปนที่ปรึกษาเจา
คณะในชั้นนั้น ๆ

                                    
4
 ประกาศในแถลงการณคณะสงฆ เลมที่ ๙๑ ตอนที่ ๑๐ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๖
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พระสังฆาธิการผูดํารงตําแหนงดังกลาว ตามความในวรรคสอง ที่มีอายุครบ 
๘๐ ป บริบูรณ แตไมทุพพลภาพ หรือพิการ ถายังมีความเหมาะสม หรือยังหาผูดํารง
ตําแหนงในชั้นนั้น ๆ ไมได หรือไดแตไมเหมาะสม มหาเถรสมาคมจะพิจารณาใหดํารง
ตําแหนงเดิมตอไปอีกไมเกิน ๓ ป เฉพาะกรณี

การแตงตั้งที่ปรึกษาตามความในวรรคสอง หรือใหดํารงตําแหนงเดิมตาม
ความในวรรคสาม ใหผูบังคับบัญชาใกลชิดเสนอตามลําดับจนถึงมหาเถรสมาคมพิจารณา 
เพื่อมีพระบัญชาแตงตั้งตามมติมหาเถรสมาคม

ในกรณีพระสังฆาธิการผูดํารงตําแหนงตั้งแตเจาคณะจังหวัดขึ้นไปเห็นสมควร
ยกยองเชิดชูพระสังฆาธิการรูปใดใหเปนที่ปรึกษาในชั้นนั้น ๆ ใหดําเนินการเสนอตามลําดับ 
จนถึงมหาเถรสมาคมพิจารณา เพื่อมีพระบัญชาแตงตั้งตามมติมหาเถรสมาคม”

ตราไว ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
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อํานาจหนาที่
ในองคกรปกครองคณะสงฆ

**********
ในองคกรปกครองคณะสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕  ไดกําหนด

อํานาจหนาที่ผูบัญชาการเปนตนไวโดยชัดเจน  ดังนี้

๑. อํานาจหนาที่ผูบัญชาการ
สมเด็จพระสังฆราช  ทรงดํารงตําแหนงสกลมหาสังฆปริณายก  ทรงมีอํานาจหนาที่

บัญชาการคณะสงฆทางมหาเถรสมาคม ตามอํานาจแหงกฎหมายและพระธรรมวินัย  ทรง
ตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย  พระธรรมวินัย  และ 
กฎมหาเถรสมาคม

๒. อํานาจหนาที่มหาเถรสมาคม
มหาเถรสมาคม ซึ่งเปนองคกรปกครองคณะสงฆสูงสุด  มีอํานาจหนาที่ตามความใน

มาตรา  ๑๕ ตรี  ดังนี้

“มาตรา ๑๕ ตรี  มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม

(๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร

(๓) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา   การศึกษาสงเคราะห   การเผยแผ  
การสาธารณูปการ  และการสาธารณสงเคราะห ของคณะสงฆ

(๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือ กฎหมายอื่น

เพื่อการนี้  ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม  ออกขอบังคับ วาง
ระเบียบ ออกคําสั่ง  มีมติหรือออกประกาศ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัย 
ใชบังคับได  และจะมอบใหพระภิกษุรูปใด หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๙ เปนผูใชอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่งก็ได”
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๓. อํานาจหนาที่เจาคณะ
อํานาจหนาที่เจาคณะทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค  คือ เจาคณะใหญ เจาคณะภาค 

เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล ไดกําหนดไวในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 
๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ ขอ ๗, ๑๐, ๑๕, ๒๐ และ ๒๕ ตาม
ลําดับ ทุกขอเหมือนกันเกือบทั้งหมด  จึงขอยกมาเฉพาะขอ ๑๕ ดังนี้

“ขอ ๑๕ เจาคณะจังหวัดมีอํานาจหนาที่ปกครองคณะสงฆในเขตจังหวัดของตน ดังนี้

(๑) ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ
มหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําสั่ง
ของผูบังคับบัญชาเหนือตน

(๒) ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา การ
ศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห 
ใหดําเนินไปดวยดี

(๓) ระงับอธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณ คําสั่ง หรือคํา
วินิจฉัยชั้นเจาคณะอําเภอ

(๔) แกไขขอขัดของของเจาคณะอําเภอใหเปนไปโดยชอบ

(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู
อยูในบังคับบัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาที่ของผูอยู
ในบังคับบัญชา ใหเปนไปโดยความเรียบรอย

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน”

อํานาจหนาที่ตามขอ ๑๕ เปนอํานาจหนาที่โดยภาพรวม สวนอํานาจหนาที่โดยสวน
ยอย ยังมีในบทบัญญัติอื่น ๆ อีก

สวนรองเจาคณะชั้นตาง ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่เจาคณะมอบหมาย เพราะมีฐานะ
เปนผูชวยเจาคณะในชั้นนั้น ๆ

๔. หนาที่และอํานาจเจาอาวาสและผูรักษาการแทน
โดยที่วัดเปนสถาบันหลักในการปกครองและการดําเนินกิจการคณะสงฆและพระ

ศาสนาที่สําคัญสุด กฎหมายคณะสงฆบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล  และใหเจาอาวาส
เปนผูแทนวัดในกิจการทั่วไป ใหเจาอาวาสเปนผูปกครองวัด เจาอาวาสนั้น มีฐานะเปนผู 
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ปกครองวัดและมีฐานะเปนผูแทนวัด  ทั้งมีฐานะเปนเจาพนักงานตามมาตรา ๔๕ แหง 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ เจาอาวาสจึงเปนผูมีความสําคัญตอความเสื่อมความเจริญของคณะ
สงฆและพระศาสนา  แมผูรักษาการแทนเจาอาวาส ก็มีฐานะอยางเดียวกับเจาอาวาส เพราะ
ความสําคัญดังกลาว จึงบัญญัติหนาที่และอํานาจเจาอาวาสไวโดยชัดเจนในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆมาตรา ๓๗ และ ๓๘ ดังนี้

“มาตรา ๓๗ เจาอาวาสมีหนาที่ ดังนี้

(๑) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี

(๒) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยู หรือพํานักอาศัยอยู
ในวัดนั้น ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือ คําสั่งของมหา
เถรสมาคม

(๓)เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและ
คฤหัสถ

(๔) ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล”

“มาตรา ๓๘ เจาอาวาสมีอํานาจ ดังนี้

(๑) หามบรรพชิตและคฤหัสถ ซึ่งมิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอยูอาศัย
ในวัด

(๒) สั่งใหบรรพชิตหรือคฤหัสถ ซึ่งไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไปเสีย
จากวัด

(๓) สั่งใหบรรพชิตหรือคฤหัสถ ที่มีที่อยูหรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายใน
วัดหรือใหทําทัณฑบนหรือใหขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิด
คําสั่งเจาอาวาสซึ่งไดสั่งโดยชอบดวยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ 
หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม”

อนึ่ง เพราะวัดจะตองมีเจาอาวาสหรือผูรักษาการแทนเจาอาวาส ซึ่งอาจปฏิบัติหนาที่
ไดไมวางเวนเลย จงึมีบทบัญญัติโดยชัดเจนในมาตรา ๓๙ ดังนี้

“มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ไมมีเจาอาวาสหรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแตงตั้งผู
รักษาการแทนเจาอาวาส ใหผูรักษาการแทนเจาอาวาส มีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับเจา
อาวาส
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การแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎมหาเถรสมาคม”

หนาที่และอํานาจตามมาตรา ๓๗ และ ๓๘ เปนหนาที่และอํานาจโดยภาพรวม สวน
อํานาจและหนาที่โดยสวนยอย ยังมีในบทบัญญัติอื่น ๆ อีก

สวนรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาส เปนผูชวยเจาอาวาส มีอํานาจหนาที่ตามที่เจา
อาวาสมอบหมาย
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คําวา “การ” เปนคํานาม ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายวา “งาน” 

“สิ่งหรือเร่ืองที่ตองทํา” ถาอยูหนานาม หมายถึง “เร่ือง” “ธุระ” “หนาที่”

ดังนั้น เมื่อรวม “การ” กับ “คณะสงฆ” เปน “การคณะสงฆ” จึงหมายถึง “งานของ
คณะสงฆ” “สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆตองทํา” “สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆควรทํา” “ธุระของคณะ
สงฆ” “หนาที่ของคณะสงฆ” โดยตรงไดแกกิจการที่คณะสงฆตองกระทําหรือที่คณะสงฆควร
กระทํา กิจการที่เปนงานของคณะสงฆ กิจการที่คณะสงฆตองถือหรือควรถือเปนธุระหนาที่ 
เพราะเปนกิจการขององคกรปกครองคณะสงฆทุกสวนและทุกชั้น เพราะคณะสงฆตอง
ดําเนินกิจการคณะสงฆโดยแท

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆที่ใชอยูในปจจุบัน มาตรา ๑๕ ตรี (๑) และ (๓) และขอ 
๕ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ 
กลาวถึง “การ” ไวโดยชัดเจนเปน ๖ คือ

๑)การรักษาความเรียบรอยดีงาม
๒)การศาสนศึกษา
๓)การศึกษาสงเคราะห
๔)การเผยแผพระพุทธศาสนา
๕)การสาธารณูปการ
๖)การสาธารณสงเคราะห

กิจการคณะสงฆและกิจการพระศาสนา จะมีมากนอยเพียงใดก็ตาม ยอมรวมลงใน 
“การ” ทั้ง ๖ นี้ และการทั้ง ๖ นี้ เปนงานในหนาที่ขององคกรปกครองคณะสงฆโดยแท แตวธิี
ดําเนินการนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม

อนึ่ง การนิคหกรรม ตามมาตรา ๒๔–๒๕ ซึ่งแตเดิมใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พุทธศักราช ๒๔๘๔ เรียกวา “การวินิจฉัยอธิกรณ” ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม

กลาวโดยสรุปแลว “การ” ที่กลาวมานี้ ยอมอยูในอํานาจหนาที่ของเจาอาวาส เจา
คณะ และ มหาเถรสมาคม ตลอดจนพระภิกษุ คณะบุคคล ที่มหาเถรสมาคมมอบใหเปนผูใช
อํานาจหนาที่ทั้งสิ้น
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สํานักงานเจาคณะ หมายถึง ที่ทําการของเจาคณะหรือศูนยรวมงานการคณะสงฆ

และพระศาสนาของเจาคณะชั้นนั้น ๆ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆก็ดี ในกฎมหาเถรสมาคม
เปนตน ก็ดี มิไดกําหนดเรื่องสํานักงานเจาคณะสวนใดชั้นใดไว แตในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ไดกําหนดใหกรมการศาสนา ปจจุบันคือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหง
ชาติทําหนาที่สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ซึ่งเลขาธกิารมหาเถรสมาคมเปนผูสนองงาน
ของคณะสงฆสวนกลาง หรือของมหาเถรสมาคม สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคมจึงเปนศูนย
รวมงานขององคกรปกครองคณะสงฆชั้นสูงสุด คือมหาเถรสมาคม เมื่อแหลงรวมงานของ
องคกรสูงสุดเรียก “สํานัก” องคกรปกครองคณะสงฆสวนยอย จึงนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓ 
มาเทียบเคียงใชเรียกแหลงรวมงานในสวนและชั้นนั้น ๆ วา “สํานักงานเจาคณะ” โดยใชกัน
อยางทั่วถึง แมกรมการศาสนาจัดงบประมาณอุดหนุนการปฏิบัติงานของเจาคณะ ก็ใชคําวา 
“สํานักงานเจาคณะ” เชน “สํานักงานเจาคณะใหญ” “สํานักงานเจาคณะภาค” สํานัก
งานดังวานี้ ลวนแตเปนศูนยรวมงานในเขตปกครองคณะสงฆชั้นนั้น ๆ สํานักงานเจาคณะ 
ดังกลาวนั้น อาจแบงงานออกเปน “ฝาย” “สวน” “แผนก” ตามความเหมาะสม โดยรวมการทั้ง 
๖ เขาเปน ฝาย หรือสวน หรือแผนก แบงการบังคับบัญชารับผิดชอบกันระหวางเจาคณะและ
รองเจาคณะ เขตปกครองชั้นหนึ่ง มีสํานักงานเดียวคือ “สํานักงานเจาคณะ” ไมมีสํานักงาน
รองเจาคณะ เพราะเจาคณะและรองเจาคณะก็อยูในสังกัดเดียวกันแบบพี่กับนองนั่นเอง  และ
ในสํานักงานเจาคณะทุกชั้น ก็มีเลขานุการเจาคณะเปนผูทําการเลขานุการ เลขานุการรองเจา
คณะ (ถามี) เปนผูชวย

พระสังฆาธิการ
“พระสังฆาธิการ” เปนคํารวมตําแหนงพระภิกษุผูปกครองคณะสงฆ ตามพระราช

บัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๕ เริ่มใชมาแต พ.ศ.๒๕๐๖ จนถึงปจจุบัน โดยมีกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๕ 
(พ.ศ.๒๕๐๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ กําหนดนามเปนครั้งแรก โดย
เปล่ียนคําวา “พระคณาธิการ” มาเปน “พระสังฆาธิการ” ใหสอดคลองกับลักษณะการ
ดําเนินกิจการคณะสงฆ รวมคําวา “พระ” “สังฆ” และ “อธิการ” เปน “พระสังฆาธิการ” 
แปลตามรูปศัพทวา “พระภิกษุผูทํางานโดยสิทธิขาดในทางคณะสงฆ”  “พระภิกษุผูทํางาน
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คณะสงฆโดยมีอํานาจเต็มตามตําแหนง” ซึ่งในแมบททานบัญญัติวา หมายถึง “พระภิกษุผู
ดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆ” มีตําแหนงดังนี้

๑) เจาคณะใหญ

๒) เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค

๓) เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด

๔) เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ

๕) เจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบล

๖) เจาอาวาส  รองเจาอาวาส  ผูชวยเจาอาวาส

เจาคณะและเจาอาวาสดังกลาวนี้ เปนผูทํางานคณะสงฆอยางมีอํานาจเต็มตาม
กฎหมายและครอบคลุมงานทุกสวนในเขตปกครองหรือในวัด สวนรองเจาคณะ รองเจา
อาวาส และผูชวยเจาอาวาส จะมีอํานาจหนาที่เต็มตามตําแหนง ก็เพราะไดรับการมอบหมาย 
จึงบัญญัตินามวา “พระสังฆาธิการ” ซึ่งเทียบไดกับขาราชการของฝายราชอาณาจักร สวน
เลขานุการเจาคณะและเลขานุการรองเจาคณะ หาไดเปนพระสังฆาธิการไม เพราะเปนเพยีง
ผูทําการเลขานุการ

ความตางแหง
พระคณาธิการกับพระสังฆาธิการ

************

พระคณาธิการ

“พระคณาธิการ” เปนนามบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ มีอํานาจหนาที่เฉพาะการบริหารการคณะสงฆและการพระศาสนาตามที่กําหนดใน
องคการทั้ง ๔ คือ องคการปกครอง องคการศึกษา องคการเผยแผ และองคการ
สาธารณูปการ

ในสวนภูมิภาค เจาคณะตรวจการและเจาคณะตรวจการผูชวยภาคตาง ๆ ก็เพียงทํา
หนาที่ควบคุม สั่งการ และแนะนํา ชี้แจง กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารการคณะสงฆใหเปน
ไปตามพระธรรมวินัย สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎองคการ กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ
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ในชั้นจังหวัดและชั้นอําเภอ ไดแยกหนาที่บริหารการคณะสงฆเปนองคการ มี
กรรมการสงฆประจําองคการ โดยเจาคณะจังหวัดเปนประธานคณะกรรมการสงฆจังหวัด  
เจาคณะอําเภอเปนประธานคณะกรรมการสงฆอําเภอ

แมในตอนสุดทายแหงการใชพระราชบัญญัติดังกลาว ในชั้นภาค ก็ไดกําหนดใหมี
เจาคณะตรวจการประจําองคการดังเชนชั้นจังหวัดและอําเภอ แตยังมิไดแตงตั้งเจาคณะตรวจ
การประจําองคการตามที่กําหนดขึ้นใหม ก็ถูกยกเลิกเสีย

ในชั้นตําบลและชั้นวัด เจาคณะตําบลและเจาอาวาส คงรับปฏิบัติหนาที่งานของทุก
องคการ



“พระสังฆาธิการ” เปนนามบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ มีอํานาจหนาที่ในการ
ปกครองคณะสงฆในเขตปกครองของตน คือ บริหารการคณะสงฆและการพระศาสนาตามที่
กําหนดใน ๔ องคการเดิม แตมิไดจัดเปนองคการ ซึ่งเปนตัวองคกรบริหาร คงยึดเอาเฉพาะ
ลักษณะงานในองคการนั้น ๆ เปล่ียนเรียกวา “การ” กลาวคือ การรักษาความเรียบรอยดีงาม 
(เดิมคืองานในองคการปกครอง) ๑ การศาสนศึกษา (เดิมคืองานในองคการศึกษา) ๑ การ
เผยแผพระพุทธศาสนา (เดิมคืองานในองคการเผยแผ) ๑ การสาธารณูปการ ๑ และเพิ่มการ
ศึกษาสงเคราะหและการสาธารสงเคราะหเขา พรอมทั้งเอาการนิคหกรรม (เดิมคือการ
วินิจฉัยอธิกรณ) รวมเขาอยูในอํานาจหนาที่เจาคณะชั้นนั้น ๆ เพื่อมิใหเกิดความถวงดุลแหง
อํานาจดงัเชนกฎหมายฉบับเดิม เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปโดยถูกตอง สะดวก รวดเร็ว และ
เปนธรรม ไดกําหนดใหมีรองเจาคณะ เปนผูชวยเจาคณะในชั้นนั้น ๆ อีกสวนหนึ่ง แมในสวน
วัด ก็ใหมีรองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส เพื่อเปนผูชวยเจาอาวาสวัดนั้น ๆ
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คุณความดีเฉพาะตัวของผูจะไดรับแตงต้ังใหเปนพระสังฆาธิการก็ดี ของผูจะดํารง

ตําแหนงพระสังฆาธิการตอไปก็ดี  เรียกวา “คุณสมบัติพระสังฆาธิการ” แยกเปน ๒ คือ

๑. คุณสมบัติทั่วไป  กําหนดไว ๗ คือ

๑) มีพรรษาสมควรแกตําแหนง
๒) มีความรูสมควรแกตําแหนง
๓) มีความประพฤติเรียบรอยตามพระธรรมวินัย
๔) เปนผูฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ
๕) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอน ไม 

สมประกอบ หรือเปนโรคเรื้อน หรือเปนวัณโรคในระยะอันตรายจนเปนที่นารังเกียจ
๖) ไมเคยตองคําวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณที่พึงรังเกียจมากอน

๗) ไมเคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตําแหนงใด เพราะความผิดมากอน

๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  มีรายละเอียดแตกตางกัน ดังความในกฎมหาเถรสมาคม 
ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ ขอ ๗, ๑๐, ๑๔, ๑๘, 
๒๒,๒๖, ๒๙, และ ๓๐ คุณสมบัติดังกลาวนี้ คงกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่า สูงไปกวาที่กําหนดไวเปน
การดียิ่ง และกําหนดตายตัวเฉพาะพรรษา นอกนั้นหากมีความจําเปนผอนผันไดเฉพาะกรณี

จริยาพระสังฆาธิการ
จริยาพระสังฆาธิการ  หมายถึง ขอที่พระสังฆาธิการตองปฏิบัติตาม บัญญัติไว

เพื่อเปนหลักควบคุมพระสังฆาธิการ โดยมีบทบัญญัติดังนี้

๑. จริยา
“ขอ ๔๔ พระสังฆาธิการตองเคารพเอื้อเฟอตอกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ 

กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระ
สังฆราช สังวรและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยเครงครัด

ขอ ๔๕ พระสังฆาธิการตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งโดย
ชอบดวยอํานาจหนาที่ ถาไมเห็นพองดวยคําสั่งนั้น ใหเสนอความเห็นทัดทานเปนลายลกัษณ
อักษรภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง และเมื่อไดทัดทานดังกลาวมานั้นแลว แตผู
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สั่งมิไดถอนหรือแกคําสั่งนั้น ถาคําสั่งนั้นไมผิดพระวินัยตองปฏิบัติตาม แลวรายงานจนถึงผู
สั่ง

ในกรณีที่มีการทัดทานคําสั่งดังกลาวในวรรคแรก ใหผูสั่งรายงานเรื่องทั้งหมดไปยังผู
บังคับบัญชาเหนือตนเพื่อพิจารณาสั่งการ

ในการปฏิบัติหนาที่ หามทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตจะไดรับอนุญาตพิเศษ
เปนครั้งคราว

ขอ ๔๖ พระสังฆาธิการตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง มิใหเกิดความเสีย
หายแกการคณะสงฆและการพระศาสนา และหามมิใหละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันควร

ขอ ๔๗ พระสังฆาธิการตองปฏิบัติหนาที่โดยชอบ และหามมิใหใชอํานาจหนาที่ใน
ทางที่ไมสมควร

ขอ ๔๘ พระสังฆาธิการตองสุภาพเรียบรอยตอผูบังคับบัญชาเหนือตนและผูอยูในปก
ครอง

ขอ ๔๙ พระสังฆาธิการตองรักษาสงเสริมสามัคคีในหมูคณะ และชวยเหลือซึ่งกันและ
กันในทางที่ชอบ

ขอ ๕๐ พระสังฆาธิการตองอํานวยความสะดวกในหนาที่การคณะสงฆและการพระ
ศาสนา

ขอ ๕๑ พระสังฆาธิการตองรักษาขอความอันเกี่ยวกับการคณะสงฆที่ยังไมควรเปด
เผย”

ทั้ง ๘ ขอนี้ เปนตัวจริยาอันพระสังฆาธิการตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด เพราะละเมิด
แลว ยอมไดรับโทษฐานละเมิดจริยา

๒. การรักษาจริยา
นอกจากจะบัญญัติใหพระสังฆาธิการตองรับปฏิบัติตามกลาว คือตองรักษาจริยา

สําหรับตัวเองแลว ยังบัญญัติใหผูบังคับบัญชาตามลําดับคอยควบคุมและพิจารณาลงโทษใน
เมื่อผูใตบังคับบัญชาละเมิดจริยา ดังบทบัญญัติขอ ๕๒ และ ๕๓

“ขอ ๕๒ ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น มีหนาที่ควบคมุ ดูแล แนะนํา ชี้แจง หรือสั่งให
ผูอยูในบังคับบัญชาปฏิบัติตามจริยาโดยเครงครัด



49

ถาผูบังคับบัญชารูอยูวา ผูอยูในบังคับบัญชาละเมิดจริยา ตองพิจารณาวา ความ
ละเมิดของผูอยูในบังคับบัญชานั้น อยูในอํานาจที่ตนจะสั่งลงโทษไดหรือไม ถาอยูในอํานาจที่
ตนจะสั่งลงโทษได ก็ใหสั่งลงโทษ แลวรายงานไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตน ถาเห็นวาความ
ละเมิดนั้น ควรจะลงโทษหนักกวาที่ตนมีอํานาจที่จะสั่งลงโทษได ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไป เพื่อพิจารณาสั่งลงโทษตามควร

ผูบังคับบัญชารูปใด ไมจัดการลงโทษผูอยูในบังคับบัญชาที่ละเมิดจริยาหรือจัดการลง
โทษโดยไมสุจริต ใหถือวาผูบังคับบัญชารูปนั้นละเมิดจริยา

ขอ ๕๓ พระสังฆาธิการรูปใด ถูกผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษฐานละเมิดจริยาตองปฏิบัติ
ตามทันที ถาเห็นวาคําสั่งลงโทษไมเปนธรรม ก็มีสิทธิรองทุกขไดตามวิธีการที่บัญญัติไวใน
ระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการรองทุกข แตถาปรากฏวาเปนการรองทุกขเท็จ ใหถือวา
เปนการละเมิดจริยาอยางรายแรง”

๓. โทษฐานละเมิดจริยา

โทษที่พระสังฆาธิการจะพึงไดรับ เพราะละเมิดจริยา มีหนักเบากวากันตามความ
ละเมิด ตามความในขอ ๕๔ ดังนี้

“ขอ ๕๔ พระสังฆาธิการรูปใดประพฤติละเมิดจริยา ตองไดรับโทษฐานละเมิดจริยา
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

(๑) ถอดถอนจากตําแหนงหนาที่
(๒) ปลดจากตําแหนงหนาที่
(๓) ตําหนิโทษ
(๔) ภาคทัณฑ”

๔. การถอดถอนจากตําแหนงหนาท่ี
การถอดถอนจากตําแหนงหนาที่ ตองยึดหลักเกณฑและวิธีการตามความในขอ ๕๕ 

ดังนี้
“ขอ ๕๕ การถอดถอนจากตําแหนงหนาที่นั้น จะทําไดตอเมื่อพระสังฆาธิการละเมิด

จริยาอยางรายแรง แมขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่
(๒) ละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเกินกวา ๓๐ วัน
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(๓) ขัดคําสั่งอันชอบดวยการคณะสงฆ และการขัดคําสั่งนั้นเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงแกการคณะสงฆ

(๔) ประมาทเลินเลอในหนาที่ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแก
การคณะสงฆ

(๕) ประพฤติชั่วอยางรายแรง
ในกรณีเชนนี้ ใหผูบังคับบัญชาใกลชิดรายงานตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจแตงตั้ง เมื่อ

ไดสอบสวนและไดความจริงตามรายงานนั้นแลว ใหผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนจากตําแหนง
หนาที่ได”
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เลขานุการทางคณะสงฆ  เปนตําแหนงซ่ึงบัญญัติไวในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๓

และบัญญัติหนาที่ไววา  “ทําหนาที่การเลขานุการ” เจาคณะชั้นตําบล  อําเภอ จังหวัด  ภาค  หน
เปนตําแหนงที่มีปริมาณงานมากและขอบเขตกวางขวาง  งานซึ่งเกี่ยวกับการเลขานุการยอมมีมาก
ตองจัดผูทําหนาที่ไวโดยตรง  ทานบัญญัติใหเลขานุการมีเฉพาะหนาที่  มิไดใหมีอํานาจดังเชน
ตําแหนงอื่น  แมเจาคณะจะมอบหมายอํานาจ ก็หามีอํานาจตามที่มอบหมายไม  จึงแตกตางจาก
ตําแหนงรองเจาคณะ  รองเจาอาวาส  และผูชวยเจาอาวาส  ซ่ึงตําแหนงรองเจาคณะเปนตนน้ี
ตามปกติเปนตําแหนงไมมีอํานาจหนาที่ แตเม่ือเจาคณะหรือเจาอาวาสมอบหมายแลว  ยอมมี
อํานาจหนาที่อยางสมบูรณ  เพราะเปนตําแหนงพระสังฆาธิการซึ่งบัญญัติไวเพ่ือใชอํานาจหนาที่
ชวยผูบังคับบัญชาโดยตรง  สวนตําแหนงเลขานุการนั้น  มิไดบัญญัติใหเปนพระสังฆาธิการ
บัญญัติใหมีเฉพาะหนาที่และมีข้ึนโดยมิตองมอบหมาย  ถาดูเพียงผิดเผิน  จะเขาใจวา  เลขานุการ
เปนตําแหนงที่ไมมีความสําคัญ  เพราะไมเปนพระสังฆาธิการ จะเอาตําแหนงเปนฐานพิจารณา
ความชอบดังเชนตําแหนงรองเจาคณะ รองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสก็มิได  แตถาได
พิจารณาโดยโยนิโสมนสิการแลว  จะเห็นวา  เลขานุการเปนตําแหนงที่มีความสําคัญตองานคณะ
สงฆเปนอยางยิ่ง  ถึงมิใชตําแหนงที่เปนฐานพิจารณาความชอบโดยตรง  แตก็เปนตําแหนงที่เปน
ฐานแหงการสรางความดีความชอบ  เปนตําแหนงที่ผูใหญดูอยางมีดุลยพินิจ ตําแหนงผูปกครอง
สงฆทุกตําแหนง  เปนตําแหนงที่มีการเลขานุการดวยกันทั้งน้ัน  ตําแหนงใดมีเลขานุการ  การ
เลขานุการในตําแหนงน้ันก็เปนหนาที่ของเลขานุการ  ตําแหนงใดไมมีเลขานุการ  ผูดํารงตําแหนง
น้ันตองทําหนาที่การเลขานุการเอง

เบื้องตน  ขอใหศึกษาความหมายของคําวา  “เลขานุการ” และของคําอื่นซ่ึงมีรูป
คลายคลึงกันแตมีความหมายแตกตางกัน  เปนคําที่ใชอยูในทางการคณะสงฆและทางราชการซึ่ง
ควรไดทราบความหมาย คือ “เลขานุการ” และ “เลขาธิการ”

เลขานุการ  ศัพทเดิมเปน เลขา+อนุ+การ  แปลวา  “ผูทํานอยกวาเขียน” “ผูทําตาม
รอยเขียน” หรือ “ผูทํางานตามคําสั่ง” พจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน  ใหความหมายวา “ผูทําหนา
ที่เกี่ยวกับหนังสือตามผูใหญส่ัง” ทานผูรูกลาววา  เลขานุการในภาษาลาติน ตรงกับคําวา “ความ
ลับ” และอธิบายวา “เลขานุการเปนผูรูความลับในสํานักงาน”  “เลขานุการเปนผูเก็บความลับของผู
บังคับบัญชา” ดังน้ัน  จึงพอกลาวไดวา “เลขานุการเปนอุปกรณของผูปกครองสงฆช้ันเจาคณะหรือ
ผูบริหารงานราชการ หรือผูบริหารงานธุรกิจ” เลขานุการนั้นมิใชเพียงแตรอทํางานตามสั่งเทานั้น
เลขานุการจะยกรางแผนงานเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาก็ยอมกระทําได  เลขานุการเปนผูเก็บ
ความลับในวงงาน แมจะเปนตําแหนงชวยเหลือผูบังคับบัญชา ก็ถือไดวาเปนตําแหนงที่สําคัญ
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เลขาธิการ  ศัพทเดิมเปน เลขา+อธิ+การ แปลวา “ผูทํายิ่งกวาเขียน” หมายถึง “ผูส่ัง
งาน” “ผูบังคับบัญชาหนวยงาน”  พจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน  ใหความหมายวา “ผูเปนหัวหนา
ทํางานหนังสือโดยสิทธิ์ขาด”  โดยความ  เลขาธิการเปนผูมีอํานาจเต็มในหนวยงานนั้น ๆ

สวนเลขานุการในคณะสงฆ ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๓ กําหนดตําแหนงเลขานุ
การไว ๘ ตําแหนง คือ  เลขานุการเจาคณะใหญ  เลขานุการเจาคณะภาค  เลขานุการรองเจาคณะ
ภาค  เลขานุการเจาคณะจังหวัด  เลขานุการรองเจาคณะจังหวัด  เลขานุการเจาคณะอําเภอ  เลขา
นุการรองเจาคณะอําเภอ  เลขานุการเจาคณะตําบล  และยังมีเลขานุการซึ่งแตงต้ังตามจารีต เชน
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เลขานุการแมกองธรรมสนามหลวง ซ่ึงเลขานุการทางคณะสงฆทุก
ตําแหนง  มิไดเปนพระสังฆาธิการแตเปนอุปกรณการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการหรือผูบังคับ
บัญชาซ่ึงมีความสําคัญยิ่ง


การเลขานุการ  ไดแกการปฏิบัติงานสารบรรณสนองผูบังคับบัญชา  หรือตามที่ผู

บังคับบัญชาส่ังการ  การเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติ  การรักษาความลับหรือขอความอันไมควร
เปดเผยของหนวยงาน  การติดตอประสานงานแทนผูบังคับบัญชา  การดังกลาวนี้  เปนงานใน
หนาที่ของเลขานุการ  และเปนงานที่มีอยูในหนวยงานทั่วไป  เชน  หนวยงานคณะสงฆ  หนวย
งานราชการ  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  หนวยงานธุรกิจ  หนวยงานรูปคณะกรรมการ  ดังน้ัน
ตําแหนงเลขานุการจึงมีมาก  จนพูดถึงเลขานุการแลวเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป  และเม่ือจะกลาว
โดยประเภท  เลขานุการมี ๔ ประเภท  คือ

๑. เลขานุการประจําตําแหนง  ไดแก  เลขานุการประจําในตําแหนงตาง ๆ เชน
เลขานุการกรม เลขานุการเจาคณะใหญ  และ เลขานุการเจาคณะภาค

๒. เลขานุการสวนตัว ไดแกเลขานุการสวนบุคคลหรือสวนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
๓. เลขานุการกิตติมศักดิ์  ไดแก  เลขานุการผูปฏิบัติงานเพื่อเกียรติอยางเดียวมิได

มุงหวังคาตอบแทน
๔. เลขานุการพิเศษ  ไดแกเลขานุการผูดํารงตําแหนงอื่นอยูแลว  แตรับตําแหนงเลขา

นุการเพิ่มอีก  เชน เลขานุการคณะกรรมการ  เลขานุการที่ประชุม
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ตามกฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑)  ไมไดระบุคุณสมบัติของเลขานุการ

ในระดับตาง ๆ ไวโดยตรง  แตกําหนดใหพระภิกษุผูจะเปนเลขานุการของเจาคณะชั้นน้ัน ๆ ตองมี
คุณสมบัติตามความในขอ ๖ โดยอนุโลม

คุณความดีเฉพาะตัวของผูจะไดรับแตงต้ังเปนเลขานุการ  ช่ือวา “คุณสมบัติของเลขานุ
การ” เลขานุการเจาคณะนั้น กําหนดคุณสมบัติใหอนุโลมตามคุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการ
ซ่ึงแยกเปน ๗ คือ

๑. มีพรรษาสมควรแกตําแหนง
๒. มีความรูสมควรแกตําแหนง
๓. มีความประพฤติเรียบรอยตามพระธรรมวินัย
๔. เปนผูฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ
๕. ไมเปนผูมีรางการทุพพลภาพ  ไรความสามารถ  มีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

หรือเปนโรคเรื้อน  หรือเปนวัณโรคในระยะอันตรายจนเปนที่นารังเกียจ
๖. ไมเคยตองคําวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณที่พึงรังเกียจมากอน
๗. ไมเคยถูกถอดถอนหรือปลดออกจากตําแหนงใดเพราะความผิดมากอน
อน่ึง ในขอ ๔ แหงกฎมหาเถรสมาคมฉบับน้ี หมายถึงพระสังฆาธิการทั้ง ๑๒ ระดับ  

ต้ังแตเจาคณะใหญลงมาถึงผูชวยเจาอาวาส เม่ือจะพนจากตําแหนงหนาที่  ยอมพนตามความใน
ขอ ๓๖ แหงกฎมหาเถรสมาคมฉบับน้ีเทานั้น  สวนเลขานุการทุกระดับ  ยอมพนจากหนาที่ได ๒ 
กรณี  คือ

๑. ในเมื่อผูแตงต้ังใหพนจากหนาที่
๒. ผูแตงต้ังพนจากหนาที่


นอกจากคุณสมบัติตามที่กลาวไวในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔  ขอ ๖ แลว  เลขานุการ

จะตองมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังน้ี  คือ
๑. มีความรูดีทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
๒. เปนผูมีนิสัยดี  เยือกเย็น  ยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ
๓. เปนผูอดทนไมหลีกเลี่ยงการงาน
๔. เปนผูมีบุคลิกลักษณะดี นํามาซึ่งศรัทธาปสาทะแกผูไดรูจัก  และสมาคมดวย
๕. เปนผูรักษาความสะอาดทั้งกาย และการงาน
๖. ตองทํางานโดยรวดเร็วทันใจและวองไว
๗. เปนผูชอบคิดคนควา หม่ันศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม
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๘. เปนผูละเอียดรอบคอบและเอาใจใสในกิจการงานที่ทําทุกอยางเกี่ยวกับหนาที่ของตน
๙. เปนผูรูงาน  และสถานที่ตาง ๆ ที่จะตองติดตอ  และรูจักระเบียบการงานของสถานที่ที่จะ

ตองไปติดตอน้ันดี
๑๐. เปนผูฉลาดหลักแหลม  มีปฏิภาณ  รูจักกาลเทศะ  (กาลัญุตา  และปริสัญุตา)
๑๑. เปนผูรูจักประมาณตน (อัตตัญุตา)
๑๒. เปนผูมีอาจาระ คือจรรยามารยาทดี
๑๓. เปนผูมีความริเริ่มดี
๑๔. เปนผูชางสังเกต
๑๕. มีความขยันหม่ันฝกหัดการงานในหนาที่จากบุคคล หรือจากหนังสือ
๑๖. มีความจริงใจตองานในหนาที่  ทําจริง  และตั้งใจจริง  เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี
๑๗. มีความเชื่อม่ันในตัวเอง
๑๘. มีความรักในงานที่ทํา
๑๙. ฉลาดในการปฏิสันถาร
๒๐. พยายามทํางานในหนาที่ หรืองานพิเศษที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุดเทาที่สามารถทําได


เม่ือไดกลาวถึงคุณสมบัติทั่วไปของเลขานุการแลว  ก็ควรจะไดกลาวถึงขอบกพรองของ

เลขานุการไวดวย  เพ่ือกําจัดใหหมดไป  หรือใหบกพรองนอยที่สุด คือ
๑. เขียนหนังสือผิด ตก ๆ หลน ๆ หรือพิมพหนังสือผิดมาก ๆ
๒. เขียนหนังสือไมเรียบรอย  ขาดวรรคตอน  ใชเครื่องหมายไมถูกตอง
๓. เขียนหรือพิมพตัวเลขเลอะเลือนอานยาก  หรือขาดบาง  เกินบาง
๔. เก็บหนังสือและเอกสารตาง ๆ ผิดที่
๕. มีความหลงลืมเสมอ ๆ
๖. บวก ลบ คูณ หาร เลขผิด
๗. มีนิสัยสะเพรา  ไมไดพินิจพิเคราะหใหรอบคอบ ปฏิบัติงานบกพรองบอย ๆ
๘. ทํางานซ้ํา ๆ ซาก ๆ เพราะผิดบอย ๆ
๙. ทําเอกสารหาย
๑๐. ชักชา  โอเอ  อืดอาด เสียเวลา
๑๑. จิตใจเลื่อนลอย  ไมเอาใจใสตอหนาที่ หรือเขาใจคําสั่งผิด
๑๒. ลงรายการตาง ๆ ในบัญชีผิด
๑๓. ไมระมัดระวังเครื่องใชสอยตาง ๆ
๑๔. ไมชํานาญในการใชเครื่องมือ เครื่องใชสอย เชนเครื่องพิมพดีด หรืออุปกรณอยางอ่ืน ๆ
๑๕. ไมรักงาน ขาดการเอาใจใส ทอดทิ้งหนาที่
๑๖. ทํางานโดยปราศจากแผนการ
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ฯลฯ
ขอบกพรองตาง ๆ ยังมีอีกมาก  ลวนแตเปนอุปสรรคใหเลขานุการปฏิบัติงานในหนาที่

ไมไดผลดีเทาที่ควร
ผูจะเปนเลขานุการไดดี  และจะเจริญกาวหนาเพราะอาศัยงานเลขานุการเปนพื้นฐาน

น้ัน  จะตองเปนผูมีลักษณะพิเศษ ๕ อยาง คือ
๑. มีความคิดริเร่ิมที่ดี
๒. มีความเตรียมพรอมทางจิตใจ
๓. วางตนเหมาะสม
๔. ปรารถนาความกาวหนา
๕. มีความแมนยําและประณีต

⌫
เลขานุการทางคณะสงฆ  เปนตําแหนงพิเศษตําแหนงหน่ึง  ซ่ึงบัญญัติไวเพ่ือชวยเหลือ

ในการปฏิบัติงานของเจาคณะผูปกครองสงฆ  โดยกําหนดใหมีหนาที่พรอมกับการแตงต้ัง  แตไมมี
อํานาจดังเชนเจาคณะ  หนาที่เลขานุการคณะสงฆน้ัน  บัญญัติไวโดยสรุปวา “ทําหนาที่การเลขานุ
การ”  มิไดแยกรายละเอียดแหงหนาที่ไวดังอํานาจหนาที่ของเจาคณะหรือเจาอาวาส แตคําวา
“การเลขานกุาร” น้ัน  เปนคําที่มีความหมายกวางขวาง เจาคณะผูบังคับบัญชามีอํานาจหนาที่
ขยายกวางเพียงใด  การเลขานุการยอมขยายตามเพียงน้ัน หนาที่การเลขานุการในการปกครอง
การศาสนศึกษา  การศึกษาสงเคราะห  การเผยแผพระพุทธศาสนา  การสาธารณูปการ  การสา
ธารณสงเคราะห  และการนิคหกรรม  ยอมเปนหนาที่ของเลขานุการ  แตเลขานุการปฏิบัติในฐานะ
ชวยเหลือผูบังคับบัญชา  มิไดปฏิบัติในฐานะผูบังคับบัญชา  เพ่ือสะดวกแกการศึกษา  จึงประมวล
หนาที่ของเลขานุการทางคณะสงฆที่เห็นวาสําคัญ  ๗ อยาง คือ

๑. จัดการทุกอยางเกี่ยวกับงานสารบรรณ
๒. รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของสํานักงาน
๓. ควบคุมดูแลกิจการตาง ๆ ของสํานักงาน
๔. จัดหาอุปกรณการปฏิบัติงาน และอุปกรณทางวิชาการไวประจําสํานักงาน
๕. เปนภาระเกี่ยวกับการประชุม
๖. ประสานกับพระสังฆาธิการและหนวยงานหรือบุคคลผูเกี่ยวของ
๗. ชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม
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⌫
เลขานุการมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติโดยทั่ว ๆ ไป ดังน้ี
๑. เก็บรักษาเอกสารตาง ๆ
๒. จัดการโตตอบหนังสือตาง ๆ
๓. รับนัดหมายการพบปะ และแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ
๔. รักษาผลประโยชนสวนตัวของผูบังคับบัญชา
๕. รักษาผลประโยชนของสวนรวม, ของสํานักงาน, หรือของสถาบัน
๖. จัดทําธุรกิจตาง ๆ ซ่ึงเปนงานของสํานักงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๗. รักษาความลับของทางการคณะสงฆ หรือตําแหนงหนาที่ที่ประจําอยู หรือของสํานัก
๘. รูจักปฏิสันถารผูมาติดตอมิใหเกอเขิน
๙. จัดการดําเนินงานใหเปนไปดวยดี
๑๐. ดูแล รักษาการเงิน ตลอดจนบัญชีตาง ๆ
๑๑. จัดวางระเบียบตาง ๆ ในสํานัก
๑๒. รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดี
๑๓. แจงกําหนดการประชุม
๑๔. จัดระเบียบวาระการประชุม
๑๕. ทําบันทึกรายงานการประชุม
๑๖. จัดใหความสะดวกแกที่ประชุม
๑๗. ควบคุมดูแลกิจการของสํานักงาน ตลอดจนงานในหนาที่อื่น ๆ ใหดําเนินไปดวยดี
๑๘. เปนสื่อกลางในการติดตอประสานงาน
๑๙. ทํางานดวนใหเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว ไมปลอยงานใหคั่งคางอากูล
๒๐. มีกาลัญุตา รูจักกาลที่ควรชาและควรดวน อยาดวนในกาลที่ควรชาอยาชักชาใน

การที่ควรดวน
๒๑. ถามีสํานักงาน ควรมาทํางานกอนเวลา จัดสิ่งของและโตะทํางานใหเรียบรอย
๒๒. คอยเอาใจใสผูบังคับบัญชา เชนเตือนใหไปประชุม หรือไปพบปะกับผูที่นัดหมายอ่ืน ๆ

๒๓. ถามีการประชุม ก็จัดการใหความสะดวกเรียบรอย ตลอดจนจัดเอกสาร
ตาง ๆ ในการประชุม

๒๔. จัดทําหนังสือเสนอผูบังคับบัญชา
๒๕. จัดสงหนังสือที่ผูบังคับบัญชาลงนามแลวไปยังสถานที่ตาง ๆ หรือบุคคลนั้น ๆ
๒๖. พิมพหนังสือ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชาส่ัง
๒๗. ไปทําธุระนอกสถานที่ที่ผูบังคับบัญชาส่ังใหไป
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๒๘. เปนหูเปนตาแทนผูบังคับบัญชา
๒๙. จัดทําเอกสาร หรือบัญชีตาง ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาส่ัง
๓๐. ชวยเหลือผูบังคับบัญชาในเรื่องสวนตัว

⌫
หากสํานักงานใด  หรือสถาบันใด ไดวางระเบียบปฏิบัติกําหนดหนาที่เลขานุการไวจะ

ตองทําเปนประจํา เลขานุการตองทําตามระเบียบปฏิบัติน้ัน ๆ โดยเครงครัด


**************************

สํานักงานเจาคณะ ซึ่งหมายถึงที่ทําการของเจาคณะหรือศูนยรวมงานการคณะ
สงฆและการพระศาสนาของเจาคณะชั้นนั้น ๆ ยอมมีความผูกพันกับเลขานุการเจาคณะอยาง
แยกไมขาด  หากจะกําหนดรูปแบบ คงไดดังนี้

๑. สํานักงานเจาคณะใหญ ผูบังคับบัญชา เจาคณะใหญ
ผูทําการเลขานุการ เลขานุการเจาคณะใหญ

๒. สํานักงานเจาคณะภาค ผูบังคับบัญชา เจาคณะภาค
ผูชวยผูบังคับบัญชา รองเจาคณะภาค
ผูทําการเลขานุการ เลขานุการเจาคณะภาค
ผูชวยผูทําการเลขานุการ เลขานุการรองเจาคณะภาค

๓. สํานักงานเจาคณะจังหวัด ผูบังคับบัญชา เจาคณะจังหวัด
ผูชวยผูบังคับบัญชา รองเจาคณะจังหวัด
ผูทําการเลขานุการ เลขานุการเจาคณะจังหวัด
ผูชวยผูทําการเลขานกุาร เลขานุการรองเจาคณะจังหวัด

๔. สํานักงานเจาคณะอําเภอ  ผูบังคับบัญชา เจาคณะอําเภอ
ผูชวยผูบังคับบัญชา รองเจาคณะอําเภอ
ผูทําการเลขานุการ เลขานุการเจาคณะอําเภอ
ผูชวยผูทําการเลขานุการ เลขานุการรองเจาคณะอําเภอ

๕. สํานักงานเจาคณะตําบล ผูบังคับบัญชา เจาคณะตําบล
ผูชวยผูบังคับบัญชา รองเจาคณะตําบล
ผูทําการเลขานุการ เลขานุการเจาคณะตําบล
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ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ใหความหมายของคําวา “งาน” และ “สาร

บรรณ” ไวดังน้ี  “งาน” เปนคํานาม หมายถึง “ส่ิงหรือเร่ืองที่ทํา” “สารบรรณ” เปนคํานาม หมายถึง
"หนังสือที่เปนหลักฐาน” เม่ือรวม ๒ คําเขากันเปน “งานสารบรรณ” ยอมหมายถึง “ส่ิงหรือเร่ืองที่
ทําดวยหนังสือที่เปนหลักฐาน” หรือ “งานทําหนังสือที่เปนหลักฐาน” หรือ “งานทําหนังสือสําคัญ”

วาโดยความหมายในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๐๖
และฉบับ พ.ศ.๒๕๒๖ มีความหมายดังน้ี

๑. งานสารบรรณ หมายถึง งานที่ทําดวยหนังสือ กลาวคือ คิด ราง เขียน แตง พิมพ
จดจํา ทําสําเนา รับสง บันทึก ยอเร่ือง เสนอ ส่ังการ ตอบ เก็บ และคนหา

๒. งานสารบรรณ หมายถึง  งานที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสารเริ่มแต จัดทํา การรับ
การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย

ตามนัยที่กลาวมาทั้งหมดนี้  ใหมองเห็นชัดเจนวางานสารบรรณไดแก  งานทําหนังสือ
สําคัญซ่ึงเปนหลักฐานของทางราชการ ของทางการคณะสงฆ และของหนวยงานอื่น ทั้งที่เปน
หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน หรือแมงานของปจเจกชน

งานสารบรรณ  เปนหัวใจแหงการปฏบิัติงานราชการแผนดินและงานการคณะสงฆ จึง
จําเปนแกเจาคณะพระสังฆาธิการและเลขานุการทางคณะสงฆเชนเดียวกับที่จําเปนแกทางราชการ  
เพราะการปฏิบัติงานทั้งทางราชการและทาการคณะสงฆมีงานสารบรรณเปนหลัก

การปฏิบัติงานสารบรรณของทางราชการและของทางการคณะสงฆ วาโดยลักษณะ
การปฏิบัติมีขอบขายเทากัน แตการปฏิบัติแตกตางกัน กลาวคือ การปฏิบัติงานสารบรรณของทาง
ราชการ ยอมมีผูปฏิบัติหลายคนคือ มีผูราง ผูตรวจราง ผูพิมพ ผูตรวจแก ผูเสนอ ผูลงนาม ผูลง
ทะเบียน ผูสง ตลอดจนผูเก็บรักษาและผูทําลาย หนังสือฉบับเดียว ผานผูปฏิบัติจํานวนหลายคน
สวนทางการคณะสงฆน้ัน  ข้ันตอนแหงการปฏิบัติ ก็เชนเดียวกับทางราชการ แตมีผูปฏิบัตินอย
กลาวคือ มีเพียงผูจัดทําและผูลงนาม หรือมีเพียงเลขานุการและผูบังคับบัญชาเทานั้น

เพราะการปฏิบัติงานสารบรรณของทางการคณะสงฆเปนเชนวานี้ ทั้งเจาคณะพระสัง
ฆาธิการผูปกครองคณะสงฆทั้งรองเจาคณะ เลขานุการเจาคณะและเลขานุการรองเจาคณะ ควรได
ศึกษาวิชางานสารบรรณโดยละเอียด แตเพราะทางการคณะสงฆมิไดกําหนดระเบียบงานสาร
บรรณไว คงอนุโลมใชระเบียบงานสารบรรณของทางราชการ ดังน้ัน ในการเรียนเรื่องงานสาร
บรรณน้ี จะตองยึดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ เปนแนวทางใน
สวนหลัก  โดยขอแยกเรียนถวายเปน ๕ สวน คือ.-

๑. หนังสือราชการ
๒. หนังสือราชการลับกับหนังสือราชการดวน
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๓. การปฏิบัติงานสารบรรณ
๔. ขอควรศึกษาเกี่ยวกับงานสารบรรณ
๕. แบบหนังสือราชการ


กอนที่จะพูดถึงชนิดของหนังสือราชการ ขอใหความหมายของถอยคําโดยสังเขป
๑. เครื่องหมายใชขีดเขียนแทนคําพูด ช่ือวา “หนังสือ”
๒. งานของประเทศหรือของพระเจาแผนดิน ช่ือวา “ราชการ”
๓. หนังสือซ่ึงเปนหลักฐานเกี่ยวกับงานของประเทศ หรือของพระเจาแผนดิน หรือ

เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ช่ือวา “หนังสือราชการ”
๔. งานของคณะสงฆ ช่ือวา “การคณะสงฆ”
๕. หนังสือซ่ึงเปนหลักฐานเกี่ยวกับงานของคณะสงฆ หรือเอกสารที่เปนหลักฐานใน

การคณะสงฆ ช่ือวา “หนังสือการคณะสงฆ”
หนังสือราชการนั้น  แยกโดยลักษณะ เปน ๕ คือ
๑. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
๒. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใด ซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก
๓. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราช

การ
๔. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ
สวนหนังสือการคณะสงฆ พึงทราบตามลักษณะทั้ง ๕ น้ี โดยอนุโลม

หนังสือราชการ แยกโดยชนิด มี ๖ คือ
๑. หนังสือภายนอก
๒. หนังสือภายใน
๓. หนังสือประทับตรา
๔. หนังสือส่ังการ
๕. หนังสือประชาสัมพันธ
๖. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ

หนังสือการคณะสงฆ พึงอนุโลมตามหนังสือราชการทั้ง ๖ น้ี
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หนังสือภายนอก  คือหนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี เปนหนังสือติดตอระหวาง

สวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
สวนทางการคณะสงฆ หนังสือภายนอก หมายถึงหนังสือติดตอการคณะสงฆที่เปน

แบบพิธีซ่ึงมีไปมาระหวางเจาคณะชั้นหน่ึงกับเจาคณะชั้นหน่ึง หรือหนังสือติดตอกับสวนราชการ
หรือหนังสือติดตอกับบุคคลภายนอก เชน หนังสือจากเจาคณะตําบล ถงึเจาคณะอําเภอ หรือ
หนังสือจากรองเจาคณะอําเภอ ซ่ึงปฏิบัติการแทนเจาคณะอําเภอ ถึงเจาคณะจังหวัด หรือเจา
อาวาสหรือเจาคณะชั้นใด ๆ มีไปถึงสวนราชการหรือหนวยงานอื่น ๆ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก

อันหนังสือภายนอกนี้  โดยลักษณะการใช เรียกช่ือได ๔ คือ หนังสือต้ังตน หนังสือสืบ
ตอ หนังสือโตตอบ แหละหนังสือตามเตือน มีรายละเอียด ๑๔ คือ ที่, สวนราชการเจาของหนังสือ,
วัน เดือน ป, เร่ือง, คําขึ้นตน, อางถึง, ส่ิงที่สงมาดวย, ขอความ, คําลงทาย, ลงช่ือ, ตําแหนง, สวน
ราชการเจาของเรื่อง, โทร, และสําเนาเรื่อง (ถามี) พึงทราบขอแนะนําโดยสังเขป

๑. ที่ มีขอควรทราบ คือ พยัญชนะรหัส เลขรหัส  ทับ (/) และเลขจํานวน
พยัญชนะรหัส  ใชเปนอักษรยอ ๒ ตัว สําหรับบอกช่ือหนวยราชการระดับ กระทรวง

ทบวง หนวยราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด และจังหวัด เชน นร
สํานักนายกรัฐมนตรี ศธ กระทรวงศึกษาธิการ ทม ทบวงมหาวิทยาลัย พว สํานักพระราชวัง และ
กท  กรุงเทพมหานคร  ในทางการคณะสงฆมิไดกําหนดใชพยัญชนะรหัส ในบางภาคกําหนดใช
แลวก็มี

เลขรหัส  ใชบอกช่ือสวนราชการเจาของหนังสือและเจาของเรื่อง  ในสวนกระทรวง
ทบวง เลข ๒ ตัวแรกบอกกรม โดยเริ่มดวย ๐๑ เลข ๒ ตัวหลังบอกกอง เร่ิมดวย ๐๑ ตามลําดับ
กรมกองในกระทรวงนั้น ๆ  ในสวนหนวยราชการที่ไมข้ึนสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง
หรือทบวงใด  ใชเลข ๐๐ นําหนา  เลข ๒ ตัวหลังบอกกอง  เร่ิมดวยเลข ๐๑  ตามลําดับกองใน
สังกดั  ในสวนจังหวัด  เลข ๒ ตัวแรกบอกอําเภอ  เร่ิมจาก  ๐๑ (อําเภอเมือง)  เฉพาะหนวยงาน
ในสวนภูมิภาคที่ข้ึนตรงตอจังหวัด  ใชเลข  ๐๐  นําแลวตอดวยเลขรหัสของสวนน้ัน ๆ เชน  พศ
๐๐๗๓  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ฯลฯ

ทับ (/)  และเลขจํานวน  ใชบอกจํานวนหนังสือออกแตละป  โดยใช (/) แลวตอดวยเลข
จํานวน  เร่ิมแต  ๑ ไปจนสิ้นปปฏิทิน  แบบงานสารบรรณเดิม  (พ.ศ. ๒๔๙๗) ใชเลขบอกจํานวน
ไวหนาแลว  (/) และตอดวยเลข  พ.ศ.  ทางการคณะสงฆยังคงใชแบบเดิมอยูเปนสวนมาก  สวนใน
เขตปกครองคณะสงฆบางจังหวัด  เชน  จ.ชุมพร  ใชแบบงานสารบรรณฉบับใหม

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ที่ พศ ๐๐๐๓/…….
สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ ที่ จภ ๑๖.๔๕/๒๕๔๘
สํานักงานเจาคณะจังหวัดชุมพร ที่ ชพ.๐๐๑/๐๙๐
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โดยปกติการทําหนังสือภายนอก  จัดทําเปน  ๒ ฉบับคือ  ตนฉบับสําหรับสงและ
สําเนาคูฉบับ  สําหรับเก็บเปนตนเร่ือง  ทางราชการทําสําเนา  ๒ ฉบับ  เพราะตองเก็บเปนตน
เร่ืองและสงแผนกสารบรรณ

ในกรณีที่หนังสือซ่ึงมีขอความอยางเดียวกันและผูรับมีจํานวนมาก  ใชหนังสือเวียน
โดยเพิ่มพยัญชนะรหัส  ว  หนาเลขทะเบียนหนังสือออก  จะใชเลขหนังสือเวียนโดยเฉพาะ  หรือ
ใชตอจากเลขทะเบียนหนังสือออกตามปกติก็ได  เชน

ที่  ศธ  ๐๔๐๗/ว ๑๕๐๐  ที่ สภ ๑๐๐๑/ว ๕๕  หรือ  ที่  ว ๕๕/๒๕๓๗
๒.  สวนราชการเจาของหนังสือ  หมายถึง  สวนราชการซึ่งเปนเจาของหนังสือ  เชน

“กรมการศาสนา”  “จังหวัด..”  “สํานักงานเจาคณะอําเภอ..”  “วัด...”  ใหระบุสวนราชการและสถาน
ที่ต้ังพรอมทั้งรหัสไปรษณีย

๓.  วัน  เดอืน  ป  หมายถึง วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือ  ลงเฉพาะเลขบอกวันที่  ช่ือ
เดือนและเลขบอก  พ.ศ.  เชน  “๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๘”

๔.  เรื่อง  หมายถึง  ช่ือเร่ืองของหนังสือฉบับน้ัน  ใหยอความประสงคของหนังสือให
ส้ันที่สุดเปนช่ือเร่ือง  ถาหนังสือสืบตอโตตอบหรือตามเตือน  ใหใชช่ือตามเดิม  อยาตั้งใหม  จะ
กลายเปนคนละเรื่อง  เชน  “เร่ือง  การประชุมพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาชุมชน” และ “เร่ือง ขอ
แตงต้ังเจาอาวาส” หรือ เร่ือง  การประชุมถวายความรูพระเลขานุการ

๕.  คําข้ึนตน  หมายถึง  คํานํากอนระบุตําแหนงหรือช่ือผูรับหนังสือ  ใชใหเหมาะสม
กับฐานะของผูรับ  เชน  “เรียน  เจาคณะจังหวัด...”  “กราบเรียน  เจาคณะจังหวัด...”  “เจริญพร  ผู
วาราชการจังหวัด”  ตองศึกษาเรื่องคําขึ้นตน  สรรพนาม  และคําลงทายประกอบ

๖.  อางถึง  หมายถึง  การอางถึงหนังสือที่เคยติดตอกัน  ซ่ึงสวนราชการหรือบุคคลผู
จะรับหนังสือฉบับใหม  เปนเจาของหนังสือฉบับเดิม  หรือเคยไดรับหนังสือที่อางถึงมากอน  เพ่ือ
ใหการเขาเรื่องถูกตองและใหผูรับหารายละเอียดจากเรื่องเดิมมาประกอบการพิจารณา  ถาเรื่อง
เดิมมีหลายฉบับ  อางถึงเฉพาะฉบับสุดทาย  ถาแตละเรื่องมีความสําคัญ ตองนํามาประกอบการ
พิจารณา  ควรอางถึงทุกฉบับ  สวนขอความเดิมควรเก็บมายอ ๆ ดังน้ี

“อางถึง  หนังสือจังหวัดที่  จจ.๕๘/๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๐ มีนาคม  ๒๕๒๘
ตามหนังสือที่อางถึง  จังหวัดขออนุมัติกําหนดเขตปกครองตําบล  ในเขตอําเภอ.........

ดังความละเอียดแจงอยูแลว  น้ัน”
การอางถึง  โดยตรงใชกับหนังสือโตตอบอยางเดียว  แตหนังสือตามเตือนและอื่น ๆ

ถาหนังสือที่อางถึงมีอยูกับผูรับแลว  จะใชก็ควร  ขอน้ี  ผูรางหนังสือพึงสังวร  มิใชอางถึงโดยไมมี
จุดยืน
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๗.  สิ่งที่สงมาดวย  หมายถึง ขอความที่ใชพิเศษเมื่อมีการสงส่ิงของ  เอกสาร  หรือ
บรรณสาร  ไปพรอมกับหนังสือฉบับน้ัน  ถามีหลายรายการใหบอกทุกรายการโดยระบุ  ๑,๒,๓,
ตามความสําคัญ  ถามีรายการเดียวใหระบุธรรมดา  ตัวอยาง

หลายรายการ  ส่ิงที่สงมาดวย  ๑. บัญชีขอพระราชทานสมณศักดิ์  ๑ ชุด
๒.ประวัติพระสังฆาธิการ  ๒๐ ชุด

รายการเดียว  ส่ิงที่สงมาดวย  รางประกาศคณะสงฆจังหวัด  ๔ ฉบับ
๘.  ขอความ  หมายถึง  ความของหนังสือ  ใหลงสาระสําคัญของหนังสือฉบับน้ันให

ชัดเจนและอานเขาใจงาย  ขอความนั้น  ควรแยกเรื่องเปน ๒ ตอน  คือ
ก. ตอนเหตุผล  เร่ิมตนดวยการลําดับเหตุผลแหงเร่ืองน้ัน ๆ  หรือปรารภถึงมูลเหตุ

แหงเร่ืองน้ัน ๆ  พอใหเห็นภาพพจนโดยชัดเจน  อันเปนความทอนตน  ถาเหตุผลหรือมูลเหตุมี
หลายประการ  ใหเรียงเปนวรรคตามความเหมาะสมแกรูปเร่ือง

ข.  ตอนความประสงค  ใหแสดงความประสงคในการมีหนังสือฉบับน้ันโดยชัดเจน
หากมีความประสงคหลายประการ  ควรเรียงเปนขอ ๆ

อน่ึง  ในบางกรณี  มีตอนเหตุผลและตอนความประสงค  แลวมีตอนสรุปความอีกช้ัน
หน่ึง  ใชในลักษณะที่ความประสงคยืดยาว

๙.  คําลงทาย  หมายถึง  คําที่ใชคูกับคําขึ้นตน  ใหใชโดยพอเหมาะสมแกฐานะของผู
รับกับผูสง  เชน  เรียนมาดวยความนับถือ,  ขอเจริญพร, กราบเรียนมาดวยความเคารพ

๑๐.  ลงชื่อ  หมายถึง  ลายเซ็นของเจาของหนังสือ  ใหพิมพช่ือเต็มไวใตลายเซ็น
เฉพาะทางการคณะสงฆ  ใหเซ็นช่ือเต็ม  อยาใชอักษรยอ  หรือเซ็นเฉพาะชื่อ  ไมมีคําวา  “พระ”
หรือคําวา  “เจาอธิการ”  นําหนานาม  เพราะขาดคําแสดงสมณภาวะ  ขอน้ี  ควรระมัดระวัง
อยางยิ่ง

๑๑.  ตําแหนง  หมายถึง  ตําแหนงของเจาของหนังสือ  กลาวคือผูบังคับบัญชาหนวย
งานชั้นน้ัน  ๆ  เชน  กรม  ไดแก   อธิบดี     จังหวัด  ไดแก  ผูวาราชการจังหวัด  สวนผูปกครอง
คณะสงฆน้ี  เจาอาวาสและเจาคณะเทานั้น   เปนเจาของหนังสือในสวนวัดและสวนคณะสงฆช้ัน
น้ัน ๆ  ผูชวยเจาอาวาสและรองเจาอาวาส  และรองเจาคณะลงนามไดเฉพาะในกรณีที่ไดรับมอบ
หมายเทานั้น  แมไดรับมอบหมายแลวก็ตองลงตําแหนงเจาของหนังสือไวดวย

๑๒.  เจาของเรื่อง  หมายถึง  สวนราชการที่เปนเจาของเรื่อง  เชน  “กองศาสนูป
ถัมภ”  “สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด”  “ฝายการปกครอง”

๑๓.  โทร.  หมายถึง  หมายเลขโทรศัพทผูเปนเจาของเรื่องน้ัน ๆ
๑๔.  สําเนาสง  หมายถึง  ช่ือสวนราชการหรือตําแหนงหรือบุคคลที่ไดสงสําเนา

หนังสือฉบับน้ันให  ถามีมากใหแยกรายชื่อไวสวนหน่ึง
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หนังสือภายใน  คือหนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก  ใช

ติดตอในกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือในจังหวัดเดียวกัน
สวนในทางการคณะสงฆ  หนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดตอการคณะสงฆที่เปนพิธี

นอยกวาหนังสือภายนอก  ใชเฉพาะหนวยงานในสังกัดเดียวกัน  หรือสํานักงานเดียวกัน
การปกครองคณะสงฆในปจจุบัน  มีช้ันผูปกครอง  ๖  คือ  ช้ันหน  ช้ันภาค  ช้ันจังหวัด

ช้ันอําเภอ  ช้ันตําบล  และช้ันวัด  เจาคณะและเจาอาวาสเปนผูบังคับบัญชาในชั้นน้ัน ๆ  สวนรอง
เจาคณะ รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาส  เปนเพียงผูชวย    เลขานุการเจาคณะเปนเพียงเจา
หนาที่ผูสนองงานในชั้นน้ัน ๆ การติดตอประสานงานในชั้นน้ัน ๆ ในสังกัดเดียวกัน ควรใชหนังสือ
ภายใน

หนังสือภายใน ใชบันทึกขอความเปนแบบ มีรายละเอียด ๗ คือ สวนราชการ, ที่, วันที่,
เร่ือง, คําขึ้นตน, ขอความ และลงชื่อและตําแหนง

(๑) สวนราชการ ใหลงช่ือสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออกหนังสือ
(๒) ที่ ปฏิบัติเชนเดียวกันกับหนังสือภายนอก จะใชเลขที่ออกตางหากหรือใชรวมกับ

หนังสือภายนอกก็ได
(๓) วันที่ ปฏิบัติเชนเดียวกันกับหนังสือภายนอกโดยอนุโลม
(๔) เร่ือง ปฏิบัติเชนเดียวกันกับหนังสือภายนอก
(๕) คําขึ้นตน ปฏิบัติเชนเดียวกันกับหนังสือภายนอก
(๖) ขอความ ปฏิบัติเชนเดียวกันกับหนังสือภายนอก
(๗) ลงช่ือและตําแหนง อนุโลมตามหนังสือภายนอก
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หนังสือประทับตรา  เปนหนังสือที่ใชติดตอประสานงานอีกชนิดหนึ่ง ซ่ึงเจาของหนังสือ

ไมตองลงนาม ใชตราช่ือหนวยงานประทับแทนการลงชื่อ  โดยใหหัวหนากองหรือผูที่ไดรับมอบ
หมายจากเจาของหนังสือเปนผูลงช่ือยอกํากับตรา กําหนดหลักเกณฑที่ใหใชไว ๖ คือ

(๑) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
(๒) การสงสําเนาหนังสือหรือส่ิงของหรือเอกสารหรือบรรณสาร
(๓) การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงนิ
(๔) การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลว ใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
(๕) การเตือนเรื่องที่คาง
(๖) เร่ืองซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนด โดยทําเปนคําสั่งใหใชหนังสือ

ประทับตรา
หนังสือชนิดนี้  มีขอความกะทัดรัด  เหมาะสมในการใชเกี่ยวกับงานที่ไมสําคัญเปนการ

ประหยัดเวลาและคาใชจาย มีรายละเอียด ๘ คือ ที่, ถึง, ขอความ, ช่ือสวนราชการที่สงหนังสือ
ออก, ตราช่ือสวนราชการ, วัน เดือน ป, สวนราชการเจาของเรื่อง, และโทร. หรือที่ต้ัง

(๑) ที่  ปฏิบัติเชนเดียวกับหนังสือภายนอก
(๒) ถึง  หมายถึงสวนราชการหนวยงานหรือผูรับ
(๓) ขอความ ใหลงเฉพาะสาระสําคัญ ของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย
(๔) สวนราชการที่สงหนังสือออก ใหลงช่ือสวนราชการเจาของหนังสือ
(๕) ตราช่ือสวนราชการ ใหประทับตราชื่อสวนราชการดวยหมึกแดง และผูรับผิดชอบ

ลงช่ือยอกํากับ
(๖) วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขบอกวันที่ ช่ือ เดือนใชเต็ม และตัวเลขบอก พ.ศ.
(๗) สวนราชการเจาของเรื่อง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับในหนังสือภายนอก
(๘) โทร. หรือ ที่ต้ัง ใหลงเลขโทรศัพทของเจาของเรื่อง ในกรณีที่ไมมีโทรศัพท ใหลงที่

อยูตามความจําเปน
หนังสือชนิดนี้ ทางการคณะสงฆไมนิยมใช หากจะใชก็อนุโลมตามแบบที่แสดงมา และ

เวนช่ือเจาของเรื่องเสีย
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หนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติงาน   ช่ือวา “หนังสือสั่งการ” มี ๓ ชนิด คือ

คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ
๑. คําสั่ง
คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย มีราย

ละเอียดดังน้ี
๑. คําสั่ง หมายถึง ใหลงช่ือสวนราชการหรือช่ือผูมีอํานาจออกคําสั่ง
๒. ที่ ใหลงเลขบอกจํานวนตามปปฏิทินแลวลงทับและเลขบอก พ.ศ.
๓. เร่ือง ใหลงช่ือเร่ืองของคําสั่ง
๔. ขอความ ใหอางเหตุผลที่ออกคําสั่งและอํานาจที่ใหออกคําสั่ง (ถามี) แลวลงขอ

ความที่ส่ังและวันที่ใชบังคับ
๕. ส่ัง ณ วันที่ ใหลงเลขบอกวันที่ ช่ือเต็มของเดือนและเลขบอก พ.ศ.
๖. ลงช่ือ ใหลงช่ือผูออกคําสั่งและพิมพช่ือเต็มกํากับไวดวย
๗. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําสั่ง
๒. ระเบียบ
ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่วางไวเพ่ือถือเปนแนวปฏิบัติประจํา จะ

อาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได มีรายละเอียดดังน้ี
๑. ระเบียบ ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกระเบียบ
๒. วาดวย ใหลงช่ือของระเบียบ
๓. ฉบับที่ สําหรับลงเมื่อระเบยีบเรื่องเดียวกันมี ๒ ฉบับข้ึนไป
๔. พ.ศ. สําหรับลง พ.ศ. ที่ออกระเบียบ
๕. ขอความ ใหลงเหตุผลความมุงหมายของการออกระเบียบ และอางถึงกฎหมายให

อํานาจ (ถามี)
๖. ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบ โดยขอ ๑ ช่ือระเบียบ ขอ ๒ วันใชบังคับ

และขอสุดทาย ผูรักษาการ ถาแบงเปนหมวด ใหเอาขอผูรักษาการกอนข้ึนหมวด ๑
๗. ประกาศ ณ วันที่ ลงเลขวันที่ ช่ือเต็มของเดือนและเลขบอก พ.ศ.
๘. ลงช่ือ ใหลงช่ือผูออกระเบียบ พรอมดวยช่ือเต็ม
๙. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ
๓. ขอบังคับ
ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ

กฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได มีรายละเอียด ๙ คือ ขอบังคับ, วาดวย, ฉบับที่, พ.ศ., ขอความ,
ขอ, ประกาศ ณ วันที่, ลงช่ือ และตําแหนง มีนัยดังระเบียบโดยอนุโลม
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ในทางการคณะสงฆ หนังสือส่ังการทั้ง ๓ ชนิดนี้ คงปรากฏมีช่ือชัดเจน แตมีใชเฉพาะ
คําสั่งและระเบียบ สวนขอบังคับ คงมีเฉพาะชื่ออยู หาไดมีบทบัญญัติใดกําหนดใหกระทําไดไม


หนังสือที่ทําขึ้นเพื่อการเปดเผยกิจการเพื่อแนะแนวทางปฏิบัติ ช่ือวา “หนังสือประชา

สัมพันธ” มี ๓ ชนิด คือ ประกาศ แถลงการณ และขาว
๑. ประกาศ
ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงแนะแนวทางปฏิบัติ หรือ

หลักปฏิบัติ มีรายละเอียดดังน้ี
๑. ประกาศ ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกประกาศ
๒. เร่ือง ใหลงช่ือเร่ืองที่ประกาศ
๓. ขอความ ใหลงเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ
๔. ประกาศ ณ วันที่ ใหปฏิบัติเชนในระเบียบ
๕. ช่ือ ลงช่ือ ใหปฏิบัติเชนในระเบียบ
๖. ตําแหนง ใหปฏิบัติเชนในระเบียบ
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคําวาประกาศ เปน “แจง

ความ”
๒. แถลงการณ
แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําคามเขาใจในกิจการของ

ทางราชการ หรือเหตุการณ หรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังน้ี
๑. แถลงการณ ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกแถลงการณ
๒. เร่ือง ใหลงช่ือเร่ืองที่ออกแถลงการณ
๓. ฉบับที่ ใหใชเฉพาะที่เร่ืองเดียวแตออกแถลงการณหลายฉบับ
๔. ขอความ ใหอางเหตุผลที่ออกแถลงการณและขอความที่ออก
๕. วัน เดือน ป ใหลงเฉพาะตัวเลขที่บอกวันที่ ช่ือเดือน และเลขบอก พ.ศ.
๓. ขาว
ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเปดเผยเพื่อช้ีแจงเหตุการณที่ควรสน

ใจใหทราบ มีรายละเอียดดังน้ี
๑. ขาว  ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกขาว
๒. เร่ือง ใหลงช่ือเร่ืองที่ออกขาว
๓. ฉบับที่  ใหใชเฉพาะกรณีที่เร่ืองเดียวออกหลายฉบับ
๔. ขอความ  ใหลงรายละเอียดของขาว
๕. สวนราชการที่ออกขาว  ปฏิบัติเชนเดียวกับแถลงการณ
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๖. วัน เดือน ป  ปฏิบัติเชนเดียวกับในแถลงการณ
หนังสือประชาสัมพันธน้ี การคณะสงฆ คงใชมากเฉพาะประกาศอยางเดียว สวนชนิด

อื่น หากจะใชก็ยอมใชไดและใหเปนไปตามแบบที่กลาวไวเพราะมิตองอาศัยอํานาจใด ๆ

⌫⌫⌦

หนังสือที่เจาหนาที่ในหนวยงานจัดทําขึ้นตามอํานาจหนาที่ หรือหนังสือที่
บุคคลภายนอกทําขึ้นย่ืนตอเจาหนาที่และเจาหนาที่ไดรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ ชื่อ
วา “หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ” มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับ
รอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น

๑. หนังสือรับรอง
หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแกบุคคล นิติบุคคล หรือ

สวนราชการ เพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึง มีรายละเอียดดังน้ี
๑. เลขที่  ใหลงเลขที่เร่ิมแต ๑ เปนตนไปจนสิ้นปปฏิทิน
๒. สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงช่ือสวนราชการ และจะลงที่ต้ังดวยก็ได
๓. ขอความ ใหลงขอความขึ้นตนวา “หนังสือฉบับน้ี ใหไวเพ่ือรับรองวา”  แลวตอช่ือ

บุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรอง เฉพาะบุคคล ใชระบุคํานําหนานาม ช่ือ นาม
สกุล ตําแหนงหนาที่ สังกัดหนวยงาน แลวจึงลงขอความ

๔. ใหไว ณ วันที่ ใหลงเลขบอกวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และเลขบอก พ.ศ.
๕.  ลงช่ือ  ใหปฏิบัติเชนเดียวกับในระเบียบ
๖.  ตําแหนง  ใหปฏิบัติเชนเดียวกับในระเบียบ
๗.  รูปถายและลายมือช่ือผูรับการรับรอง  ใชในกรณีที่สําคัญซ่ึงออกใหแกบุคคล  ให

ติดรูปถายของผูไดรับการรับรอง  ขนาด  ๔ x ๖  ซม.  หนาตรง  ไมสวมหมวกประทับตราชื่อสวน
ราชการบนขอบดานขวามือของรูปถาย  ใหลงช่ือผูไดรับการรับรองลงลายมือช่ือไวดานลางและมี
ช่ือเต็มดวย

๒. รายงานการประชุม
รายงานการประชุม คือ การบันทึกเหตุการณในที่ประชุมความคิดเห็นของผูมาประชุม

ผูเขารวมประชุมและมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน มีรายละเอียดดังน้ี
๑. รายงานการประชุม  ใหลงช่ือคณะที่ประชุม หรือช่ือการประชุม
๒. ครั้งที่  ใหลงคร้ังที่ประชุม
๓. เม่ือ  ใหลง วัน เดือน ป ที่ประชุม
๔. ณ ใหลงสถานที่ที่ประชุม
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๕. ผูมาประชุม  ใหลงช่ือหรือตําแหงของผูที่เปนคณะที่ประชุมซ่ึงมาประชุม ถามีผูมา
ประชุมแทน ใหลงระบุวามาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนงใด

๖. ผูไมมาประชุม  ใหลงช่ือและตําแหนงผูเปนคณะที่ประชุมซ่ึงมิไดมาประชุมพรอมทั้ง
เหตุผลที่ไมมาประชุม

๗. ผูเขารวมประชุม  ใหลงช่ือและตําแหนงของผูที่มิไดเปนคณะที่ประชุมแตมารวม
ประชุม

๘. เร่ิมประชุมเวลา  ใหลงเวลาที่เร่ิมประชุม
๙. ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม ใหเร่ิมดวยประธานกลาวเปดประชุม  และ

เร่ืองที่ประชุมหรือระเบียบวาระการประชุมพรอมทั้งมติหรือขอสรุปของที่ประชุมแตละเรื่องตาม
ลําดับ

๑๐. เลิกประชุมเวลา  ใหลงเวลาเลิกประชุม
๑๑. ผูจดรายงานการประชุม  ใหลงช่ือผูจดรายงานการประชุม
๑๒. ผูรับรองรายงานการประชุม  หมายถึง  ประธานที่ประชุมซ่ึงลงนามรับรองในเมื่อ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมน้ันแลว
๓. บันทึก
บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาส่ังผู

ใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานต่ํากวาระดับกรมติดตอกันในการปฏิบัติ
ราชการ โดยปกติใหกําหนดใชกระดาษบันทึกขอความ มีรายละเอียดดังน้ี

๑. ช่ือหรือตําแหนงที่บันทึกถึง  โดยใชคําขึ้นตนตามความเหมาะสม
๒. สาระสําคัญของเรื่อง  ใหลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถามีเอกสารประกอบใหระบุ

ไวดวย
๓. ช่ือและตําแหนง  ใหลงลายมือช่ือและตําแหนงของผูบันทึก และในกรณีที่ไมใช

กระดาษบันทึกขอความ ใหลงวัน เดือน ป ที่บันทึกไวดวย

๔. หนังสืออื่น
หนังสืออื่น  คือหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เจาหนาที่ทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในทางราช

การ รวมถึง ภาพถาย ฟลม เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ  หรือหนังสือที่บุคคลภายนอกทําขึ้น
ยื่นตอเจาหนาที่และเจาหนาที่รับเขาทะเบียนของทางราชการ

หนังสือดังกลาวนี้  มีแบบตามที่หนวยงานแตละหนวยจะกําหนดขึ้น  เวนแตที่มีแบบ
ตามกฎหมายกําหนด  เชน  โฉนด  แผนที่  แบบ  แผนผัง  สัญญา  หลักฐานการสืบสวนและสอบ
สวน  และคํารองเปนตน

หนังสือประเภทนี้  ทั้ง ๔ ชนิด  การคณะสงฆ  คงใชตามหลกัที่กลาวนี้  จึงควรไดทํา
ความเขาใจใหถูกตอง
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หนังสือราชการนั้น  กลาวโดยลักษณะพิเศษเปน ๓  คือ  หนังสือราชการลับ ๑

หนังสือราชการดวน ๑  ราชการดวนพิเศษ ๑


หนังสือราชการลับ  คือ  หนังสือราชการที่ตองสงวนเปนความลับ  โดยกําหนดใน

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗  กําหนด
ความลับเปน  ๔  ช้ัน  คือ

๑.  ลับที่สุด  ไดแกความลับที่มีความสําคัญที่สุดเกี่ยวกับขาวสาร  วัตถุ  หรือบุคคล
ซ่ึงถาหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนร่ัวไหลไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ไดทราบ  
อาจทําใหเสียหายหรือเปนอันตรายตอความมั่นคง  ความปลอดภัยหรือความสงบเรียบรอยของ
ประเทศชาติ  หรือพันธมิตรอยางรายแรงที่สุด  เชน  นโยบายหรือแผนการที่สําคัญของชาติ  ซ่ึง
ถาเปดเผยกอนเวลาอันสมควร  จะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงที่สุดแกประเทศชาติ

๒.  ลับมาก  ไดแกความลับที่มีความสําคัญมาก  เกี่ยวกับขาวสาร  วัตถุ  หรือบคุคล
ซ่ึงถาหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนร่ัวไหลไปถึงบุคคลที่ไมมีหนาที่ไดทราบ  
อาจทําใหเกิดความเสียหายหรือภยันตรายตอความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศชาติ  หรือ
พันธมิตรหรือความสงบเรียบรอยภายในราชอาณาจักรอยางรายแรง  เชน  แผนงานปราบปรามผู
กอการราย  รายงานการแตงต้ังถอดถอน  หรือโยกยายขาราชการในตําแหนงที่สําคัญมาก

๓.  ลับ  ไดแกความลับที่มีความสําคัญเกี่ยวกับขาวสาร  วัตถุ  หรือบุคคลซึ่งถาหาก
ความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนร่ัวไหลไปถึงผูที่ไมมีหนาที่ไดทราบอาจทําใหเกิดความ
เสียหายตอทางราชการ  หรือเกียรติภูมิประเทศ  หรือพันธมิตร  เชน  การดําเนินการเกี่ยวกับการ
ตรากฎหมายที่สําคัญบางเรื่อง  ประกาศคําสั่งที่สําคัญที่อยูในระหวางดําเนินการ

๔.  ปกปด  ไดแกความลับที่ซ่ึงไมพึงเปดเผยใหผูไมมีหนาที่ไดทราบ  โดยสงวนไวให
ทราบเฉพาะบุคคลที่มีหนาที่ตองทราบ  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการเทานั้น เชน  เอกสาร
ของทางราชการบางเรื่องที่มุงใชในทางราชการเทานั้น  เชน  คําบรรยายคํารายงาน  หรือ  ความ
เห็น

หนังสือราชการลับน้ัน  ทางราชการกําหนดวิธีปฏิบัติไวละเอียดเกี่ยวกับการลง
ทะเบียนเอกสารลับ,  เครื่องหมายแสดงชั้นความลับ,  การบรรจุซอง,  การผนึกซอง,  การสงภาย
ในประเทศ,  การรับ

สวนหนังสือทางการคณะสงฆ  มิไดกําหนดชั้นแหงความลับไว  แตโดยการปฏิบัติน้ัน
คงอนุโลมตามชั้นแหงความลับทั้ง  ๔  ของทางราชการนั่นเอง  เพราะปรากฏตามความในขอ  ๕๑
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แหงกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่  ๒๔  วา  “พระสังฆาธิการตองรักษาขอความอันเกี่ยวกับการคณะ
สงฆที่ยังไมควรเปดเผย”


หนังสือราชการนั้น  นอกจากงานที่ปฏิบัติตามปกติแลว  ยังมีงานที่จะตองปฏิบัติเร็ว

กวาปกติ  พอแยกตามลักษณะชั้นแหงความเร็วเปน  ๔  คือ  ดวนที่สุด  ดวนมาก  ดวน  และดวน
ภายใน

๑. ดวนที่สุด  ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยฉับพลันทันทีที่ไดรับหนังสือ
๒. ดวนมาก  ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว
๓. ดวน  ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาที่จะทําได
๔. ดวนภายใน  ใหผูสงหนังสือสงใหถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนดไวที่หนาซอง

หนังสือดวนที่สุด  ดวนมาก  และดวน  ใหลงชั้นความเร็ววา  “ดวนที่สุด”
“ดวนมาก”  “ดวน” ไวดานบนซายมือ  ใชตัวอักษรตัวโตหมึกสีแดงทั้งในหนังสือและหนาซอง
ควรจัดทําตรายางไวประทับ

หนังสือดวนภายใน  ใหลงวา  “ดวนภายใน...” แลวเพิ่มวัน  เดือน  ป และเวลาที่
ตองการจะใหถึงผูรับ  ไวที่กลางเฉพาะที่หนาซอง


เร่ืองราชการใดที่จะดําเนินการหรือส่ังการดวยหนังสือไดไมทัน  ใหสงขอความทาง

เครื่องมือส่ือสารพิเศษ  เชน  โทรเลข วิทยุโทรเลข  โทรพิมพ โทรสาร วิทยุส่ือสาร  วิทยุกระจาย
เสียง  หรือ  วิทยุโทรทัศน  เปนตน  มีหลักเกณฑปฏิบัติดังน้ี

(๑) ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ
(๒) ถาจําเปนตนยืนยันเปนหนังสือ  ใหทําหนังสือยืนยันตามทันที
(๓) เฉพาะที่สงทางโทรศัพท วิทยุส่ือสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน

เปนตน  ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปนหลักฐาน
สวนการคณะสงฆน้ัน  แมมิไดกําหนดหนังสือดวนและดวนพิเศษไวโดยตรง แตในทาง

ปฏิบัติตองอนุโลมตามหนังสือราชการดวนและราชการดวนพิเศษโดยแท
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การรางหนังสือ  หมายถึงการเรียงคําพูดตามรูปเรื่อง  เพื่อแสดงออกใหผูอื่น
ทราบความประสงค  กอนแตจะใหคําพูดนั้นปรากฏในตนฉบับ  การรางหนังสือถือเปนงาน
สําคัญ  เพราะเปนงานเริ่มตนกอนที่จะพิมพ  กําหนดแนวปฏิบัติเปน  ๒  ข้ัน  คือ

๑.  ข้ันเตรียมการ
๑.๑  ตองศึกษาเรื่องน้ัน ๆ ใหเขาใจทั้งเหตุผลและความประสงคโดยถูกตอง
๑.๒  ตองศึกษาใหทราบโดยละเอียดวา  เร่ืองน้ันเปนหนังสือชนิดใด  เชน  หนังสือ

ภายนอก  หนังสือภายใน  หนังสือประทับตรา  หนังสือส่ังการ  หรือหนังสือประชาสัมพันธ
๑.๓  ตองตรวจระเบียบแบบแผนของหนังสือชนิดดังกลาวนั้นดวย

๒.  ข้ันปฏิบัติการ
๒.๑  วางรูปแบบใหถูกตองตามชนิด  จัดวรรคตอนและรูปเร่ืองใหเหมาะสม  และ

ใชตัวสะกดการันตใหถูกตอง
๒.๒  เรียงขอความเหตุผลกอนแลว  จึงเรียงทอนความประสงคไวในทอนหลัง  ถา

ทอนใดมีขอความหลายขอใหเรียงเปนขอ ๆ  เรียงถอยคําชัดเจน  ใชคําพูดใหนอย  แตใหจุความ
มาก  อยาใชคําพูดกํากวม  เพราะอาจเปนเหตุใหเขาใจผิด

๒.๓  ถาจะอางพระธรรมวินัย  หรือกฎหมาย  หรือเร่ืองอื่นใด  ตองอางใหถูกตอง
และระบุใหชัดเจน  อยาอางลอย ๆ โดยไมระบุใหชัดแจง

๒.๔  อยาใชสํานวนภาษาพูดเปนภาษาหนังสือ  พยายามใหกะทัดรัดอยาให
ฟุมเฟอย

๒.๕  ถารางหนังสือโตตอบ  ใหอางถึงเร่ืองเดิมและต้ังช่ือเร่ืองอยางเดิม  ถาราง
หนังสือตามเตือน  ใหมีอนุสนธิหนังสือฉบับเดิม  อยาตั้งช่ือเร่ืองใหม  จะกลายเปน ๒  เร่ือง  ทั้ง
หนังสือโตตอบและตามเตือนน้ี  หากจําเปนจะตองต้ังช่ือเร่ืองใหม  ตองใหมีเคาโครงเรื่องเดิม
กลาวคือ  เพียงแตแปลงถอยคําเพื่อความเหมาะสม  การใชถอยคํา  ตองใหสุภาพสมฐานะระหวาง
เจาของหนังสือกับผูรับ  ความทอนเหตุ  คือทอนอางถึง  หรือทอนอนุสนธิ  ใหยอความของหนังสือ
ฉบับเดิมใหส้ัน  ทอนความประสงค  ใหแสดงความประสงคไวโดยชัดเจน

๒.๖  ถารางหนังสือส่ังการ  (คําสั่ง,ระเบียบ,ขอบังคับ)  ตองใหมีขอความอันเปน
เหตุผล  ตองใชถอยคําใหรัดกุม  อยาใหตีความไดหลายนัย  อยาใหขอความขัดกับกฎหมาย
ระเบียบ  หรือขอบังคับใด  อยาใหขัดกับคําสั่งเดิม  ถาขัดก็ส่ังใหยกเลิกคําสั่งฉบับเดิมเสียกอน
และตองยึดหลักวาคําสั่งน้ัน  ผูรับคําสั่ง  ผูปฏิบัติตาม  ตองสามารถปฏิบัติได
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๒.๗  ถารางหนังสือประชาสัมพันธ  (ประกาศ,แถลงการณ,ขาว)  ตองใหมีขอความ
สมเหตุผล  อยาใหขอความขัดกันในฉบับน้ัน  หรือขัดกับฉบับกอน  เวนแตเปนการแถลงแกฉบับ
กอน  ขอใหเลขานุการและพระสังฆาธิการพยายามฝกหัดการรางหนังสือใหเกิดความช่ําชอง  ให
ถือวาการรางหนังสือเปนงานสารบรรณที่สําคัญยิ่ง

⌦
การรางหนังสือราชการหรือหนังสือการคณะสงฆ  นอกจากจะใชถอยคําในขอความให

เหมาะสมแลว  ยังจะตองใชคําขึ้นตน  คําลงทาย  สรรพนามใหเหมาะสมกับเจาของหนังสือ  คือผู
ลงนามและผูรับ

๑.  สําหรับคฤหัสถหรือหนวยราชการใช
ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย คําจาหนาซอง

๑.พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว

ขอเดชะฝาละอองธุลี
พระบาทปกเกลาปก
กระหมอม  ขาพระ
พุทธเจา........(ออกชื่อ)
ขอพระราชทานพระ
บรมราชวโรกาสกราบ
บังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝาละอองธุลีพระ
บาท

ใตฝาละอองธุ ลี
พระบาท,ขาพระ
พุทธเจา

ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม  ขอ
เดชะขาพระพุทธเจา…
(ออกชื่อ) หรือ ขาพระ
พุทธเจา.......(ออกชื่อ) 
ขอเดชะ ก็ได

ขอพระราชทานทูล
เกลาทูลกระหมอม
ถวาย
ขอเดชะ

๒.สมเด็จพระบรมราชินี
นาถ

ขอเดชะฝาละอองธุลี
พระบาทปกเกลาปก
กระหมอม  ขาพระ
พุทธเจา........(ออกชื่อ) 
ขอพระราชทานพระ
ร า ช ว โ ร ก า ส ก ร า บ
บั ง ค ม ทู ล ท ร า บ ฝ า
ละอองธุลีพระบาท

ใตฝาละอองธุ ลี
พระบาท,ขาพระ
พุทธเจา

ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม  ขา
พระพุทธเจา…..(ออก
ชื่อ) หรือ ขาพระพุทธ
เจา.......(ออกชื่อ) ขอ
เดชะ

ขอพระราชทานทูล
เกลาทูลกระหมอม
ถวาย
ขอเดชะ

๓.สมเด็จพระบรมราชินี,
สมเด็จพระบรมราชชนนี,
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ยุ พ ร า ช ,
สมเด็จพระบรมราชกุมารี

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล.......(ออกพระ
นาม) ทราบฝาละออง
พระบาท

ใตฝาละอองพระ
บาท,ขาพระพุทธ
เจา

ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม ขาพระ
พุทธเจา......(ออกชื่อ)

ข อพ ร ะ ร า ช ท า น
ก ร า บ บั ง ค ม
ทูล................
(ระบุพระนาม)

๔.สมเด็จเจาฟา ขอพระราชทานกราบ
ทูล . . . . . . . . . (ออกพระ
นาม) ทราบฝาพระ
บาท

ใตฝาพระบาท ,
ขาพระพุทธเจา

ควรมิ ควรแล วแต จ ะ
โ ป ร ด เ ก ล า โ ป ร ด
กระหมอม ขาพระพุทธ
เจา........(ออกชื่อ)

ข อพ ร ะ ร า ช ท า น
กราบทูล............
(ระบุพระนาม)
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ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย คําจาหนาซอง
๕.สมเด็จพระนางเจา
พระวรชายา
พระนางเจา
พระวรราชเทวี
พระนางเธอ
พระบรมวงศ
ชั้นพระองคเจา
(ทรงกรมและไมทรงกรม)

ข อ ป ร ะ ท า น ก ร า บ
ทูล..................
(ออกพระนาม)
ทราบฝาพระบาท

ใตฝาพระบาท
ขาพระพุทธเจา

ควรมิ ควรแล วแต จ ะ
โ ป ร ด เ ก ล า โ ป ร ด
กระหมอม  ขาพระพุทธ
เจา...........(ออกชื่อ)

ขอประทานกราบ
ทูล..................
(ระบุพระนาม)

๖. พระอนุวงศ ชั้นพระ
เจาวรวงศเธอ (ทรงกรม
และไมทรงกรม)
พระอนุวงศ ชั้น พระว
รวงศเธอ
(ทรงกรม)

กราบทูล...............
(ออกพระนาม)
ทราบฝาพระบาท

ฝาพระบาท,
เกลากระหมอม,
เกลากระหมอม
ฉัน

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด

กราบทูล.....
(ระบุพระนาม)

๗.พระอนุวงศ ชั้น
พระวรวงศเธอ
(ไมทรงกรม)

ทูล.....(ออกพระนาม)
ทราบฝาพระบาท

ฝาพระบาท,
กระหมอม,
หมอมฉัน

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด

ทูล..................
(ระบุพระนาม)

๘.พระอนุวงศ ชั้น
หมอมเจา

ทูล.....(ออกพระนาม) ฝาพระบาท,
ทาน,กระหมอม,
หมอมฉัน

แลวแตจะโปรด ทูล..................
(ระบุพระนาม)

๙.สมเด็จพระสังฆราชเจา ข อปร ะทานกร าบ
ทูล.……………
(ออกพระนาม)

ใตฝาพระบาท,
ขาพระพุทธเจา

ควรมิควรแลวแตจะ
โ ป ร ด เ ก ล า โ ป ร ด
กระหมอม

ขอประทานกราบ
ทูล....
(ระบุพระนาม)

๑๐.สมเด็จพระสังฆราช กราบทูล.................
(ออกพระนาม)

ฝาพระบาท,
เกลากระหมอม,
เกลากระหมอม
ฉัน

ควรมิ ควรแล วแต จ ะ
โปรด

กราบทูล............
(ระบุพระนาม)

๑๑.สมเด็จพระราชา
คณะ,รองสมเด็จพระ
ราชาคณะ,กรรมการ
มหาเถรสมาคม

นมัสการ พระคุณ เจ า ,
กรมผม,ดิฉัน

ขอนมัสการมาดวย
ความเคารพยิ่ง

นมัสการ.....

๑๒.พระราชาคณะ นมัสการ พ ร ะ คุ ณ ท า น ,
ก ร ะ ผม ,ดิ ฉั น ,
ทาน

ขอนมัสการดวยความ
เคารพอยางสูง

นมัสการ......

๑๓.พระภิกษุนอกจากนี้ นมัสการ กระผม,ดิฉัน ขอนมัสการดวยความ
เคารพ

นมัสการ
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ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย คําจาหนาซอง
๑๔.ประธานองคมนตรี,
นายกรัฐมนตรี,ประธาน
รัฐสภา,ประธานวุฒิสภา,
ป ร ะ ธ า น ส ภ า ผู แ ท น
ราษฎร,ประธานศาลฎีกา,
รัฐบุรุษ

กราบเรียน ท าน ,ข าพเจ า ,
กระผม,ผม,ดิฉัน

ขอแสดงความนับถือ
อยางยิ่ง

กราบเรียน......

๑๔.บุคคลภายนอกจากนี้
หรือทั่วไป

เรียน ทาน,ขาพเจา แสดงความนับถือ เรียน

๒. สําหรับพระภิกษุสามเณร
ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย คําจาหนาซอง

๑ . ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
สังฆราชเจา

ข อ ป ร ะ ท า น
กราบทูล

ใตฝาพระบาท,
ขาพระพุทธเจา

ควรมิควรแลวแตจะ
โ ป ร ด เ ก ล า โ ป ร ด
กระหมอม

ขอประทานกราบ
ทูล....

๒ . ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
สังฆราช

กราบทูล,ทูล ฝาพระบาท,
เกลากระหมอม,

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด

กราบทูล............
ทูล.................

๓ . ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
ราชาคณะ

ก ร า บ เ รี ย น ,
เรียน

เจ าประคุณสม เด็ จ ,
ทาน,เกลากระผม,เกลา 
ฯ,กระผม

กราบเรียนมาดวย
ความคารวะอยางสูง 
หรือ เรียนมาดวย
ความนับถืออยางสูง

กราบเรียน......
เรียน............

๔.กรรมการมหา
เถรสมาคม

ก ร า บ เ รี ย น ,
เรียน

พระเดชพระคุณ , ใต
เทา,ทาน, เกลากระผม,
เกลา ฯ, กระผม

กราบเรียนมาดวย
ความเคารพอยางสูง 
หรือ เรียนมาดวย
ความนับถืออยางสูง

กราบเรียน......
เรียน.......

๕.พระราชาคณะ
ชั้นสามัญ ถึง ชั้น
ธรรม

ก ร า บ เ รี ย น ,
เรียน

พระเดชพระคุณ , ใต
เทา,ทาน,เกลากระผม,
เกลา ฯ, กระผม

กราบเรียนมาดวย
ความเคารพอยางสูง,
เ รียนมาดวยความ
เคารพอยางสูง

กราบเรียน..........
..
เรียน.............

๖.พระสมณศักดิ์
อ่ืน

ก ร า บ เ รี ย น ,
เรียน

ทาน,กระผม,ผม กราบเรียนมาดวย
ความเคารพ, เรียน
มาดวยความนับถือ

เรียน..........
ถึง.........

๗.พระภิกษุทั่วไป เรียน,ถึง ทาน,เธอ,คุณ,ผม,ฉัน เ รี ยนมาด ว ย เมตตา
ธรรม
เรียนมาดวยความนับ
ถือ

เรียน............
ถึง............
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๓. สําหรับพระภิกษุหรือหนวยงานคณะสงฆ
ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย คําจาหนาซอง

๑.พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว,สมเด็จพระ
บรมราชินีนาถ

ขอถวายพระพร มหาบพิตรพระราชสมภาร
เจา,อาตมภาพ

ขอถวายพระพร ขอถวายพระพร

๒ .สม เด็ จพระบรม
ราชินี,สมเด็จพระบรม
ราชชนนี,สมเด็จพระ
ยุพราช ,สมเด็จพระ
บรมราชกุมารี

ขอถวายพระพร มหาบพิตร,อาตมภาพ ขอถวายพระพร ขอถวายพระพร

๓.พระบรมวงศ ชั้น
สมเด็จเจาฟา ถึง
พระวรวงศเธอ (ทรง
กรม)

ขอถวายพระพร บพิตร,อาตมภาพ ขอถวายพระพร ขอถวายพระพร

๔.พระวรวงศเธอ (ไม
ทรงกรม) หมอมเจา

ขอถวายพระพร บพิตร, อาตมภาพ ถวายพระพร ถวายพระพร

๕.คฤหัสถนอกจากนี้ เจริญพร ทาน,หรือคุณ, อาตมภาพ ขอเจริญพร ขอเจริญพร

ในการใชคําขึ้นตน สรรพนาม และคําลงทายนั้น บางครั้งใชตรงตามตารางบางครั้งอาจ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๑. ตามบัญชีหมายเลข ๑ สําหรับคฤหัสถและสวนราชการทําหนังสือติดตอ บางครั้ง
หากระบุสวนราชการจะเหมาะสมกวา ก็ระบุสวนราชการ เชน กรม กระทรวง และสําหรับพระ
ราชวงศที่มีคํานําหนาพระนาม ต้ังแตช้ันพระวรวงศเธอข้ึนไป ถาจะใชตอบรับวา ไดรับหนังสือแลว
ใชวา ไดรับลายพระหัตถแลว เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระ
บรมราชินีนาถ ใชวา  พระราชหัตถเลขา

๒. ตามบัญชีหมายเลข ๒-๓ สําหรับพระภิกษุ  หรือหนวยงานคณะสงฆ ใชทําหนังสือ
ติดตอ

๒.๑ กราบทูล ใชในกรณีที่ผูรับหนังสือมีพรรษาสูงกวาเจาของหนังสือ ทูล ใชในกรณีที่
ผูรับหนังสือมีพรรษาตํ่ากวาเจาของหนังสือ

๒.๒ กราบเรียน ใชในกรณีที่ผูรับหนังสือมีพรรษาสูงกวาเจาของหนังสือ เรียน ใชใน
กรณีที่ผูรับหนังสือมีพรรษาตํ่ากวาเจาของหนังสือ

๒.๓ กรณีที่ผูรับหนังสือเปนสมเด็จพระราชาคณะ จะใชวา ขอประทานกราบเรียน แทน
คําวา กราบเรียน หรือ ขอประทานเรียน แทน คําวา เรียน ก็ได
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๒.๔ บัญชีหมายเลข ๓ (๑) ไมปรากฏวาพระภิกษุสามเณรหนวยงานการคณะสงฆทํา
หนังสือขอถวายพระพรโดยตรง

๒.๕  บัญชีหมายเลข  ๓  (๕) ตองพิจารณาตามความเหมาะสม
๒.๖  การใชสรรพนาม  ในหนังสือการคณะสงฆ  หากระบุหนวยงานจะเปนการเหมาะ

สมกวา  ก็ใหระบุหนวยงาน เชน  หน  ภาค  จังหวัด


เอกสารที่จัดทําขึ้นเหมือนกับตนฉบับ  ช่ือวา  “สําเนา”   มี ๓ ชนิดคือ  สําเนาคูฉบับ ๑

สําเนาภาพถาย ๑  สําเนาคัดลอก ๑
สําเนาคูฉบับ  คือสําเนาที่ทําพรอมกับตนฉบับ  ซ่ึงเม่ือจะพิมพหรือเขียนไดมีการซอน

กระดาษคารบอนและกระดาษพิมพ  แผนหนาเรียกวา  “ตนฉบับ”  แผนถัดไปเรียกวา  “สําเนาคู
ฉบบั”  ตนฉบับใชเปนเอกสารหลักและใชติดตอ  สวนสําเนาคูฉบับใชเปนเอกสารเก็บ  มิไดใชติด
ตอ  ทางราชการใหลงช่ือผูราง  ผูพิมพ  ผูทาน  และผูตรวจคือผูลงนามในตนฉบับไวทายสําเนาคู
ฉบับดวย  ในทางการคณะสงฆมีเฉพาะชื่อผูตรวจคือเจาคณะผูบังคับบัญชาเทานั้น

สําเนาภาพถาย  คือสําเนาที่ใชเครื่องถายเอกสารถายจากตนฉบับ  ซ่ึงนิยมมากใน
ปจจุบัน  สําเนาชนิดนี้  ตองมีผูลงนามรับรองวา  “สําเนาอันถูกตอง”  หรือวา  “ไดถายจากตนฉบับ
จริง” ไวดวย  แมการใชเครื่องปรุลงกระดาษไข  ก็จัดเปนสําเนาภาพถายดวย

สําเนาคัดลอก  คือสําเนาที่คัดลอกจากตนฉบับดวยการเขียนหรือพิมพขอความตาม
ตนฉบับลงในกระดาษใหม  มีช่ือผูรับรองสําเนา  สําเนาชนิดนี้เรียกวา  “สําเนาคัดลอก” มีวิธี
ปฏิบัติดังน้ี

๑.  พิมพหรือเขียนคําวา  “สําเนา”  ลงกลางกระดาษอยูภายในวงเล็บแลวคัดขอความ
ทั้งหมดในหนังสือฉบับน้ัน ๆ  ลงตามตนฉบับทุกอักษร  ยอหนา  วรรคตอน  คงไวตามเดิมทุก
ประการ  พิมพคําวา “ลงนาม” ภายในวงเล็บ หนาลายชื่อผูลงนามในหนังสือ และพิมพช่ือผูลงนาม

๒.  พิมพเพ่ิมวา  “สําเนาอันถูกตอง”  ไวมุมซายใตขอความเดิม  ๒-๓ บรรทัด  ลงช่ือผู
รับรอง  สําเนา  พรอมดวยตําแหนง  และวัน  เดือน  ป  พิมพช่ือผูคัดและผูทานไวมุมขวามือ  ตํ่า
กวาบรรทัด  วัน  เดือน  ป  ๒-๓  ระยะบรรทัด

อน่ึง  เร่ืองใดเห็นควรสงสําเนาใหหนวยงานหรือผูดํารงตําแหนงใดทราบ  ก็พิมพช่ือ
หนวยงานหรือช่ือผูน้ันสงได  เชน

สําเนาเรียน  เจาคณะ...................................
ในกรณีเชนน้ี  ถือวาผูไดรับสําเนานั้นไดรับทราบเรื่องน้ีเปนทางราชการ  หรือทางการ

คณะสงฆแลว
สําเนาเปนเร่ืองเลขานุการเจาคณะและพระสังฆาธิการ  ตองศึกษาใหเขาใจพอควรแก

ฐานะ
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⌦
การบันทึก  คือการเขียนหรือพิมพขอความเพื่อประโยชนแกงานสารบรรณ   โดย

ประเภทแบงเปน  ๔  คือ  บันทึกยอเร่ือง ๑  บันทึกรายงาน ๑  บันทึกความเห็น ๑  บันทึกติดตอ
หรือส่ังการ ๑  ซ่ึงแตกตางจากหนังสือภายใน และไมมีแบบแนนอน

บันทึกยอเร่ือง  คือการบันทึกยอความจากเรื่องเดิม เก็บเอาเฉพาะประเด็นที่สําคัญและ
ใหไดความครบตามเรื่องเดิม ขอความตอนใดสําคัญมาก ควรลงเคร่ืองหมายสัญประกาศไว

บันทึกรายงาน คือการบันทึกเรื่องที่ไดปฏิบัติหรือไดพบเห็นหรือสืบสวนไดเสนอตอผู
บังคับบัญชา

บันทึกความเห็น คือการบันทึกความเห็นเสนอผูบังคับบัญชา  แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองที่เสนอ  จะบันทึกในทายเรื่องน้ันหรือแนบหนาเรื่องก็ได  หากเรื่องใดอาจสั่งการไดหลายทาง
ใหบันทึกไวโดยแจมชัดวา  ถาสั่งการอยางนั้น  ผลจักเปนอยางนั้นไว  เพ่ือเปนแนวทางประกอบ
พิจารณาดวย

บันทึกติดตอหรือส่ังการ  คือการบันทึกติดตองานในหนวยเดียวกัน  หรือบันทึกสั่งการ
ของผูบังคับบัญชา

บันทึกตามหลักการทั้ง  ๔ น้ัน  วาโดยลักษณะแหงการใชพอกลาวไดเปน  ๓  คือ
๑.  ใชติดตอกันภายในวงงาน
๒. ใชบันทึกแนบหนาเรื่อง
๒.๑  เร่ืองที่รับมาปฏิบัติ
๒.๒  เร่ืองที่เร่ิมปฏิบัติในหนวยงาน
๓.  ใชบันทึกคําสั่งของผูบังคับบัญชา


เพ่ือความสะดวกในการอางอิง  การแบงขอความ  การคนหาและแกไขขอความ  จึงมี

การกําหนดหัวขอ  โดยมีหลักกําหนด  ๓  คือ  กําหนดเปนคําพูด ๑ กําหนดเปนตัวเลข ๑ กําหนด
เปนตัวอักษร ๑

๑.  กําหนดเปนคําพูด  คือการกําหนดขอความเปนระดับหมวดหมู  ซ่ึงมีลักษณะจะ
แยกเปนขอไดอีก  เชน  ภาคหรือปริจเฉท  บทหรือลักษณะหรือหมวด  สวน  ตอน  ตามควรแก
กรณี  สวนตัวเลขกําหนดขอหรือมาตราใหเรียงติดตอกันไปจนจบ

๒.  กําหนดเปนตัวเลข  คือการใชตัวเลขเรียงหัวขอสําหรับจําแนกขอความ  กําหนด
โดยลักษณะเปน  ๓  คือ

๒.๑  จําแนกขั้น ๑  ใชตัวเลขบอกขอหรือมาตรา  เร่ิมต้ังแต ๑  เรียงกันไปจนจบเรื่อง
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๒.๒  จําแนกขั้น ๒ ใชจําแนกความในขอหรือมาตรา  โดยยอยออกไปอีกเปนขอ ๆ
ใหใชตัวเลขเติมและจุดนํา  แลวเรียงขอยอย  เชน ๑.๑,๑.๒,๒.๑,๒.๒,๓.๑,๓.๒  บางคราวทานใช
เลขในวงเล็บก็มี  เชน  (๑),(๒),(๓),(๔)

๒.๓  จําแนกขั้น ๓  ถาจําแนกขั้นที่ ๒ แลว จําเปนตองซอยยอยอีก  ใหใชเลขขั้นที่  ๒
และจุดนําแลวเติมเลขยอย  เชน  ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๓, ๒.๑.๑, ๒.๑.๒  หากยังมีขอความยอย
อีก  อาจจําแนกขั้นที่ ๔-๕ ได  โดยอนุโลมตามแบบขั้นที่  ๓ น้ัน

๓.  กําหนดเปนตัวอักษร การกําหนดหัวขอดวยตัวอักษร เชน ก. ข. ค. หรือ (ก) (ข)
(ค) ซ่ึงมีลักษณะคลายตัวเลข แตมิไดกําหนดซอย ในการกําหนดตัวอักษร ใหใช ก. ข. ค. ง. ขาม
ฆ. เสีย


การลงนามและตําแหนงในหนังสือการคณะสงฆ แมจะไมมีระเบียบงานสารบรรณ

กําหนดไวก็จริง แตเม่ือวาโดยบทบัญญัติซ่ึงกําหนดใหมีรองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสก็ดี ให
มีรองเจาคณะในสวนภูมิภาคก็ดี ก็ใหมีไวเพ่ือเปนผูชวยในช้ันน้ัน ๆ มิใชมีไวเพ่ือเปนเจาของงาน
โดยเด็ดขาด แตละช้ันในหนวยงานนั้น ๆ ผูบังคับบัญชาโดยตรงเทานั้นเปนเจาของหนังสือ สวน
รองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสที่ไดรับมอบหมาย เปนเจาของเรื่องแตละเรื่องได รองเจาคณะ
ในช้ันตาง ๆ ก็เชนกัน ตําแหนงผูเปนเจาของหนังสือการคณะสงฆจึงแยกกันได คือ เจาคณะใหญ
เปนเจาของหนังสือในหน, เจาคณะภาค เปนเจาของหนังสือในภาค, เจาคณะจังหวัด เปนเจาของ
หนังสือในจังหวัด, เจาคณะอําเภอ เปนเจาของหนังสือในอําเภอ, เจาคณะตําบล เปนเจาของ
หนังสือในตําบล, และเจาอาวาส เปนเจาของหนังสือในวัด

ตําแหนงดังกลาวนี้ เปนตําแหนงที่มีอํานาจในการลงนามและเปนเจาของหนังสือโดย
ตรง สวนตําแหนงรองเจาคณะทุกช้ัน และตําแหนงรองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาส หากไดรับ
มอบหมายเรื่องใด ยอมเปนเจาของเรื่องน้ันเทานั้น และมีอํานาจลงนามในหนังสือการคณะสงฆ
โดยลงนามในฐานะปฏิบัติการแทน หรือทําการแทนไดโดยใชตําแหนง ดังน้ี

“รองเจาคณะ....................ปฏิบัติการแทน  หรือ  “รองเจาอาวาส ปฏิบัติการแทน
           เจาคณะ................” เจาอาวาสวัด................”
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**********************

เม่ือรูลักษณะหนังสือราชการแลว ตองรูจักการวางรูปหนังสือราชการและการพิมพดีพอ
จึงจะทําหนังสือราชการไดสวยงาม  มีหลักควรทราบ ดังน้ี

๑. ควรตั้งระยะพิมพใหเหลือกระดาษขางหนาสัก ๑.๒ นิ้ว ถึง ๒ นิ้ว ขางหลัง
ประมาณ ๐.๕ นิ้ว ถึง ๑ นิ้ว อยาพิมพเต็มทั้งหนาและขางหลัง (ระเบียบใหกั้นซาย ๑.๒ นิ้ว
กั้นขวา ๐.๘ นิ้ว)

๒. ถามีคําวา ลับที่สุด ลับมาก ลับ ปกปด คําใดคําหนึ่ง ใหพิมพไวกลางกระดาษ
คําวา ดวนที่สุด ดวนมาก ดวน คําใดคําหนึ่ง ใหพิมพไวบรรทัดที่ ๑ ซายมือติดมุมระยะกั้น
กระดาษนั้น แลวขีดเสนใต เชน “ดวนที่สุด” หรือใชตรายางประทับก็ได (นิยมใชตรายางประทับ
ดวยหมึกสีแดง)

๓. เลขที่ออกหนังสือ ใหพิมพ ที่ แลวเวนวรรค ๑ ระยะตัวอักษร จึงพิมพอักษรยอ
หรือรหัสของสวนงาน ไวบรรทัดแรกมุมซายมือ  ตัวอยางเชน ที่ จต…......./…........ (เลขที่ออก
หนังสือจะอยูในระดับลาง ๑ ใน ๔ ของตราธรรมจักร หากเปนหนังสือของทางราชการเขาจะพิมพ
อยูในระดับตีนครุฑ)

๔.สถานที่หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ โดยปกติแลวพิมพสถานที่ไวชิดมุมขวามือ
(ใหเหลือกั้นหลังประมาณ ๒ ซ.ม.) ในกรณีที่ขอความยาว ควรแบงเปน ๒ หรือ ๓ บรรทัด

๕. วัน เดือน ป ใหปด ๑ บิด ๑ ระยะพิมพดีด จากสถานที่หรือหนวยงานที่ออก
หนังสือ แลวใหพิมพเร่ิมตนจากระยะกึ่งกลางของบรรทัด และพิมพเฉพาะตัวเลขของวันที่เทานั้น
เวนวรรค ๒ ระยะตัวอักษร พิมพช่ือเดือน เวนวรรค ๒ ระยะตัวอักษร แลวพิมพเลข พ.ศ. ตัวอยาง
เชน

๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๘

๖. เรื่อง ใหปด ๑ บิด ๑ ระยะพิมพดีด จาก วัน เดือน ป โดยพิมพชิดซายบรรทัด เม่ือ
พิมพ เร่ือง แลวใหเวนวรรค ๒ ระยะตัวอักษร กอนจะพิมพขอความอื่นตอ เชน เร่ือง  การประชุม
ถวายความรูพระเลขานุการ

๗. คําข้ึนตน ใหปด ๑ บิด ๑ ระยะพิมพดีด จากเรื่อง เม่ือพิมพคําขึ้นตนแลวใหเวน
วรรค ๒ ระยะตัวอักษร กอนจึงพิมพอื่นตอ เชน  เรียน  เจาคณะตําบลทาทองใหม

๘. อางถึง (ถามี) ใหปด ๑ บิด ๑ ระยะพิมพดีด จากคําข้ึนตน เม่ือพิมพอางถึงแลวให
เวนวรรค ๒ ระยะตัวอักษร  แลวจึงพิมพขอความอื่นตอ   เชน  อางถึง หนังสือที่ จอ ๑๒/๒๕๔๘
ลงวันที่ ๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๘



80

๙. สิ่งที่สงมาดวย(ถามี) ใหปด ๑ บิด ๑ จากอางถึง(ถามี) เม่ือพิมพส่ิงที่สงมาดวย
เสร็จแลวใหเวนวรรค ๒ ระยะตัวอักษร แลวจึงพิมพขอความอื่นตอ  เชน  ส่ิงที่สงมาดวย  กําหนด
การอบรมพระเลขานุการ  จํานวน  ๑  ชุด

๑๐. เน้ือความตอนเหตุผล ใหปด ๑ บิด ๑ จากสิ่งที่สงมาดวย(ถามี) แลวยอหนา ๑๐
ระยะตัวอักษร หรือ ๑ น้ิวจากกั้นระยะซาย จึงเร่ิมพิมพขอความได

๑๑. คําลงทาย ใหปด ๒ จากเนื้อเร่ืองหรือเน้ือความ โดยยอหนาใหตรงกึ่งกลางตรา
ธรรมจักร หรือตรงกับเลขวันที่ เดือน ป ก็ได

๑๒. ชื่อและตําแหนง ใหปด ๒ บิด ๑ ระยะพิมพดีด (ระยะวางไวเพ่ือลงนาม) จากคํา
ลงทาย แลวพิมพช่ือไวในวงเล็บ  ปดขึ้นบรรทัดใหมแลวพิมพตําแหนง  (ใหพิมพวางศูนยของคํา
ลงทาย) ตัวอยางเชน

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระราชพิพัฒนาภรณ)
เจาอาวาสวัดทาไทร

๑๓. เจาของเรื่อง คือ แผนกราชการ ฝาย สวนหรือแผนกในทางการคณะสงฆ ให
ปด ๑ บิด ๑ ระยะพิมพดีด จากชื่อและตําแหนง แลวพิมพไวชิดกั้นระยะซาย สวนราชการที่มี
โทรศัพท ลงหมายเลขโทรศัพทดวย สวนการคณะสงฆหากแบงงานรับผิดชอบ ใหลงไวดวย
ตัวอยางเชน

ฝายการศึกษา
โทร. ๐–๗๗๒๒–๗๗๗๕,
FAX. ๐–๗๗๒๗–๓๘๓๔

๑๔. การพิมพขอความ
๑๔.๑ เร่ืองที่มีขอความเปนเน้ือหาเดียวกัน ควรเวนวรรค ๑ ระยะตัวอักษร ถามี

เน้ือหาตางกัน ควรเวนวรรค ๒ ระยะตัวอักษร
๑๔.๒ หนังสือที่มีหลายหนา ควรยกเอาคําที่จะพิมพในหนาตอไปมาพิมพไวใน

หนาที่จะหมดสัก ๑๐-๑๕ พยางค แลวตอดวย............หางจากบรรทัดสดุทาย ๓ ระยะพิมพดีด อยู
ดานมุมขวามือ  หนาตอไปควรลงเลขหนาไวกลางหนากระดาษ หนาสุดทายควรมีขอความไมนอย
กวา ๓ บรรทัด กอนจะถึงคําลงทายจึงจะดูงาม  และการใชกระดาษ ควรใชกระดาษตราเฉพาะ
หนาแรกเทานั้น  หนาที่ ๒ เปนตนไปควรใชกระดาษไมมีตรา
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การจาหนาซองหนังสือออกนั้น  เปนวิธีอันหนึ่งซึ่งเลขานุการและพระสังฆาธิการ
จะตองศึกษา เพราะเปนงานที่ตองปฏิบัติประจํา การจาหนาซองนั้น จะใชพิมพหรือเขียนก็ได
แตตองใหสะอาดเรียบรอยวางรูปเหมาะสม ระบุนามตําแหนงหรือชื่อ ที่อยูของผูรับใหถูกตอง
ชัดเจน และระบุชื่อสวนราชการหรือสถานที่หรือบุคคลผูสงใหชัดเจนดวย โดยมีหลักดังนี้

๑. ชั้นความลับ ถามี เชน คําวา “ลับที่สุด” เปนตน ใหพิมพไวกึ่งกลางซองดานบน
หากใชตรายางประทับจะดียิ่ง

๒. ชั้นความเร็ว ถามี เชน คําวา “ดวนที่สุด” เปนตน ใหพิมพไวบรรทัดแรกมุมซายมือ
หากใชตรายางประทับจะดียิ่ง

๓. สวนราชการที่สงหนังสือ ใหระบุที่ทํางานหรือที่อยูของผูสงหนังสือไวมุมซายมือ
ถัดจากชั้นความเร็ว

๔. ที่หนังสือ ใหพิมพไวซายมือระดับเดียวกับช่ือสวนราชการ แตหางลงพอควร
๕. คําข้ึนตน ใหพิมพคําขึ้นตน เชน “เรียน” “เจริญพร” ไวตํ่าลงระดับกลางหนา

กระดาษ แตหางจากมุมซายมือประมาณ ๕ น้ิว พิมพคําขึ้นตนแลว เวนประมาณ ๔-๕ คํา จึงพิมพ
ช่ือหรือตําแหนงผูรับหนังสือ

๖. สถานที่ คือที่อยูหรือสถานที่ทํางานของผูรับ พิมพตรงกับคําวา “ช่ือหรือตําแหนง”
ถัดลงไปอีก ๑ บรรทัด เชน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ภายในพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

๗. รหัสไปรษณีย  ใหพิมพไวบรรทัดสุดทาย และพิมพดวยเลขอาระบิก เชน  84000



ในระเบียบงานสารบรรณของสํานักนายกรัฐมนตรี  กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับ-สงหนังสือราชการไวกวางขวาง แตเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติงานสารบรรณของการ
คณะสงฆ จะกลาวถึงการรับสงหนังสือแตโดยยอ พอเปนแนวทางแหงการปฏิบัติงานคณะ
สงฆ

๑. การรับ เม่ือเลขานุการไดรับหนังสือเขาหรือโทรเลขซึ่งไมลับ ใหตรวจหนังสือน้ันวา
มีเอกสารบรรณสาร หรือวัตถุอื่นใดที่สงมาดวยหรือไม ถามีสงมาดวย มีครบถวนถูกตองตามที่ระบุ
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ไวหรือไม ถาไมถูกตอง ขาดสิ่งใด ใหบันทึกไวเปนหลักฐานแลวประทับตรารับหนังสือ ลงรายการ
รับและลงทะเบียนรับใหเรียบรอยถูกตอง แลวนําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อส่ังการ

ถาหนังสือ ลับที่สุด, ลับมาก, ลับ หรือ ปกปด อยางใดอยางหนึ่ง ใหประทับตรารับ
และลงรายการที่หนาซอง แลวนําเสนอผูบังคับบัญชา อยาเปดซองกอนผูบังคับบัญชา และ
ควรจัดแฟมเก็บหนังสือประเภทนี้ไวแฟมหนึ่ง

๒. การสง กอนจะสงหนังสือออก ใหเลขานุการจัดลงทะเบียนหนังสือออกแลวจึงจัด
การสง ถาฝากคนนําสง ใหมีใบรับหนังสือกํากับไปดวย เพ่ือผูรับจะไดลงนามรับเปนหลักฐาน อยา
ฝากลอย ๆ แมในทะเบียนสงก็ลงหมายเหตุไวดวยวาฝากผูใด และใหเก็บใบรับหนังสือที่คืนมารวม
กับสําเนาคูฉบับดวย

  
***************


การเก็บหนังสือราชการหนังสือการคณะสงฆ  เปนสวนหน่ึงแหงงานสารบรรณซึ่งจํา
เปนที่พระสังฆาธิการและเลขานุการตองศึกษาและปฏิบัติ  เพราะเปนงานในหนาที่เพ่ือเปน
ประโยชนแกงานสารบรรณของการคณะสงฆ ขอกําหนดแนวศึกษาเปน ๒ คือ

๑. อุปกรณเกี่ยวกับการเก็บหนังสือ
๒. การเก็บหนังสือและวิธีเก็บ

ในการเก็บหนังสือทางการคณะสงฆ จําเปนตองมีอุปกรณเกี่ยวกับการเก็บเชนเดียวกับ
ทางราชการ แตเพราะงานเอกสารทางการคณะสงฆมีนอย มีอุปกรณแตนอยก็พอ เฉพาะอุปกรณที่
จําเปน คือ ตูเก็บเอกสารซึ่งม่ันคงถาวร แฟมเก็บเอกสาร บัญชีประจําแฟมและทะเบียนเก็บ
หนังสือ

การเก็บหนังสือน้ัน เม่ือวาโดยระยะเวลาเก็บ เปน ๒ คือ
๑. การเก็บระหวางปฏิบัติ
๒. การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จเรียบรอย

การเก็บในระหวางปฏิบัติ  หมายถึง การเก็บเร่ืองที่รอการปฏิบัติอยู เชน เร่ืองน้ันมีการ
ทวงถามหรือหาเอกสารเพิ่มเติม หรือสงเร่ืองไปแลวแตยังตองรอปฏิบัติ เร่ืองเชนน้ีจะตองเก็บไวรอ

วิธีปฏิบัติ ใหเก็บเร่ืองทั้งหมดรวมไวในปกเดียวกันทั้งหนังสือเขา-ออก และเอกสาร
ประกอบ โดยเรียงฉบับที่รับกอนหรือทําขึ้นกอนไวลาง วางฉบับใหมทับข้ึนบนตามลําดับและเก็บ
ไวในแฟมรอปฏิบัติ อยารวมกับเร่ืองที่ปฏิบัติเสร็จแลว

การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว หมายถึง การเก็บเร่ืองที่ปฏิบัติเสร็จส้ินแลวและ
เร่ืองใด ๆ ที่แจงใหทราบ
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วิธีปฏิบัติ  ใหเก็บเร่ืองทั้งหมดรวมกัน  เรียงหนังสือฉบับแรกเปนลําดับหน่ึงและฉบับ
ตอ ๆ ไปไวลางตามลําดับ เย็บรวมเปนปกเดียวกัน แลวติดบัญชีหนาเรื่อง เก็บเขาแฟมและทํา
ทะเบียนเก็บ เขียนเครื่องหมายแฟมเก็บเขาตูเก็บเอกสารตอไป


บรรดาหนังสือที่เก็บแลว เลขานุการตองเก็บรักษาใหอยูในสภาพอันดี หลักการเก็บ

รักษาโดยยอมีดังน้ี
๑. ถาเอกสารชํารุด ขาดผุ หรือลบเลือน ตองซอมหรือคัดสําเนาแทนไว
๒. หากมีผูขอยืมหนังสือ ใหทําบัญชีไว และทวงถามในเมื่อนานเกินควร
๓. หม่ันตรวจดูที่เก็บ เพ่ือความปลอดภัย


โดยระเบียบงานสารบรรณ  ใหเก็บหนังสือราชการธรรมดาโดยมีกําหนดเวลาไว พน

ระยะเวลาแลวจึงทําลายได และการทําลายหนังสือราชการนั้น ไดกําหนดหลักการไวโดยละเอียด
หนังสือบางประเภททําลายไมได เชน หนังสือที่ตองเก็บไวเปนหลักฐานไปตลอด หนังสือเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร สถิติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เร่ืองเปนหลักฐานหรือเร่ืองที่ใชในการ
ศึกษาหรือการคนควาตอไป วิธีการทําลายหนังสือราชการนั้น กําหนดไวโดยละเอียด

สวนวิธีการทําลายหนังสือการคณะสงฆ เลขานุการควรสํารวจดูวาเรื่องใดควร
ทําลายใหทําบัญชีแสดงรายละเอียดนําเสนอผูบังคับบัญชา เมื่อไดรับอนุมัติแลว จึงทําลายได
แลวเก็บบัญชีและหนังสืออนุมัติไวเปนหลักฐาน แตการคณะสงฆมีหนังสือนอย ไมควร
ทําลายเลย

⌦⌫



๑. กระดาษพิมพ  ทางราชการใชกระดาษตราครุฑ  ทางการคณะสงฆใชกระดาษสีขาว

ตราเสมาธรรมจักรสีเหลืองแก ที่นิยมใชมี ๒ ชนิด คือ
(๑) กระดาษยาว ขนาด ๒๑๕ มม. x ๓๔๐ มม. (กระดาษพับ ๔)
(๒) กระดาษสั้น ขนาด ๑๑๕ มม. x  ๒๘๕ มม. (กระดาษพับ ๓)

๒. ซอง โดยปกติใชสีขาวหรือสีนํ้าตาล ทางราชการใชซองตราครุฑ ทางการคณะสงฆ
ใชตราเสมาธรรมจักร มี ๓ ขนาด คือ

(๑) ซองใหญพิเศษ  สีนํ้าตาลแก ขนาด ๒๗๕ มม. x  ๔๔๕ มม.
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(๒) ซองใหญ ขนาด  ๒๑๐ มม. x  ๒๕๐ มม. (กระดาษยาวพับ ๒)
(๓) ซองเล็ก ขนาด ๑๑๕ มม. x  ๒๓๓ มม. (กระดาษพับ ๓ และ ๔)

๓. ตรารับหนังสือ คือ ตรายางขนาด (๒.๕ ซม. x ๕ ซม.)
๔. ใบรับหนังสือ ใชกํากับการสงหนังสือ เพ่ือใหผูรับเซ็นช่ือแลวนํากลับ
๕. ทะเบียนหนังสือรับ สําหรับใชลงรายการรับหนังสือเขา
๖. ทะเบียนหนังสือสง ใชสําหรับลงรายการหนังสือออก
๗. ทะเบียนเก็บหนังสือ เปนทะเบียนที่ใชลงรายการทะเบียนหนังสือเก็บ
๘. บัญชีหนาเรื่อง ใชลงรายการหนังสือที่เก็บ
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เอกสารเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการเลขานุการอยางแยกไมออก ผูรูการเลขานุ

การตองรูเรื่องเอกสารดีพอ จึงจะปฏิบัติงานไมผิดพลาด เรื่องเอกสารนั้นมีขอควรศึกษา คือ
๑. เอกสาร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายวา เอกสารคือ

“หนังสือสําคัญ” ในประมวลกฎหมายอาญา ใหความหมายวา เอกสาร หมายความวา กระดาษหรือ
วัตถุอันอื่นใดซึ่งไดทําใหปรากฏความหมายดวยอักษร ตัวเลข ผัง หรือแบบแผนอยางอื่น จะเปน
โดยวิธีพิมพ ถายภาพ หรือวิธีอื่น อันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น

๒. เอกสารราชการ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายวา ราชการ
คือ งานของประเทศหรือของพระเจาแผนดิน ในประมวลกฎหมายอาญาใหความหมายวา เอกสาร
ราชการ หมายความวา เอกสารซึ่งเจาพนักงานไดจัดทําขึ้นหรือรับรองในหนาที่ และใหหมายความ
รวมถึงสําเนาเอกสารนั้น ๆ ซ่ึงเจาพนักงานไดรับรองในหนาที่ดวย

๓. เอกสารสิทธิ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายวา สิทธิ คือ
“ความสําเร็จ”  หรือ “อํานาจอันธรรมชอบ” ในประมวลกฎหมายอาญา ใหความหมายวา “เอกสาร
สิทธิ” หมายความวา เอกสารที่เปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ ระงับสิทธิ

๔. โทษเกี่ยวกับเอกสารบางมาตรา
มาตรา ๑๖๑ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสารกรอกขอความลงในเอกสาร หรือ

ดูแลรักษาเอกสาร กระทําการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหนาที่น้ัน ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท

มาตรา ๑๖๒ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกขอความ
ลงในเอกสาร กระทําการดังตอไปนี้ในการปฏบิัติหนาที่

(๑) รับรองเปนหลักฐานวา ไดมีการแจงความอันมิไดมีการแจงความ
(๒) รับรองเปนหลักฐานวาตนไดกระทําการอยางใดขึ้น หรือวาการอยางใดไดกระทํา

ตอหนาตนอันเปนความเท็จ
(๓) ละเวนไมจดขอความซึ่งตนมีหนาที่ตองรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงขอความเชนวา

น้ัน หรือ
(๔) รับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริง อันเอกสารนั้นมุงพิสูจนความจริงอัน

เปนความเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
สองมาตรานี้ สําหรับผูเปนเจาพนักงาน
มาตรา ๒๖๔ ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหน่ึงสวนใด เติมหรือตัดทอน

ขอความหรือแกไขดวยประการใด ๆ ในเอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือช่ือ
ปลอมในเอกสาร โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ถาไดกระทําเพื่อให
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ผูใดผูหน่ึงหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง ผูน้ันกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผูอื่น
โดยไมไดรับความยินยอม หรือโดยฝาฝนคําสั่งของผูอื่นนั้น ถาไดกระทําเพื่อนําเอกสารนั้น
ไปใชในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือประชาชน ใหถือวาผูนั้นปลอมแปลง
เอกสารตองระวางโทษเชนเดียวกัน

มาตรา ๒๖๕ ผูใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
หกเดือน ถึงหาป และปรับต้ังแตหน่ึงพันบาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท

มาตรา ๒๖๖ ผูใดปลอมเอกสารดังตอไปนี้
(๑) เอกสารสิทธิอันเปนเอกสารราชการ
(๒) พินัยกรรม
(๓) ใบหุน ใบหุนหรือใบสําคัญของใบหุนหรือใบหุนกู หรือ 
(๔) ต๋ัวเงิน

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบปและปรับต้ังแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท
สามมาตรานี้ สําหรับบุคคลทั่วไป
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ชั้นความลับ (ถามี)

ช้ันความเร็ว (ถามี)

ที่   .............................(๑) สวนราชการเจาของหนังสือ (๒)

ที่ต้ัง………………………..…………….

วัน  เดือน  ป  (๓)

เร่ือง    ........ ..............(๔)

(คําขึ้นตน)   

อางถึง     ...

ส่ิงที่สงมาดวย

....................

....................

(สวนราชการ
โทร.  ..........
สําเนาสง  (ถ

)

)

....................(ปด ๑ บิด ๑
.............(๕))
....................(ปด ๑ บิด ๑
...........(๖))
.....................(ปด ๑ บิด ๑
 .......(๗)

..

..

เจ
...
า

)

..

  .................(ปด ๑ บิด ๑
ขอความ (๘/๑) (เหตุผล).............
.. ............................

ขอความ (๘/๒) (ความประสงค) .
...................................................

ค

(ลงช่ือ)        
(…………
ตําแหนง…

าของเรื่อง)  (๑๒)
....(๑๓)
มี)  (๑๔) ช้ันความลับ  (ถา
(ปด ๑ บิด ๑
...)
(ปด ๑ บิด ๑)
...……….......................….............................
.........................
.....................

(ปด ๑ บิด ๑)

........................................…..........................

ํา

  

ม

(ปด ๒)

ลงทาย  (๙)
(ปด ๒ บิด ๑)

       (๑๐)
………ช่ือเต็ม………..) (๑๐)
……………………….. (๑๑)
(ปด ๑ บิด ๑
ี)
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ตัวอยางที่ ๑/๑ (หนังสือตั้งตน)

ที่  วทร  ๐๘/๒๕๔๘ วัดทาไทร   ตําบลทาทองใหม
อําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๒๙๐

๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๘

เร่ือง ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เรียน เจาคณะตําบลทาทองใหม

ส่ิงที่สงมาดวย รายงานและเอกสารประกอบ จํานวน  ๖  ชุด

ดวยวัดทาไทร  ตําบลทาทองใหม  อําเภอกาญจนดิษฐ  สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ  ไดประกาศตั้งเปนวัดในพระพุทธศาสนา เม่ือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ บัดนี้ได
สรางอุโบสถเสร็จแลว ขนาดกวาง ๙ เมตร  ยาว ๑๕ เมตร และมีความประสงคขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาขนาดกวาง  ๔๐ เมตร  ยาว  ๘๐ เมตร  พรอมกันน้ีวัดทาไทรไดจัดทํารายงานและจัด
ทําเอกสารประกอบการพิจารณาดังที่แนบมาพรอมหนังสือน้ีดวยแลว

ฉะน้ัน  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระราชพิพัฒนาภรณ)
เจาอาวาสวัดทาไทร

คําชี้แจง.-
(๑)  ตัวอยางนี้  เปนหนังสือตั้งตน  ใชติดตองานตามปกติ
(๒) ความทอนตน  ตองแสดงเหตุผลพอสมควร
(๓) ความทอนหลัง  แจงความประสงคพอที่ผูรับจะเขาใจ
(๔) เรื่องอ่ืน ๆ ถาเปนเรื่องเร่ิมแรก  พึงเทียบโดยนัยน้ี
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ตัวอยางที่  ๑/๒  (หนังสือสืบตอ)

ที่ จจ ๑๘/๒๕๔๘ สํานักงานเจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี
วัดทาไทร ตําบลทาทองใหม
อําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๒๙๐

๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๘

เร่ือง ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เรียน เจาคณะภาค ๑๖

ส่ิงที่สงมาดวย รายงานและเอกสารประกอบ   จํานวน  ๒  ชุด

ดวยเจาคณะอําเภอกาญจนดิษฐ ไดสงรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของ
วัดทาไทร  อําเภอกาญจนดิษฐ  มาเพื่อดําเนินการ

จังหวัดพิจารณาและตรวจสอบรายงานและเอกสารประกอบแลว  เห็นวาเปนวัดที่มี
หลักฐานมั่นคง  ควรไดรับการพิจารณาดําเนินการ  ทั้งรายงานพรอมเอกสารไดจัดทําโดยถูกตอง
เรียบรอย  และไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากเจาคณะผูปกครองคณะสงฆและทางราช
การตามลําดับแลว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารดังที่แนบมาพรอมหนังสือน้ีดวยแลว

ฉะน้ัน  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอไดพิจารณาดําเนินการขอรับพระราชทานวิสุง
คามสีมาตอไปดวยก็จะเปนพระคุณอยางยิ่ง

เรียนมาดวยความเคารพอยางสูง

(พระราชพิพัฒนาภรณ)
เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี

ฝายการปกครอง
โทร. ๐-๗๗๒๗–๓๘๓๔,๐-๗๗๒๑-๐๒๑๖
คําชี้แจง.-

() ตัวอยางนี้เปนหนังสือสืบตอ
() ไมตองอางถึงหนังสือเจาคณะอําเภอ
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ตัวอยางที่  ๑/๓  (หนังสือโตตอบ)

ที่  จภ ๑๖.๓๓/๒๕๔๘ สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖
วัดไตรธรรมาราม     อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสุราษฎรธานี   ๘๔๐๐๐

๑๒   พฤษภาคม  ๒๕๔๘

เร่ือง ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เรียน เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี

อางถึง  หนังสือจังหวัด  ที่  จจ ๑๘/๒๕๔๘  ลงวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๘

ส่ิงที่สงมาดวย รายงานและเอกสารประกอบ   จํานวน  ๒ ชุด

ตามหนังสือที่อางถึง  จังหวัดไดสงรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัด
ทาไทร อําเภอกาญจนดิษฐ มาเพื่อดําเนินการ ดังความละเอียดแจงอยูในหนังสือที่อางถึงแลว  น้ัน

บัดนี้ ภาคไดพิจารณาและตรวจสอบรายงานพรอมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดแลว
เห็นวาวัดทาไทร  เปนวัดที่มีหลักฐานมั่นคง  ควรไดรับการพิจารณา  แตขอ  ๔  มีทุนทรัพยที่จะ
สรางอุโบสถจํานวนเทาใด  มิไดลงรายการไว  เปนเหตุใหไมอาจดําเนินการได

ฉะน้ัน  จึงเรียนมาเพื่อใหตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทุนทรัพยที่จะสรางอุโบสถ
วาขณะนี้วัดมีทุนอยูเทาใด  ถามีพอสมควรแลว  ใหกรอกรายการขอ  ๔  ตามจํานวนที่มีทุนทรัพย
อยูจริง  แลวสงคืนภาคเปนการดวน  ถาวัดยังไมมีทุนอยูพอสมควร  ใหจังหวัดสั่งระงับและแจงผล
การดําเนินการใหภาคทราบดวนดวย

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระเทพสุธี)
เจาคณะภาค  ๑๖

ฝายสาธารณูปการ
โทร. ๐–๗๗๒๗–๓๔๕๘
คําชี้แจง.- (๑) ตองต้ังช่ือเร่ืองอยางเดิม

 (๒) ตองอางถึงหนังสือของผูรับ
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ตัวอยางที่  ๑/๔  (หนังสือตามเตือน)

ที่  จภ ๑๖.๔๒/๒๕๔๘ สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖
วัดไตรธรรมาราม     อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสุราษฎรธานี   ๘๔๐๐๐

๒๐  มิถุนายน  ๒๕๔๘

เร่ือง ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เรียน เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี

ตามอนุสนธิหนังสือภาค ที่  จภ ๑๖.๓๓/๒๕๔๘ ลงวันที่  ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๔๘
สงรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดทาไทร  อําเภอกาญจนดษิฐ เพ่ือใหตรวจสอบและ
กรอกรายการลงในขอ  ๔  ตามที่เปนจริงแลวสงคืนภาคเปนการดวน  น้ัน

บัดนี้  ไดลวงเลยเวลามานานพอสมควรแลว  ภาคยังมิไดรับรายงานดังกลาวและ
ไมทราบวาจังหวัดไดดําเนินการไปแลวเปนประการใดบาง

ฉะน้ัน  จึงเรียนเตือนมาเพื่อดําเนินการโดยเรงดวน

เรียนมาดวยความนับถือ
พระเทพสุธี
(พระเทพสุธี)

เจาคณะภาค  ๑๖
ฝายสาธารณูปการ
โทร. ๐–๗๗๒๗–๓๔๕๘

คําชี้แจง
(๑)ตัวอยางนี้  เปนหนังสือตามเตือนหรือทวงถาม
(๒)ต้ังช่ือเร่ืองตามเดิม  อยาต้ังช่ือเร่ืองใหม
(๓)ตองสืบอนุสนธิหนังสือฉบับกอน
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ชั้นความลับ  (ถามี)
บันทึกขอความ

ช้ันความเร็ว  (ถามี)
สวนราชการ..............................................................................................................(๑)
ที่.................................................…….....(๒)  วันที่……....................……...........................(๓)

เร่ือง .........................................(๔)

(คําขึ้นตน)  .........................................(๕)

ขอความ   (๖/๑)………………………………………………………………………
.…………….…………………………………………………………………………………………

… ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….

ขอความ   (๖/๒)……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………..…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

(ลงช่ือ)                 (๑๐)
(…………………ช่ือเต็ม………..) (๑๐)
ตําแนง………………………….. (๑๑)

ช้ันความลับ  (ถามี)

หมายเหตุ.-หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปนหนังสือที่ใชติดตอ
ภายในหนวยงานเดียวกัน โดยใชกระดาษบันทึกขอความและใหจัดทําตามแบบ
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ตัวอยางที่  ๑

⌦
สวนการคณะสงฆ    สํานักงานเจาคณะภาค  ๑๖   ฝายการศึกษา                                    .
ที่   ๑/๒๕๔๘                             วันที่      ๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๘                                 .
เร่ือง    การสอบบาลีสนามหลวง  ครั้งที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๔๘                                                .

กราบเรียน   เจาคณะภาค  ๑๖

ดวยการสอบบาลีสนามหลวง  พ.ศ.  ๒๕๔๘  คร้ังที่  ๒  ช้ันประโยค  ๑-๒  ช้ัน
ประโยค ป.ธ. ๓  และช้ันประโยค  ป.ธ. ๔  ในสวนภูมิภาคสอบ  ณ  จังหวัดนั้น ๆ  สนามหลวง
แผนกบาลี  ไดกําหนดสอบวันที่  ๓ - ๔ - ๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เร่ิมเวลา  ๑๒.๓๐ น. ทุกวัน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค  ๑๖  เปดสอบ ๑ แหง คือ

๑.วัดขันเงิน  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

ในการนี้  แมกองบาลีสนามหลวง  ไดมอบใหเจาคณะภาครับเปนภาระดําเนินการ
ดังเชนทุกป  และเกลาฯ  ในฐานะที่ไดมอบหมายใหรับผิดชอบงานฝายการศึกษา  ไดดําเนินการ
เกี่ยวกับการนี้ตามขั้นตอนแลว  และเตรียมที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่สอบแหงน้ัน

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(พระราชกิตติโสภณ)
รองเจาคณะภาค ๑๖



94

  
ชั้นความลับ  (ถามี)

(ตรา)

ช้ันความเร็ว  (ถามี)
ที่.....................................................(๑)
ถึง...................................................(๒)

ขอความ (๓).................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
......................................

(สวนราชการที่สงหนังสือออก) (๔)
(ตราช่ือสวนราชการ)  (๕)

(ช่ือยอกํากับ)  (๕)
(วัน  เดือน  ป)  (๖)

(สวนราชการเจาของเรื่อง)  (๗)
(โทร. หรือที่ต้ัง)  (๘)

ช้ันความลับ (ถาม)ี
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ตัวอยางที่ ๓/๑
ตัวอยางหนังสือประทับตรา

ที่ จภ……/…………..

ถึง สํานักงานเจาคณะจังหวัดทุกจังหวัด

พรอมน้ี ภาคไดจัดสงหนังสือคูมือการปฏิบัติงานคณะสงฆ  จํานวน ๑ เลมมาถวาย
เพ่ือเปนเอกสารประกอบในการปฏิบัติงานประจําสํานักงานเจาคณะจังหวัด

สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖
ประทับตรา

๒๐ มีนาคม ๒๕๔๘

ฝายการปกครอง
โทร. ๔๗๒๕๑๓๘,๘๙๑๐๒๘๘
โทรสาร ๘๙๑๐๒๘๘
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ตัวอยางที่ ๓/๒


ชนิดใชเตือนเร่ืองที่คาง

ที่  จภ......../๒๕๔๘

เรียน เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี

ตามที่ภาคแจงใหสงประวัติพระ………………………………. วัด………………….
เพ่ือประกอบการพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอ น้ัน

บัดนี้  ลวงเลยมานานแลว  จังหวัดยังมิไดสงประวัติดังกลาว

ฉะน้ัน  จึงเรียนเตือนมา

สํานักงานเจาคณะภาค  ๑๖
ประทับตรา

๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ฝายการปกครอง
โทรศัพท ๐–๗๗๒๘–๓๔๕๘
โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๙๖๑๒
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๔.แบบหนังสือสั่งการ
๔.๑  แบบคําสั่ง

(ตรา)
คําสั่ง  (ช่ือสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําสั่ง  (๑)

ที่....... /...... (เลขที่/พุทธศักราชที่ออกคําสั่ง) (๒)
เร่ือง  ........................................................................................ (๓)

******************

ขอความ..............................................................................................................
...................................................................................................................................................
............................................................................................................... (๔)

ทั้งน้ี  ต้ังแต..................................................................................................... .

................................................................................................................................................

ส่ัง  ณ  วันที่.................................. พ.ศ........ (๕)

(ลงช่ือ)…………………….. (๖)
(พิมพช่ือเต็ม) (๖)
(ตําแหนง) (๗)
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ตัวอยางคําสั่ง

คําสั่งเจาคณะตําบลทาทองใหม
ที่ ๑/๒๕๔๘

เร่ือง  แตงต้ังผูรักษาการแทนเจาอาวาส

*****************

โดยที่   พระอธิการสมบูรณ ฉายา สมฺปุณฺโณ  เจาอาวาสวัดกง  ตําบลทุงกง
อําเภอกาญจนดิษฐ  จังหวัดสุราษฎรธานี  ไดลาสิกขาเมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๔๘  เปนเหตุให
วัดกงไมมีเจาอาวาส

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔  วรรค ๑  แหงกฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่  ๑๙
(พ.ศ. ๒๕๓๖)  วาดวยการแตงต้ังผูรักษาการแทนเจาอาวาส  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ  พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๓๕

จึงแตงต้ังให  พระสมุหสมพร  ฉายา  ปยธมฺโม  อายุ ๒๖ พรรษา ๕  วิทยฐานะ
น.ธ.โท   วัดกง   ตําบลทุงกง  อําเภอกาญจนดิษฐ   จังหวัดสุราษฎรธานี  เปนผูรักษาการแทนเจา
อาวาสวัดกง

ทั้งน้ี   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป

ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๕   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘

(พระครูวิสุทธิวุฒิคุณ)
เจาคณะตําบลทาทองใหม
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๔.๒  แบบระเบียบ

ระเบียบ  (สวนราชการที่ออกระเบียบ) (๑)
วาดวย.................................. (๒)

(ฉบับที่............ ถามีเร่ืองเดียวกันเกินกวา ๑ ฉบับ) (๓)
พ.ศ............ (๔)

*************

(ขอความ) ใหอางเหตุผลโดยยอเพ่ือแสดงถึงความมุงหมายที่ตองวางระเบียบและ
อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจวางระเบียบ  (ถามี) (๕)

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบ................ พ.ศ.............” (ถามี)

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแต......................................... เปนตนไป

...................................................................................................................................................

........................................................................................................................

ขอ (สุดทาย)  ผูรักษาการตามระเบียบ  (ถามีการแบงเปนหมวดใหนําขอผู
รักษาการตามระเบียบไปกําหนดเปนขอสุดทายกอนที่จะข้ึนหมวด ๑)

ประกาศ  ณ  วันที่.........……………. พ.ศ............... (๗)

(ลงช่ือ) (๘)
(พิมพช่ือเต็ม) (๘)

(ตําแหนง) (๙)
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๔.๓  แบบขอบังคับ

ขอบังคับ  (ช่ือสวนราชการที่ออกขอบังคับ) (๑)
วาดวย............................. (๒)

ฉบับที่ (ถามีเร่ืองเดียวกันเกินกวา ๑ ฉบับ) (๓)
พ.ศ..................... (๔)

***********
(ขอความ) ใหอางเหตุผลโดยยอเพ่ือแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับและ

อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ (๕)
ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา  “ขอบังคับ...................... (๖)............ พ.ศ............”
ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแต..................................................... เปนตนไป

................................................................................................................................................
ขอ (สุดทาย) ผูรักษาการตามขอบังคับ  (ถามีการแบงเปนหมวด  ใหนําขอผูรักษา

การไปกําหนดเปนขอสุดทายกอนที่จะข้ึนหมวด ๑)............................

ประกาศ  ณ  วันที่...................... พ.ศ......... (๗)

(ลงช่ือ) (๘)
(พิมพช่ือเต็ม) (๘)

(ตําแหนง) (๙)
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๕.  แบบหนังสือประชาสัมพันธ

๕.๑ แบบประกาศ

ประกาศ  (ช่ือสวนราชการที่ออกประกาศ  (๑)
เร่ือง................................ (๒)

********************
ขอความ................………..(๓)...........................................................................

...................................................................................................................................................

......................................................

ประกาศ  ณ วันที่.......................……..พ.ศ............... (๔)

(ลงช่ือ) (๕)
(พิมพช่ือเต็ม) (๕)

(ตําแหนง) (๖)
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ตัวอยางประกาศ

ประกาศคณะสงฆจังหวัดสุราษฎรธานี
เรื่อง  กําหนดเขตปกครองตําบลในอําเภอกาญจนดิษฐเปนกรณีพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๔๘
****************************

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๑  แหงระเบียบมหาเถรสมาคมกําหนดจํานวนและ
เขตปกครองตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และโดยอนุมัติของเจาคณะภาค  ๑๖  เจาคณะจังหวัดสุราษฎร
ธานี  จึงประกาศเขตปกครองตําบลในเขตอําเภอกาญจนดิษฐเปนกรณีพิเศษ  ดังตอไปนี้

ขอ ๑  ใหวัดในเขตตําบล………………. กับตําบล…………………  รวมอยูในเขต
ปกครองตําบลเดียวกนัเรียกวา  “ตําบล……………………….”  มี ๖ วัดคือ

(๑) วัด............….......ตําบล............. (๒) วัด.....................ตําบล................
(๓) วัด.......................ตําบล............ (๔) วัด.......................ตําบล..............
(๕) วัด.......................ตําบล............ (๖) วัด.......................ตําบล..............

ขอ ๒ ใหแบงเขตปกครองตําบล  ออกเปน ๒ เขต  ดังน้ี
(ก) ตําบล  เขต ๑ มี  ๖  วัด คือ

(๑) วัด........….......ตําบล............. (๒) วัด.....................ตําบล................
(๓) วัด...................ตําบล............ (๔) วัด.......................ตําบล..............
(๕) วัด...................ตําบล............ (๖) วัด.......................ตําบล..............

 (ข) ตําบล เขต ๒ มี  ๖  วัด คือ
(๑) วัด........….......ตําบล............. (๒) วัด.....................ตําบล................
(๓) วัด...................ตําบล............ (๔) วัด.......................ตําบล..............
(๕) วัด...................ตําบล............ (๖) วัด.......................ตําบล..............

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘

พระราชพิพัฒนาภรณ
(พระราชพิพัฒนาภรณ)

เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี
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๕.๒  แบบแถลงการณ
(ตรา)

แถลงการณ  (ชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ) (๑)
เรื่อง............................... (๒)

ฉบับที่.............................. (ถามี) (๓)
************

(ขอความ).......................... (๔)..........................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................

(สวนราชการที่ออกแถลงการณ) (๕)
(วัน  เดือน  ป) (๖)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๕.๒ แบบขาว

ขาว (ช่ือสวนราชการที่ออกขาว) (๑)
เรื่อง............................... (๒)
ฉบับที่............. (ถามี) (๓)

(ขอความ).......................... (๔)..........................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................

(สวนราชการที่ออกขาว) (๕)
(วัน  เดือน  ป) (๖)
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๖.  แบบหนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึนหรือรับไว

๖.๑ แบบหนังสือรับรอง

เลขที่ (๑) สวนราชการ (เจาของหนังสือ) (๒)
*****************

(ขอความ)  หนังสือฉบับน้ีใหไวเพ่ือรับรองวา  (ระบุช่ือบุคคล  นิติบุคคลหรือหนวย
งานที่จะใหการรับรอง  พรอมทั้งลงตําแหนงและสังกัดหรือที่ต้ัง  แลวตอดวยขอความที่รับรอง)

(๓).............................................................................................................

ใหไว  ณ  วันที่........................  พ.ศ.................. (๔)

(ลงช่ือ) (๕)
(พิมพช่ือเดิม) (๕)

(ตําแหนง) (๖)

(สวนน้ีใชสําหรับเร่ืองสําคัญ) (๗)

(ประทับตราชื่อสวนราชการ)
(ลงช่ือผูไดรับการรับรอง)

(พิมพช่ือเต็ม)

รูปถาย
(ถามี)
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๖.๒  แบบรายงานการประชุม
รายงานการประชุม.................. (๑)

ครั้งที่............ สมัย.......... (๒)
วันที่............  เดือน.............  พ.ศ.......... (๓)

สถานที่................ (๔)
**********

ผูมาประชุม (๕)
ผูไมมาประชุม (ถามี) (๖)
ผูเขารวมประชุม (ถามี) (๗)
เร่ิมประชุมเวลา (๘)

ระเบียบวาระการประชุม (๙)............................................................................ ..
.................................................................................................................................

เลิกประชุมเวลา (๑๐)

...................................................
ผูรับรองรายงานการประชุม (๑๒)

.................................................................
ผูจดรายงานการประชุม (๑๑)



106

 

๗.๑  แบบตรารับหนังสือ
(ชื่อสวนราชการ)

เลขรับ.......................………………………........
วันที่............................…………………………..
เวลา.................................………………………

๗.๒ แบบใบรับหนังสือ

ที่....…………...................ถึง..…………………................................
เรื่อง...........................................................…………………………
รับวันที่...................………………………....เวลา.........................น.
ผูรับ.......................................................………………………….....
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๗.๓  แบบการจาหนาซอง

(ช้ันความเร็ว)
(สวนราชการที่ออกหนังสือ)
ที่.............................

คําขึ้นตน     ช่ือผูรับ
สถานที่
ที่ต้ัง
รหัสไปรษณีย

ตัวอยางการจาหนาซอง

ดวนมาก
สํานักงานเจาคณะภาค  ๑๖
วัดไตรธรรมาราม  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
ที่  จภ ๑๖.๐๑๙/๒๕๔๘

เรียน      เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี
วัดทาไทร  ตําบลทาทองใหม
อําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี
84290



1

๗.๔  แบบทะเบียนหนังสือรับ
ทะเบียนหนังสือ วันที่............เดือน................พ.ศ.............

เลขทะเบียน
รับ

ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ

๗.๕  แบบทะเบียนหนังสือสง
ทะเบียนหนังสือ วันที่...........เดือน..................พ.ศ............

เลขทะเบียน
สง

ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
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  ⌫
ทะเบียนหนังสือ

ลําดับที่ วันเก็บ เลขทะเบียนรับ ที่ เรื่อง รหัสแฟม กําหนดเวลาเก็บ หมายเหตุ
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สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ www.rakdee.net/pak16

๗.๗  แบบบัญชีหนาเรื่อง

บัญชีหนาเรื่อง
เรื่อง......................

ฉบับที่ เลขที่ ลงวันที่ จาก ถึง ขอความ

ขอแนะนํา
แบบหนังสือราชการทั้ง ๗ แบบ  คือ  แบบหนังสือภายนอก  แบบหนังสือภายใน

แบบหนังสือประทับตรา  แบบหนังสือส่ังการ  แบบหนังสือประชาสัมพันธ  แบบหนังสือที่เจาหนาที่
ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  และแบบเบ็ดเตล็ด  บางแบบใชมาก  บางแบบใชนอย
ถึงกระนั้น  ทุก ๆ แบบอันผูปฏิบัติงานสารบรรณ  จะตองศึกษาใหเกิดความเขาใจทั้งเชิงวิชาการ
และการปฏิบัติ  จึงจะปฏิบัติงานสารบรรณไดดี  ในบางแบบไดแสดงไวทั้งแบบทั้งตัวอยางโดย
พรอมมูล  แตในบางแบบแสดงไวแตแบบเทานั้น  ผูศึกษาจะตองหารายละเอียดเอง

ประการสุดทาย  ขอเรียนวา  ขอใหสนใจใฝในแบบ  และปฏิบัติตามแบบ  จะไดช่ือวา
“เปนคนมีแบบ”  “เปนคนชอบแบบ”  “เปนคนเจาแบบ”  และ  “เปนคนแมแบบ”  เพ่ือจะไดเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนตอไป
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สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.rakdee.net/pak16
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พระสังฆาธิการและเลขานุการเจาคณะ  ตองมีความผูกพันอยูกับการประชุมเปนอยางมาก

จําเปนตองรูการประชุมโดยถูกตองชัดเจน  จนสามารถนําไปใชในการบริหารงานคณะสงฆได  เพราะ
การประชุมเปนอุปกรณการบริหารงานโดยทั่วไป

การที่บุคคลหลายคนประกอบกันเขาเปนคณะที่ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือหรือพิจารณา
ปญหาใด ๆ หรือเพ่ือดําเนินกิจการใด ๆ  ชื่อวา  “ที่ประชุม”

การที่คณะบุคคลซึ่งรวมกันเปนที่ประชุม ปฏบิัติหนาที่รวมกัน มีการเสนอญัตติ-
อภิปราย  เปนตน  ชื่อวา  “การประชุม”

คําทั้ง ๒ น้ี  ใชอยูทั้งในทางราชการ  หนวยงานเอกชน  และทางการคณะสงฆ  โดยใชรวม
กันอยูโดยตลอด  เชน  ระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุม  บันทึกการประชุม  มติที่ประชุม
ผูศึกษาตองตั้งขอสังเกตเปนพิเศษ  เพราะทั้ง  ๒ คํานี้มีความหมายและการใชแตกตางกันอยู

การประชุมเปนงานที่สําคัญยิ่งตอการบริหารราชการแผนดิน  การปกครองคณะสงฆและ
การบริหารงานอื่น ๆ ในอปริหานิยธรรมสูตร  พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมะอันเปนเหตุใหถึงความเจริญ
อยางเดียว  ไมมีความเสื่อมไว  ๗ ประการ  ก็ทรงแสดงเรื่องการประชุมไวเปนขอแรก  ขอเรียนถวายพอ
เปนแนว  ๗ ประเด็น  คือ  ลักษณะและวัตถุประสงค  องคประชุม  การเตรียมการและวิธีประชุม
เอกสารการประชุม  ศัพทที่ใชเฉพาะ  และแบบเกี่ยวกับการประชุม

ลักษณะและวัตถุประสงค
การประชุมน้ัน  แมจะมีมากก็ตาม  แตพอสรุปโดยลักษณะเปน  ๖ คือ

๑.ประชุมปรึกษาหารือหรือพิจารณาหรือเพ่ือรับทราบ
๒.ประชุมช้ีแจง  ส่ังการ  มอบงานหรือนโยบาย
๓.ประชุมอบรมหรือประชุมเชิงวิชาการ  หรือเชิงปฏิบัติการ
๔.ประชุมสัมมนา
๕.ประชุมปฏิบัติภารกิจ
๖.ประชุมสังสรรคหรือสรางสรรคความสามัคคี
การประชุมทั้ง ๖ ลักษณะนี้  เฉพาะลักษณะที่  ๑ เปนเรื่องที่จะเรียนถวายใน

สวนที่  ๒  เปนตนไป  สวน  ๕  ลักษณะหลัง  ขอชี้แจงประกอบเพียงความหมาย
๑) ลักษณะที่ ๒  หมายถึง  การประชุมที่จัดขึ้น

(๑)เพ่ือแนะนําช้ีแจงเร่ืองที่ควรแนะนําช้ีแจง
(๒)เพ่ือส่ังการในเรื่องที่ควรสั่งการ
(๓)เพ่ือมอบงานใด ๆ ใหรับไปปฏิบัติ
(๔)เพ่ือใหรับทราบนโยบาย
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๒) ลักษณะที่ ๓  หมายถึง  การประชุมผูใตบังคับบัญชาหรือกลุมชนอื่น
(๑)เพ่ืออบรมใหไดรับความรูในเชิงวิชาการ
(๒)เพ่ือฝกอบรมใหเกิดทักษะในการปฏิบัติการ

๓) ลักษณะที่ ๔  หมายถึง  การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเห็นเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง  ทั้งที่อยูในวงงานรับผิดชอบหรือเร่ืองโดยทั่วไปเพื่อหาขอสรุป  แตผลของการประชุม
เปนเพียงขอเสนอแนะ  ผูเกี่ยวของจะปฏิบัติตามหรือไมก็ได

๔) ลักษณะที่ ๕  หมายถึง  การประชุมเพื่อรวมกันกระทํากรณียกิจ  ทั้งที่อยูในความ
รับผิดชอบ  ทั้งในกรณียกิจทั่วไป

๕) ลักษณะที่  ๖  หมายถึง  การประชุมพบปะสังสรรค  เพ่ือ
(๑)เพ่ือใหเกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกัน
(๒)เพ่ือใหเกิดพลังแหงความสมัครสมานสามัคคี

การประชุมทุกลักษณะ  ยอมมีวัตถุประสงคเปน ๖ คือ
๑) เพ่ือยุติหรือช้ีขาดปญหาใด ๆ
๒) เพื่อรับทราบนโยบาย  คําช้ีแจง  คําสั่ง  หรือแนวการปฏิบัติงาน
๓) เพ่ือพัฒนาทางวิชาการและการปฏิบัติ
๔) เพ่ือวิจัยขอมูลและหาขอสรุป
๕) เพ่ือดําเนินภารกิจในความรับผิดชอบ
๖) เพ่ือสรางสรรคความสามัคคี

แตเม่ือยนใหส้ันลง  คงได  ๒  คือ
๑) เพ่ือปองกันความเสื่อม
๒) เพ่ือสรางความเจริญกาวหนา

องคประชุม
ที่ประชุมซึ่งจัดตั้งข้ึนเปนรูปแบบคณะกรรมการ คณะผูบริหารหรือรูปแบบใดก็

ตาม จะตองมีกําหนดจํานวนผูเขาประชุมข้ันต่ําไว  มีผูเขาประชุมครบตามที่กําหนดจึงจัด
เปนองคประชุม  หากมีผูเขาประชุมไมถึงจํานวนที่กําหนด หาเปนองคประชุมไม เรื่ององค
ประชุมนั้นมีขอควรศึกษา ดังนี้
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สวนประกอบขององคประชุม
ที่ประชุมโดยทั่วไป  ยอมกําหนดองคาพยพของที่ประชุมไวตามความเหมาะสมแก

ลักษณะงาน คือ
๑) ประธารกรรมการ,ประธาน.... รองประธานกรรมการ, รองประธาน....
๒) กรรมการ, กรรมาธิการ, สมาชิกหรืออนุกรรมการ

สวนที่ประชุมเจาคณะผูปกครองคณะสงฆ  พอจัดรูปแบบไดดังน้ี
๑) เจาคณะ
๒) รองเจาคณะ
๓) เจาคณะถัดลงมาหรือเจาอาวาส

สวนประกอบขององคประชุมดังกลาวนี้  ถานับจํานวน  ตองไมตํ่ากวา ๓ สวนสูงคง
เปนไปตามความเหมาะสม  ขอเรียนถวายเฉพาะระดับเจาคณะผูปกครองคณะสงฆเทานั้น  รูป
แบบการปกครองคณะสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน มิไดกําหนดให
บริหารการคณะสงฆเปนรูปแบบคณะกรรมการสงฆ ดังเชนในพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับกอน
แตถึงกระนั้น  เจาคณะผูปกครองคณะสงฆช้ันใดช้ันหน่ึงหรือหลายช้ัน  ก็อาจรวมกันเขาเปนที่
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือหรือพิจารณาปญหาใด ๆ ในการปฏิบัติงานคณะสงฆได  แตมิใชกําหนด
เปนรูปแบบสภาบริหารการคณะสงฆ  หรือรูปแบบคณะกรรมการบริหารการคณะสงฆเปนการ
ประจํา  เพียงจัดรูปแบบที่ประชุมเทานั้น  โดยเขตปกครองคณะสงฆช้ันใด มีรองเจาคณะ ๒ รูป
จัดรูปแบบที่ประชุมไดโดยเอกเทศ หรือาจจัดรวมกับเจาคณะชั้นถัดลงมา  เปนรูปการประชุมกอน
สวนเขตปกครองคณะสงฆช้ันใด  มีรองเจาคณะไมถึง ๒ รูป ตองรวมกับเจาคณะชั้นถัดลงมาจึงจัด
เปนรูปที่ประชุมได  การประชุมในหนวยงานคณะสงฆรูปแบบดังกลาวนี้  เจาคณะชั้นจัดประชุม
ตองเปนประธานที่ประชุม  รองเจาคณะและหรือเจาคณะชั้นถัดลงมา  ก็เสมือนหน่ึงสมาชิกหรือ
กรรมการแหงที่ประชุม เลขานุการเจาคณะผูจัดประชุม ควรเปนเลขานุการหรือเจาหนาที่ที่ประชุม
แตเม่ือเลขานุการเจาคณะไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  เจาคณะผูเปนประธานที่ประชุม  จะคัด
เลือกผูใดผูหน่ึงทําหนาที่เลขานุการที่ประชุมก็ยอมได  ตัวอยางการจัดที่ประชุม  มีดังน้ี

ชั้นอําเภอ  ที่มีรองเจาคณะครบ ๒ รูป
๑) เจาคณะอําเภอ ประธานที่ประชุม
๒) รองเจาคณะอําเภอ
๓) รองเจาคณะอําเภอ หรือเพ่ิม
๔) เจาคณะตําบล

- เลขานุการเจาคณะอําเภอ เลขานุการที่ประชุม
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จะจัดรูปที่ประชุมเพียง เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอทั้ง ๒ รูป  โดยมีเลขานุการ
เจาคณะอําเภอ  เปนเลขานุการที่ประชุม  หรืออาจใหเจาคณะตําบลและหรือเจาอาวาสในสังกัดเขา
รวมเปนสวนประกอบองคประชุมดวยก็ได

ชั้นอําเภอ  ที่มีรองเจาคณะไมถึง  ๒ รูป
๑) เจาคณะอําเภอ ประธานที่ประชุม
๒) รองเจาคณะอําเภอ
๓) เจาคณะตําบล

- เลขานุการเจาคณะอําเภอ เปนเลขานุการที่ประชุม
จะจัดเปนที่ประชุมโดยเอกเทศเฉพาะชั้นมิได  ตองใหเจาคณะตําบลในสังกัดเขาเปน

สวนประกอบขององคประชุม  หรืออาจใหเจาอาวาสในสังกัดเขารวมอีกก็ได
อน่ึง  ในที่ประชุมโดยทั่วไปอาจมีเลขาธิการ  เลขานุการ หรือเจาหนาที่ เปนผูสนอง

งานการประชุมทุกครั้ง ตามฐานะของที่ประชุม  แตทั้งเลขาธิการ เลขานกุาร หรือเจาหนาที่  มิใช
สวนประกอบขององคประชุม เวนแตผูน้ันเปนกรรมการ กรรมาธิการ  หรือสมาชิกของที่ประชุมน้ัน
อยูดวย

หนาท่ีของสวนประกอบขององคประชุม
สวนประกอบขององคประชุมและผูสนองงานที่ประชุมน้ัน  ยอมมีหนาที่ในการประชุม

แตกตางกันตามตําแหนง  คือ
๑. ประธานที่ประชุม

๑) รักษาความเรียบรอยในที่ประชุม
๒) ควบคุมการประชุมใหเปนไปโดยถูกตองตามขอบังคับหรือระเบียบแบบแผน
๓) อนุญาตใหผูใดผูหน่ึงอภิปราย
๔) จํากัดเวลาใหอภิปราย
๕) จํากัดใหอภิปรายในประเด็นโตแยงหรือสนับสนุน
๖) มีสิทธิใชมติวินิจฉัย
๗) ส่ังพักการประชุมช่ัวคราว หรือส่ังปดประชุม หรือส่ังเลื่อนการประชุมออกไป

ประชุมในคราวตอไป
รองประธาน มีหนาที่ปฏิบัติการแทนประธานในเมื่อประธานไมอยูหรือในเม่ือประธาน

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
๒. กรรมการหรือสมาชิก

๑) เขาประชุมตามกําหนดที่นัดหมาย
๒) เสนอญัตติตามระเบียบขอบังคับ
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๓) เสนอขอคิดเห็น หรือขอแนะนําและคัดคานหรือสนับสนุนโดยการอภิปราย
ในเมื่อไดรับอนุญาต

๔) เช่ือฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของประธาน  และเคารพตอระเบียบขอบังคับ
ของที่ประชุม

๕) มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
๓. เลขาธิการหรือเลขานุการหรือเจาหนาที่

๑) ระยะกอนประชุม  จัดทําระเบียบวาระการประชุม จัดทํา และสงหนังสือนัด
ประชุมพรอมกับสงระเบียบวาระการประชุมดวย (ถามี) จัดสงรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ถามี)
และเตรียมการอื่น

๒) ระยะการประชุม ควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับการประชุมใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและใหเปนไปตามที่ประธานสั่ง จดบันทึกการประชุม

๓) ระยะหลังการประชุม จัดทํารายงานการประชุม แจงมติที่ประชุมเพื่อรับทราบ
และถือปฏิบัติ  เก็บเอกสารที่ผานการประชุมแลว ปฏิบัติการอื่นอันเปนประโยชนตอหนวยงาน

รองหรือผูชวยเลขาธิการ ผูชวยเลขานุการ มีหนาที่ชวยเหลือกิจการทั่วไปของ
เลขาธิการหรือเลขานุการ หรืออาจไดทําการแทน

ที่ยกมาเรียนถวายนี้  เปนหลักประชุมโดยทั่วไป  แตในการประชุมเจาคณะผูปกครอง
คณะสงฆ  มิไดกําหนดไวชัดเจน  ก็คงปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวโดยอนุโลม  แตหลักสําคัญ
ของคณะสงฆน้ัน  ถืออปริหานิยธรรมสูตรเปนหลัก

⌫⌫
⌫

การประชุมยอมมีการเตรียมการอันเปนบุรพกิจ  การเตรียมการนั้น  ยอมข้ึนอยูกับที่
ประชุมใหญหรือเล็ก  หากที่ประชุมใหญ  ตองมีการเตรียมการมาก  พอแยกกลาวเปน ๒ คือ

๑. การเตรียมการของผูเขาประชุม
๑) เตรียมการตรวจระเบียบวาระการประชุมใหเขาใจ
๒) เตรียมตรวจขอบังคับของการประชุม
๓) เตรียมหาประเด็นโตแยงหรือสนับสนุน
๔) เตรียมเสนอญัตติ

๒. การเตรียมการของเลขาธิการหรือเลขานุการหรือเจาหนาที่
๑) เตรียมจัดสถานที่ประชุม
๒) เตรียมอุปกรณการประชุม
๓) เตรียมการอื่นอันจะเปนประโยชนตอการประชุม
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วิธีการประชุม
สวนวิธีการประชุมน้ัน เฉพาะที่พอกลาวไวเปนแนวทาง คือ

๑) เลขานุการหรือเจาหนาที่ ตองเตรียมสมุดลงนามสําหรับผูเขาประชุม
๒) กรรมการหรือสมาชิกมาถึงแลว ตองรีบลงนาม
๓) ถึงเวลาแลว ประธานกลาวเปดประชุม
๔) ประธานแจงเรื่องใด ๆ ใหที่ประชุมทราบ
๕) เลขานุการหรือเจาหนาที่อานรายงานการประชุมครั้งที่แลว เพ่ือใหที่ประชุมพิจารณา

รับรอง
๖) เม่ือที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมแลว ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ตอไป
๗) เม่ือกรรมการหรือสมาชิกอภิปรายประเด็นใด  เลขานุการหรือเจาหนาที่ตองจด

บันทึก
๘) เม่ือที่ประชุมลงมติในญัตติใด เลขานุการหรือเจาหนาที่ตองจดบันทึกเปนหลักฐาน
๙) กรรมการหรือสมาชิกที่จะอภิปราย ตองไดรับอนุญาตจากประธาน
๑๐) ประธานตองวางตนเปนกลาง และควบคุมการประชุมใหเปนไปดวยดี

สวนการประชุมของเจาคณะผูปกครองคณะสงฆชั้นตาง ๆ ก็มีการเตรียมการ
และวิธีจัดการประชุมอยางเดียวกัน โดยอนุโลมตามวิธีที่กลาวนี้


เอกสารเปนอุปกรณอันสําคัญยิ่งในการประชุม  และเปนอุปกรณที่จะขาดเสียมิได และ

การจัดทําเอกสารดังกลาวนี้  เปนหนาที่ของเลขาธิการหรือเลขานุการหรือเจาหนาที่  เอกสารการประชุม
น้ัน  แยกเปน ๒ คือ ระเบียบวาระการประชุม ๑ รายงายการประชุม ๑

ระเบียบวาระการประชุม
เรื่องหรือประเด็นที่เตรียมนําเขาปรึกษาหารือ  หรือพิจารณาทําความตกลงกันในที่ประชุม

ชื่อวา “เรื่องที่จะประชุม” และการจัดเรื่องเขาลําดับแหงการพิจารณากอนหลัง ชื่อวา “ระเบียบวาระการ
ประชุม”

โดยปกติ  ที่ประชุมทุกระดับ  จะตองดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
การประชุมจึงจะเปนไปโดยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  ที่ประชุมใดไมดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระแลว ที่ประชุมน้ันยอมไมเปนระเบียบ และระเบียบวารการประชุมน้ัน จะตองจัดสงใหแกผู
เขาประชุมพรอมกับการนัดประชุม เวนแตไมอาจสงทัน การจัดทําระเบียบวาระการประชุมน้ัน กําหนด
ใหจัดเรื่องที่จะพิจารณากอนหลัง ดังน้ี

๑) เรื่องที่ประธานจะแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ
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๒) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
๓) เรื่องดวน
๔) เรื่องธรรมดา
๕) เรื่องจรหรืออ่ืน ๆ

วิธีจัดทําระเบียบวาระการประชุมนั้น ใหเปนหนาที่ของเลขาธิการ หรือเลขานุการ
หรือเจาหนาที่ ผูจัดทําตองรวบรวมเรื่องที่จะนําเขาพิจารณาแลวจัดลําดับ โดยกําหนดรูปแบบดังน้ี

๑) ระเบียบวาระการประชุม...............................................................................
๒) ครั้งที่.......................................สมัย........................................
๓) วันที่............................................................................................
๔) สถานที่.......................................................................................
๕) หัวขอเรื่องหรือประเด็นตามระเบียบวาระ
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
(๓) เรื่องดวน
(๔) เรื่องธรรมดา
(๕) เรื่องจรหรือเรื่องอ่ืน ๆ

(ดูแบบที่ ๑)
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การบันทึกรายงานการปฏิบัติงานของที่ประชุมแตละคร้ัง โดยละเอียดถูกตองตามความ

เปนจริง ช่ือวา “รายงานการประชุม”
รายงานการประชุมน้ัน จัดทําหลังจากประชุมเสร็จแลว โดยจัดทําตามที่ไดจดบันทึกไวใน

ขณะที่ประชุม  รายงานการประชุมแตละคร้ังน้ัน จะถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมได ในเมื่อที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมน้ันแลว เวนแตบางเรื่องซ่ึงลงมติใหปฏิบัติกอนโดยมิตองรอรับรองราย
งานการประชุม  รายงานการประชุมน้ัน มีขอควรศึกษาเปน ๔ คือ.-

๑) ประโยชนของรายงานประชุม
๒) หลักการจัดทํารายงาน
๓) วิธีปฏิบัติ
๔) แบบรายงานการประชุม

ประโยชนของรายงานการประชุม
๑) เพ่ือเก็บรายงานนั้นไวเปนหลักฐาน
๒) เพ่ือถือมติของที่ประชุมเปนหลักดําเนินการหรือขออางอิง
๓) เพ่ือแสดงกิจการที่ลวงไปแลว
๔) เพ่ือแจงใหผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติ

หลักการจัดทํารายงาน
๑) รายงานโดยละเอียดทุกกระทงความ พรอมทั้งมติ (อาจลอกจากเทป)
๒) รายงานเฉพาะประเด็นที่สําคัญ อันเปนเหตุนําไปสูมติของที่ประชุมพรอมทั้งมติ
๓) รายงานเฉพาะเหตุผลหรือขอเสนอ  และหรือมติของที่ประชุม

วิธีปฏิบัติ
๑) ตองนํารายงานการประชุมครั้งที่แลว ซ่ึงที่ประชุมรับรองแลวใหประธานลงนามรับ

รองแลวเก็บไวเปนหลักฐาน เปนหลักปฏิบัติและเปนขออางอิง
๒) สงรายงานการประชุมที่รับรองแลวแกกรรมการ หรือสมาชิกเพื่อทราบ
๓) ทําหนังสือยืนยันมติของที่ประชุมแจงใหผูเกี่ยวของรับทราบ และถือปฏิบัติ
๔) จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่เสร็จใหม เพ่ือเตรียมนําเขาพิจารณารับรองในการ

ประชุมครั้งตอไป
๕) ถาเรื่องใดที่ประชุมมีมติใหดําเนินการดวน โดยมิตองรับรองรายงานการประชุม ให

ทําหนังสือยืนยันเร่ืองน้ัน แจงใหผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติกอนรับรองรายงานการประชุม
แบบรายงานการประชุม กําหนดหัวขอใหญ ๑๒ ขอ ดังน้ี

๑) รายงานการประชุม คือหัวขอใหญ ตอดวยคําวาคณะกรรมการหรือช่ือที่ประชุมอื่น
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๒) ครั้งที่.....สมัย..... คือ บอกครั้งที่ประชุม ถามีสมัยบอกสมัยสามัญ หรือสมัย
วิสามัญดวย

๓) วันที่..........บอกวันที่ เดือน  และ พ.ศ.
๔) สถานที่ประชุม  บอกวา ประชุม ณ ที่ใด
๕) ผูมาประชุม  บอกรายนามผูเปนองคคณะที่ประชุมและเขาประชุมเปนรายบุคคล

โดยระบุช่ือและตําแหนงผูเขาประชุม ถามีจํานวนมากอาจลงเฉพาะจํานวน
๖) ผูไมมาประชุม  บอกรายช่ือผูเปนองคคณะที่ประชุม แตไมมาประชุมเปนราย

บุคคล  หรืออาจบอกเฉพาะจํานวน
๗) ผูเขารวมประชุม  ระบุช่ือผูที่มิไดเปนองคคณะที่ประชุม แตไดเขาประชุมรวมดวย
๘) เริ่มประชุม  บอกเวลาเริ่มประชุม
๙) ระเบียบวาระการประชุม  ระบุระเบียบวาระการประชุมตามลําดับพรอมทั้งราย

ละเอียดตลอดจนมติที่ประชุม ตามวาระที่ ๑-๒-๓ เปนตน
๑๐) เลิกประชุมเวลา บอกเวลาเลิกประชุม
๑๑) ผูจดรายงานการประชุม หมายถึง ผูจดรายงาน จะเปนเลขาธิการ หรือเลขานุ

การหรือเจาหนาที่ก็ได
๑๒) ผูรับรองรายงานการประชุม  หมายถึง ประธานที่ประชุมซ่ึงลงนามรับรองใน

เม่ือที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมน้ันแลว

(ดูแบบที่ ๒)

⌫
ในการประชุมโดยทั่วไปนั้น  มีศัพทที่ใชในการประชุมและมีความหมายอันแนชัด คือ.-
๑. ญัตติ  หมายถึง  ขอเสนอของผูเขาประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ
๒. ประเด็น หมายถึง ขอความที่สําคัญ
๓. อภิปราย หมายถึง การปรึกษากันในที่ประชุม ซ่ึงไดแกการกลาวสนับสนุนหรือโต

แยงคัดคานในประเด็นหรือในญัตติ
๔. แปรญัตติ หมายถึง การเสนอขอแกขอความ ตัดทอน หรือเพ่ิมในญัตติ
๕.มติ หมายถึงขอตกลงกันในญัตติใด ๆ โดยการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงแบงเปน ๒

วิธีคือ
๕.๑ การออกเสียงคะแนนเปดเผย
๕.๒ การออกเสียงลงคะแนนลับ

มติที่ประชุมน้ัน ตามปกติถือเสียงขางมากเปนมติ  เวนแตจะมีขอบังคับไวเปนอยางอื่น
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๖. มติวินิจฉัย หมายถึง เม่ือการลงมติแลวมีคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะ
ลงคะแนนเพิ่มใหฝายใดฝายหนึ่ง น้ันคือมติวินิจฉัย

๗. กระทู หมายถึง ขอที่ต้ังถามในสภาผูแทนราษฎร ไดแกคําถามที่สมาชิกสภาผูแทน
คนใดคนหนึ่งต้ังถามรัฐมนตรีในขอความใด ๆ จะเปนขอเท็จจริงหรือขอนโยบายอันเกี่ยวกับงานใน
หนาที่ของรัฐมนตรี แตในการประชุมทั่วไป มิไดใชคํานี้

๘. คณะกรรมาธิการ หมายถงึ คณะกรรมการในฝายนิติบัญญัติ
๙. คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการในฝายบริหาร
๑๐. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการทั่วไป

แบบเกี่ยวกับการประชุม
เอกสารเกี่ยวกับประชุมน้ัน เฉพาะที่กําหนดเปนแบบ มี ๒ คือ ระเบียบวาระการประชุม

และรายงานการประชุม ดังน้ี.-

๑. แบบระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม................................................(๑)
ครั้งที่....................สมัย.....................(๒)

วันที่............เดือน..................พ.ศ...........เวลา...................น. (๓)
สถานที่..........................................(๔)

********************
ระเบียบวาระ  (๕)

๑) เร่ืองที่ประธานจะแจงที่ประชุมเพื่อทราบ
๒) เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
๓) เร่ืองดวน
๔) เร่ืองธรรมดา
๕) เร่ืองจรหรือเร่ืองอื่น ๆ
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รายงานการประชุม....................................................(๑)

ครั้งที่........................สมัย...........................(๒)
วันที่..................เดือน............................พ.ศ....................(๓)

สถานที่......................................(๔)
*****************

ผูมาประชุม  (๕)
๑)...................................................................................................................................
๒)..................................................................................................................................

ผูไมมาประชุม (๖)
๑)...................................................................................................................................
๒)..................................................................................................................................

ผูเขารวมประชุม (๗)
๑)...................................................................................................................................
๒)..................................................................................................................................

เริ่มประชุมเวลา...............................น. (๘)
ระเบียบวาระการประชุม  (๙)

๑. เร่ือง.........................................................................................................................
๒. เร่ือง.........................................................................................................................

เลิกประชุมเวลา.................................น. (๑๐)

ลงช่ือ.......................................(๑๒)
ผูรับรองรายงานการประชุม

ลงช่ือ.......................................(๑๒)
ผูรายงานการประชุม
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ในการดําเนินกิจการบริหารงานคณะสงฆ  พระสังฆาธิการและพระเลขานุการเปน

ศูนยรวมงานการคณะสงฆและการพระพุทธศาสนาทุกอยาง  ดังนั้นพระสังฆาธิการและพระ
เลขานุการจึงตองศึกษาระเบียบปฏิบัติ วิธีดําเนินกิจการเกี่ยวกับการคณะสงฆและการพระ
พุทธศาสนาใหเขาใจเพื่อจะไดดําเนินการใหถูกตองเรียบรอย

การปกครองคณะสงฆ ยึดพระธรรมวินัยเปนหลักสูงสุด  มีพระราชบัญญัติคณะ
สงฆเปนกฏหมายสงเสริมใหการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมีความศักดิ์สิทธิ์ย่ิงข้ึน และกฏมหา
เถรสมาคม ระเบียบ คําสั่ง เปนแนวปฏิบัติในการบริหารการคณะสงฆ

กฎหมายที่ใหอํานาจจัดระบบการปกครองคณะสงฆนั้น ไดกําหนดใหถือวาผูปก
ครองคณะสงฆและไวยาวัจกรเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาโดยชัดแจง พระ
สังฆาธิการทุกรูป จึงตองมีฐานะเปนเจาพนักงานเหมือนขาราชการของแผนดินอีกสวนหนึ่ง
ดวย  และการปฏิบัติหนาที่ของพระสังฆาธิการทุกระดับ ตองเปนไปโดยถูกตองตามหลักนิติ
ธรรม ตองยึดความถูกตอง สะดวก รวดเร็วและเปนธรรม เปนหลักการ จะเปนเชนนั้นได 
ตองอาศัยความรูความฉลาดและความสามารถเปนเครื่องมือ ดังนั้น พระสังฆาธิการและพระ
เลขานุการ จึงตองศึกษาตองทบทวนใหเกิดความเขาใจตามลําดับ ใหเขาใจในความเฉพาะ
บทและแนวปฏิบัติไดอยางชัดเจน

ในบทนี้จะถอดความจากตัวบทนั้น ๆ เฉพาะที่เปนหลักเกณฑและวิธีการที่ควร
ทราบมาเรียนถวายเปนแนวปฏิบัติ โดยจะเนนหลักเกณฑแตละอยางและวิธีปฏิบัติเปนจุด
สําคัญ และบางเรื่องชี้พอเปนแนวทาง บางเรื่องจักทําตัวอยางประกอบใหชัดเจน โดยจะยึด
การคณะสงฆและการพระศาสนา ตามความในพระราชบัญญัติและกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 
๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ มาเปนหลักยืน การคณะสงฆและ
การพระศาสนาดังกลาวนั้น แยกตามลักษณะเปน ๗ การ คือ

๑) การรักษาความเรียบรอยดีงาม (การปกครอง)
๒) การศาสนศึกษา
๓) การศึกษาสงเคราะห
๔) การเผยแผพระพุทธศาสนา
๕) การสาธารณูปการ
๖) การสาธารณสงเคราะห
๗) การนิคหกรรม
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ในบทนี้ จักนําการทั้ง ๗ นํามาเปนบทเรียนตามลําดับ โดยจะเนนใหชัดเจน
เฉพาะที่เห็นวาอํานวยประโยชนแกพระสังฆาธิการและเลขานุการในสวนภูมิภาคเปนสําคัญ 
และกําหนดแบงเปนบทเรียนเปนสวนและแยกจากสวนเปนตอน บางสวนหรือบางตอนจะ
กลาวถึงเพียงโครงสราง บางสวนและบางตอนจะเรียนถวายรายละเอียดแหงวิธีปฏิบัติโดยชัด
เจน พอจะถือเปนแนวปฏิบัติงานคณะสงฆตามอํานาจหนาที่ได ดังจะเรียนถวายตอไป

เขตปกครองคณะสงฆสวนกลาง
การปกครองคณะสงฆตามรูปแบบที่จัดอยูในปจจุบัน ยึดพระราชบัญญัติคณะสงฆ 

พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ เปนหลัก
จัดรูปแบบการปกครอง และการปกครองคณะสงฆนั้น มี ๒ สวน คือ

๑) การปกครองคณะสงฆสวนกลาง
๒) การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค

การปกครองคณะสงฆสวนกลาง ไดแก การดําเนินกิจการคณะสงฆและการพระ
ศาสนาในสวนกลาง กลาวคือศูนยกลางบริหารงานนั้น เปนหนวยควบคุมนโยบายหลักของ
มหาเถรสมาคม ซึ่งการคณะสงฆตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เรียกวา “การ” คือ การรักษา
ความเรียบรอยดีงาม (การปกครอง) เปนตน บางการแยกหนวยงานในสวนกลางออกเปน
หนวย บางการมีผูสนองงานโดยรูปบุคคล บางการมีผูสนองงานโดยรูปการคณะกรรมการ 
ลักษณะนี้ คืองานในสวนกลาง มิใชหมายถึง กรุงเทพมหานคร เปนสวนกลาง แทจริง
กรุงเทพมหานคร เปนการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคชั้นจังหวัด

อนึ่ง เมื่อวาเฉพาะการปกครองและเขตปกครองแลว เขตปกครองคณะสงฆสวน
กลาง หมายถึง หน และ คณะ แยกตามสวนแหงนิกายสงฆ คือ

(๑) คณะมหานิกาย มี ๔ หน คือ หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก และหนใต มี
เจาคณะใหญเปนผูปกครอง

(๒) คณะธรรมยุต มี ๑ คณะ เพราะรวมทั้งหมดเขาเปนคณะเดียว มีเจาคณะ
ใหญคณะธรรมยุตเปนผูปกครอง

การกําหนดเขตปกครองเปนไปตามกฎมหาเถรสมาคม สวนการแตงตั้งเจาคณะ
ในสวนกลางและผูสนองงานอื่น ๆ ในสวนกลาง ขอยกไว



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.rakdee.net/pak16

124

เขตปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค
คณะสงฆ ซึ่งหมายถึง บรรดาพระสงฆผูสืบศาสนทายาทลัทธิเถรวาทในประเทศ

ไทย ไดแก พระสงฆ ๒ คณะ คือ คณะมหานิกาย ๑ คณะธรรมยุต ๑ พระสงฆทั้ง ๒ คณะนี้ 
จัดการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ กลาวคืออาศัยพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับที่กลาวนี้ 
เปนหลักจัดระบบการปกครอง

อาณาจักรของพระสงฆเปนอาณาจักรพิเศษ ซึ่งอาศัยอยูในราชอาณาจักร โดยมี
นามบัญญัติวา “คณะสงฆ” หรือเรียกอีกโวหารหนึ่งวา “พุทธจักร” มีหลักการปกครองชั้น
อุดมการณนั้นคือ “พระธรรมวินัย” หรือจะเรียกวามีพระธรรมวินัยเปนธรรมนูญการปกครอง
ก็ถูก แตการจะทําใหการปกครองบรรลุตามอุดมการณไดดีนั้น ตองอาศัยพระบรมราชูปถัมภ
เปนเครื่องดําเนินการ อันไดแกพระราชบัญญัติคณะสงฆดงัเรียนแลว เปนหลักกําหนดหลัก
เกณฑขอบเขตแหงเขตปกครอง ขอบเขตแหงอํานาจ ขอบเขตแหงผูใชอํานาจ และวิธีการใช
อํานาจ เพื่อใหการปกครองคณะสงฆมีระบบเปนแบบแผน ในมาตรา ๒๑ แหงพระราช
บัญญัติดังกลาว ไดกําหนดเขตปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคตามลําดับ เปน ๔ ชั้น คือ

(๑) ภาค (๒) จังหวัด
(๓) อําเภอ (๔) ตําบล

และในมาตรา ๒๒ วรรค ๒ ใหกําหนดจํานวนและเขตปกครองทั้ง ๔ ชั้น เปนกฎ
มหาเถรสมาคม กลาวคือใหตรากฎมหาเถรสมาคมกําหนดไว เจาคณะชั้นใด จะกําหนดเอา
ตามใจชอบมิได ดังนั้น มหาเถรสมาคมจึงตรากฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๔ ข้ึนเปนหลัก
เกณฑ และในกฎมหาเถรสมาคมดังกลาวไดกําหนดใหวางระเบียบมหาเถรสมาคม กําหนด
วิธีการปฏิบัติไวอีกชั้นหนึ่ง

เขตปกครองคณะสงฆชั้นภาค
***********

ภาค เปนเขตปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคชั้นสูงสุด เปนเขตปกครองซึ่งมีพื้นที่
กวางขวาง คลายกับเขตปกครองมณฑล ในสมัยใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ
รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (พระราชบัญญัติ ร.ศ.๑๒๑) หรือเขตตรวจการภาค ในสมัยใชพระราช
บัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ การกําหนดเขตภาค กําหนดโดยกฎมหาเถรสมาคม 



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.rakdee.net/pak16

125

ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๓๕) อยางอิสระ โดยรวมพื้นที่ไมต่ําวา ๓ จังหวัดเขาเปนเขตปกครอง
ภาคหนึ่ง ตามความในกฎมหาเถรสมาคม มี ๑๘ ภาค แตในทางปฏิบัติ มี ๒๖ ภาค คือ

คณะมหานิกาย มี ๑๘ ภาค คือ ภาค ๑ - ๑๘ ตามที่บัญญัติไวในขอ ๔

คณะธรรมยุต มี ๘ ภาค คือ ภาค ๑,๒,๓ และ ๑๓ รวมเปนหนึ่งภาค, ภาค 
๔,๕,๖ และ ๗ รวมเปนหนึ่งภาค ภาค ๘, ภาค ๙, ภาค ๑๐, ภาค ๑๑, (เปน ๔ ภาค) ภาค 
๑๔ และ ๑๕ รวมเปนหนึ่งภาค ภาค ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ รวมเปนหนึ่งภาค และการรวมภาค
หลายภาคเขาเปนหนึ่งภาคนั้น เปนไปตามมติมหาเถรสมาคม

ภาค เปนเขตปกครองที่ทําการปกครองคณะสงฆระดับจังหวัดลงไปจนถึงสวนวัด 
และเปนเขตที่ประสานงานกับสวนกลางและสวนภูมิภาค

เขตปกครองคณะสงฆชั้นจังหวัด
******************

จังหวัด เปนเขตปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคชั้นที่ ๒ ซึ่งเปนเขตปกครองพื้นที่
จํากัดเฉพาะจังหวัด ซึ่งจังหวัดนั้นหมายถึง กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนอกจาก
กรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่ทั้งราชอาณาจักรมี ๗๖ จังหวัด รวมกรุงเทพมหานครอยูใน
จํานวนนี้ดวย ตามความในขอ ๕ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๓๕) วาดวย
จํานวนและเขตปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค กําหนดไวชัดเจนวา จํานวนและเขตปกครอง
จังหวัด ใหอนุโลมตามจํานวนและเขตบริหารราชการแหงราชอาณาจักร แตในทางปฏิบัติมี 
๑๒๖ จังหวัด คือ

คณะมหานิกาย มี ๗๖ จังหวัด ครบตามจํานวนจังหวัดแหงราชอาณาจักร

คณะธรรมยุต มี ๕๐ จังหวัด บางจังหวัดอนุโลมตามเขตบริหารราชการแหงราช
อาณาจักร บางจังหวัดตองรวมหลายจังหวัดเขาเปนหนึ่งจังหวัด การรวมหลายจังหวัดเขา
เปนหนึ่งจังหวัดนั้น เปนไปตามมติมหาเถรสมาคม

อนึ่ง จังหวัดทางคณะสงฆนั้น แมมิไดกําหนดชัดเจน ก็พอเทียบไดวาจะตองมีวัด
ในเขตจังหวัดนั้น พอจะเปนตําบลทางคณะสงฆและอําเภอทางคณะสงฆได จึงจะกําหนดเปน
จังหวัดได หากมีจํานวนวัดต่ํากวาเกณฑที่จะเปนตําบลและอําเภอทางคณะสงฆได ก็จัดเปน
จังหวัดทางคณะสงฆไมได เพราะขาดระบบการบังคับบัญชา
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เขตปกครองคณะสงฆชั้นอําเภอ
***************

อําเภอ เปนเขตปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคชั้นที่ ๓ ซึ่งหมายถึงเขตใน
กรุงเทพมหานครและอําเภอในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร จํานวนและเขตปกครอง
คณะสงฆชั้นอําเภอนั้น คณะสงฆตองเปนผูกําหนด แมทางราชอาณาจักรมีพระราชกฤษฎีกา
ยกกิ่งอําเภอขึ้นเปนอําเภอแลว อําเภอนั้นเปนอําเภอทางราชอาณาจักรเทานั้น หาเปน
อําเภอทางคณะสงฆไม ตามความในขอ ๕ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๓๕) 
และในระเบียบมหาเถรสมาคม กําหนดจํานวนและเขตการปกครองอําเภอ พ.ศ.๒๕๓๗ 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการได ๒ คือ

๑) กําหนดโดยอนุโลมตามเขตบริหารราชการแหงราชอาณาจักร

๒) กําหนดเปนกรณีพิเศษ
กําหนดโดยอนุโลมตามเขตบริหารราชการแหงราชอาณาจักรนั้น ใหอนุโลมได

เฉพาะอําเภอที่มีวัดซึ่งถูกตองตามกฎหมาย ๕ วัดขึ้นไป เพราะอําเภอที่มีวัด ๕ วัดขึ้นไป 
เปนอําเภอที่มีเขตปกครองคณะสงฆตําบลได อําเภอที่มีวัดต่ํากวา ๕ วัด จะมีเขตปกครอง
คณะสงฆชั้นตําบลมิได เมื่อทั้งอําเภอไมมีเขตปกครองคณะสงฆชั้นตําบล จะกําหนดเปนเขต
ปกครองชั้นอําเภอมิได คือจะยกขึ้นเปนอําเภอทางคณะสงฆมิไดเลย

การกําหนดเปนกรณีพิเศษนั้น ไดแก การกําหนดเขตปกครองคณะสงฆชั้นอําเภอ
ที่ไมตองอนุโลมตามเขตบริหารราชการแหงราชอาณาจักร  ตามระเบียบมหาเถรสมาคม
กําหนดไว ๒ ลักษณะ คือ

(๑) อําเภอที่มีวัดต่ํากวา ๕ วัด
(๒) อําเภอที่มีวัดต่ํากวา ๑๐ วัด

อําเภอที่มีวัดต่ํากวา ๕ วัดนั้น ไมสามารถจะกําหนเขตเปนอําเภอโดยอนุโลมได 
แตจําเปนตองปกครอง จึงบังคับใหรวมกับอําเภออื่น

อําเภอที่มีวัดต่ํากวา ๑๐ วัด คือมีวัดเกินกวา ๕ วัด แตไมถึง ๑๐ วัด และประกอบ
ดวยหลัก ๒ ประการ คือ เปนการเหมาะสม ๑ สะดวกในทางปกครอง ๑ ใหรวมขึ้นในปก
ครองของเจาอําเภออื่นซึ่งมีเขตติดตอกัน ในจังหวัดเดียวกันได

การรวมทั้ง ๒ ลักษณะนี้ มีขอบังคับไว ดังนี้

(๑) ถารวมกันเขาเพียง ๒ อําเภอ ใหคงชื่อไวทั้ง ๒ อําเภอ

(๒) ถารวมเกินกวานั้น ใหคงชื่อไวอําเภอเดียว
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วิธีดําเนินการกําหนดเขตปกครองอําเภอนั้น มี ๒ คือ ในกรณีกําหนดโดยอนุโลม 
๑ ในกรณีกําหนดเปนกรณีพิเศษ ๑

ในกรณีกําหนดโดยอนุโลมพอสรุปตามที่เคยปฏิบัติไดดังนี้
(๑) ใหเจาคณะจังหวัดเสนอเจาคณะภาคเพื่อมหาเถรสมาคมประกาศกําหนด

เขตโดยอนุโลม
(๒) เมื่อลงประกาศในแถลงการณคณะสงฆแลว ใหถือเปนเขตปกครองอําเภอ

ทางคณะสงฆ
ในกรณีกําหนดเปนกรณีพิเศษ พอสรุปไดดังนี้

(๑) ใหเจาคณะจังหวัดเสนอเจาคณะภาคเพื่อประกาศกําหนดเปนกรณีพิเศษ
โดยอนุมัติของมหาเถรสมาคม

(๒) เมื่อไดลงประกาศในแถลงการณคณะสงฆแลว ใหถือเปนเขตปกครอง
อําเภอทางคณะสงฆ
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แบบกําหนดเขตปกครองเปนกรณีพิเศษ

ประกาศคณะสงฆภาค…………………..
เรื่อง  กําหนดเขตปกครองอําเภอในจังหวัด…………..เปนกรณีพิเศษ

พ.ศ.๒๕………
**************

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาเถรสมาคม กําหนดจํานวนและ
เขตปกครองอําเภอ พ.ศ.๒๕๓๗ โดยอนุมัติของมหาเถรสมาคม เจาคณะภาค…… จึง
ประกาศกําหนดเขตปกครองอําเภอในจังหวัด……………เปนกรณีพิเศษ ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหวัดทั้งหลายในเขตอําเภอ………………..กับ อําเภอ…………………..
จังหวัด………………..รวมอยูในเขตปกครองอําเภอเดียวกัน ซึ่งเรียกวา “อําเภอ…………. 
และอําเภอ………………….”

ขอ ๒ ใหวัดทั้งหลายในอําเภอ……………… กับ อําเภอ……………… และ
อําเภอ……………….จังหวัด……………………รวมอยูในเขตปกครองอําเภอเดียวกันเรียก
ชื่อวา “อําเภอ……………….”

ประกาศ ณ วันที่………เดือน………………………พ.ศ………

(พระ………………………..)
เจาคณะภาค…………….

คําแนะนํา ๑) ขอ ๑ ใชในกรณีรวมเพียง ๒ อําเภอ
๒) ขอ ๒ ใชในกรณีรวม ๓ อําเภอขึ้นไป
๓) ขอความใดไมตองการใหตัดออก คงไวเฉพาะที่ตองการ
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เขตปกครองคณะสงฆชั้นตําบล
ตําบล เปนเขตปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคชั้นที่ ๔ ซึ่งหมายถึงแขวงใน

กรุงเทพมหานคร และตําบลในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร จํานวนและเขตปกครอง
ตําบลนั้น คณะสงฆเปนผูกําหนด แมทางราชอาณาจักรจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้ง
ตําบลแลวก็ตาม ตําบลนั้นเปนตําบลทางราชอาณาจักรเทานั้น หาเปนตําบลทางคณะสงฆไม 
ตามความในขอ ๕ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๓๕) และในระเบียบมหาเถร
สมาคม กําหนดจํานวนและเขตปกครองตําบล พอกําหนดเปนหลักได ๒ กรณี คือ

๑) กําหนดโดยอนุโลมตามตําบลแหงราชอาณาจักร
๒) กําหนดเปนกรณีพิเศษ

ในกรณีที่ ๑ ใหอนุโลมตามเขตปกครองตําบลแหงราชอาณาจักรได เฉพาะตําบล
ที่มีวัดถูกตองตามกฎหมาย ๕ วัดขึ้นไปเทานั้น และเมื่อจะกําหนดตําบลใหม แมตําบลใหมจะ
มีวัด ๕ วัดขึ้นไปแลวก็ตาม แตตําบลเดิมที่ตําบลใหมเคยรวมอยู ซึ่งจะมีเขตเปล่ียนแปลงจะ
ตองมีวัดคงอยูไมต่ํากวา ๕ วัด ถาจะมีวัดคงอยูต่ํากวา ๕ วัด จะแยกตําบลใหม โดยกําหนด
อนุโลมมิได

ในกรณีที่ ๒ ใหกําหนดเปนกรณีพิเศษตามจํานวนวัดแตละตําบล แยกเปน ๕ 
ลักษณะ คือ

๑) ตําบลที่มีวัดต่ํากวา ๕ วัด
๒) ตําบลที่มีวัดต่ํากวา ๕ วัด จํานวน ๓ ตําบลขึ้นไป
๓) แมตําบลที่มีวัดครบ ๕ วัด แตมีเหตุอื่น
๔) ตําบลที่มีวัดเกินกวา ๑๐ วัด (แยกเฉพาะวัดที่เกิน ๑๐)
๕) ตําบลที่มีวัดตั้งแต ๑๐ วัด ข้ึนไป (แบงแยกออกเปนเขต)

ลักษณะที่ ๑ แยกพิจารณาปฏิบัติไดดังนี้
(๑) ใหรวมวัดในตําบลที่มีวัดต่ํากวา ๕ วัด ข้ึนในปกครองของเจาคณะตําบล

อื่นซึ่งมีเขตติดตอกัน
(๒) ใหรวมเขากับตําบลอื่น ซึ่งเมื่อรวมแลวมี ๑๐ วัดขึ้นไป เพื่อความสะดวก

หรือเพื่อความเจริญตอคณะสงฆ จะแบงเปน ๒ เขตหรือหลายเขต โดยจะเรียกชื่อตําบล
อนุโลมตามชื่อตําบลแหงราชอาณาจักรหรือจะเรียกวา “ตําบล………………….……..เขต ๑“  
“ตําบล………..เขต ๒“ ก็ได
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ลักษณะที่ ๒ ใหรวมตําบลที่มีวัดต่ํากวา ๕ วัด ตั้งแต ๓ ตําบลขึ้นไปเขาเปนเขต
ปกครองเดียวกัน เขารวมแลวมีวัด ๑๐ วัดขึ้นไป จะแบงเปนเขตและกําหนดชื่อตําบลดังใน
ลักษณะที่ ๑ ก็ได

ลักษณะที่ ๓ แมตําบลที่มีวัดครบ ๕ วัด แตถาเขาลักษณะพิเศษ ๒ ประการ คือ 
มีความเหมาะสม ๑ สะดวกในทางปกครอง๑ จะรวมขึ้นในปกครองของเจาคณะตําบลอื่นก็ได

ลักษณะที่ ๔ ตําบลที่มีวัดเกิน ๑๐ วัด ถาสะดวกในทางปกครองจะแยกวัดที่เกิน 
๑๐ นั้น ไปขึ้นในปกครองของเจาคณะตําบลอื่นก็ได

ลักษณะที่ ๕ ตําบลที่มีวัด ๑๐ วัดขึ้นไป ถามีลักษณะพิเศษ ๒ ประการ คือ เพื่อ
สะดวกแกการปกครอง ๑ เพื่อความเจริญแกคณะสงฆ ๑ จะแบงเปน ๒ เขต หรือหลายเขต 
เรียกชื่อตําบลวา “ตําบล………..เขต ๑“ “ตําบล…………..เขต ๒“ ก็ได แตเขตหนึ่ง ๆ จะ
ตองมีวัดไมต่ํากวา ๕ วัด

ตําบลทางคณะสงฆแตละตําบลใหมีเจาคณะตําบลจํานวนตําบลละ ๑ รูป ถาตําบล
ใดมี ๘ วัดขึ้นไป ใหมีรองเจาคณะตําบลได ๑ รูป

การรวมหลายตําบลเปนตําบลเดียว ถารวม ๒ ตําบล ใหคงชื่อไวทั้ง ๒ ตําบล ถา
รวม ๓ ตําบลขึ้นไป ใหคงชื่อไวตําบลเดียว

การกําหนดเขตตําบลดังกลาวใหยึดหลัก ๔ อยาง คือ

๑. ตองมีวัดตําบลละไมต่ํากวา ๕ วัด
๒. เจาคณะอําเภอเปนผูกําหนดเขตจํานวนและชื่อตําบลเสนอ
๓. เจาคณะจังหวัดเปนผูประกาศโดยอนุมตัิของเจาคณะภาค
๔. ใหถือเปนเขตปกครองเมื่อประกาศในแถลงการณคณะสงฆแลว
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ตัวอยางหนังสือขอกําหนด

ที่……../………

เร่ือง   ขอกําหนดเขตปกครองตําบล

กราบเรียน    เจาคณะจังหวัด………

ส่ิงที่สงมาดวย   สําเนาประกาศกระท

ดวยอําเภอพิจารณา
ไปโดยความเรียบรอยดีงามและเหมา

๑. โดยกระทรวงมห
ต้ังเปนตําบลใหม เรียกช่ือวา “ตําบล
พรอมน้ี โดยที่ตําบลเดิมและตําบลให
โดยอนุโลมตามเขตตําบลแหงราชอ
ตําบล………… ต้ังเปนตําบลใหม ซ
จักร มี ๖ วัด คือ

๑) วัด………

อน่ึง ตําบล…………

๑) วัด………

๒. ตําบล………….
คณะตําบล…………….. ซ่ึงรวมแลว

๑) วัด………

๓. ตําบล……………
ควรรวมเขาเปนตําบลเดียวกัน เรียก

๑) วัด………
าค ๑๖ http://www.rakdee.net/pak16

สํานักงานเจาคณะอําเภอ…………
วัด…………………………

๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๗

……

รวงมหาดไทย ๑ ฉบับ

เห็นวา สมควรไดมีการกําหนดเขตปกครองตําบลใหมใหเปน
ะสม ดังตอไปนี้

าดไทย ไดประกาศแยกหมูบานบางหมูในเขตตําบล…..…รวม
…………….” ดังสําเนาประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ถวายมา
ม มีวัดครบ ๕ วัดทุกตําบล ควรไดกําหนดเขตปกครองตําบล
าณาจักร โดยรวมวัดในเขตตําบล…... ซ่ึงแตเดิมอยูในเขต
ึ่งเรียกวา “ตําบล………….” อนุโลมตามตําบลแหงราชอาณา

……………. ๒) วัด……………….

ฯลฯ

…………..ซ่ึงมีเขตเปลี่ยนแปลง คงมี ๕ วัด คือ

……………. ๒) วัด………………

มีวัดไมถึง ๕ วัด เห็นควรใหรวมข้ึนในเขตปกครองของเจา
 คงมี ๗ วัด คือ

…………….. ๒) วัด………………..

………กบัตําบล………………..มีวัดตําบลละไมถึง ๕ วัด  
วา “ตําบล……………..” มี…………..วัด คือ
…………… ๒) วัด………………….
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๔. ตําบล……………….…ตําบล………………..กับตําบล……….…………..มีวัด
ตําบลละไมถึง ๕ วัด เห็นควรรวมเปนเขตปกครองเดียวกัน เรียกช่ือวา “ตําบล……….แลว แบง
เปน……………เขต ดังน้ี

๑) ตําบล…………………..เขต ๑ มี……………วัด คือ
(ก) วัด……………. (ข) วัด…………..

๒. ตําบล………………….เขต ๒ มี……………วัด คือ
(ก) วัด…………… (ข) วัด………………….

๕. ตําบล…………….มีวัดครบ ๕ วัด แตเพ่ือความเหมาะสมและสะดวกในทางปก
ครอง เห็นควรใหรวมข้ึนในเขตปกครองเจาคณะตําบล……………เม่ือรวมแลวคงมี ๑๐ วัด คือ

๑) วัด………………………. ๒) วัด………………………
๖. ตําบล……………..มี ๑๑ วัด  เพ่ือสะดวกในทางปกครอง  เห็นควรให

วัด…………… ซ่ึงเปนวัดที่ ๑๑ รวมข้ึนในปกครองของเจาคณะตําบล………………..เม่ือรวมแลว 
คงมี……….วัด คือ

๑) วัด………………. ๒) วัด…………………..
๗. ตําบล………………..มี ๑๐ วัด เพ่ือสะดวกแกการปกครองและเพื่อความเจริญ

แหงคณะสงฆ ควรใหแบงเปน ๒ เขต ดังน้ี
๑) ตําบล………….. เขต ๑ มี ๕ วัด คือ

(๑) วัด………………. (๒) วัด………………
๒) ตําบล…………..เขต ๒ มี ๕ วัด คือ

(๑) วัด………………. (๒) วัด………………

ฉะน้ัน  จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป.

กราบเรียนมาดวยความเคารพอยางสูง

…………………………….

(พระ……………………..)

เจาคณะอําเภอ……………..

หมายเหตุ.-  แบบนี้ทําพอเปนตัวอยาง ตาม

-ใน ๑) ใชสําหรับการกําหนดโดยอนุโลมตามขอ ๕ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับ
ที่ ๑๔ และในการกําหนดโดยอนุโลมน้ี อาจใชเหตุผลอยางอื่นตามลักษณะของตําบล เชน แต
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เดิมเปน ๒ ตําบลมานานแลว แตวัดไมเพียงพอ ครั้นภายหลังมีวัดเพิ่มข้ึนควรใชวา “โดยที่
ตําบล…………..และตําบล………..เดิมมีวัดตําบลละ ๔ วัด บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการได
ประกาศตั้งวัดเพิ่มข้ึนตําบลละ ๑ วัด เปนเหตุใหแตละตําบลมีวัดครบ ๕ วัด ควรไดกําหนด
เขตปกครองตําบลใหมโดยอนุโลมตามตําบลแหงราชอาณาจักร คือ………………..”

-ใน ๒) ใชสําหรับรวมตําบลที่มีวัดต่ํากวา ๕ วัด ข้ึนในการปกครองของเจาคณะ
ตําบลอื่น (ขอ ๔ วรรค ๑)

-ใน ๓) ใชสําหรับรวม ๒ ตําบลเขาดวยกัน (ระเบียบขอ ๔ วรรค ๒)
-ใน ๔) ใชสําหรับรวม ๓ ตําบลเขาดวยกัน แลวแบงเขต (ระเบียบขอ ๕)
-ใน ๕) ใชสําหรับรวมตําบลที่มีวัดครบ ๕ วัด ข้ึนในปกครองของเจาคณะตําบลอื่น
-ใน ๖) ใชสําหรับแยกวัดที่เกิน ๑๐ ไปรวมในปกครองของเจาคณะตําบลอื่น
-ใน ๗) ใชสําหรับแยกตําบลที่มีวัด ๑๐ วัด เปน ๒ เขต หรือหลายเขต
ดูขอกําหนด ตองศึกษาวา ลักษณะอยางไรควรใชวิธีใด สวนขอที่ไมตองการใช ก็

ตัดออกเสีย

การแตงต้ังผูปกครองคณะสงฆ
*****************

ในสวนที่ ๑ ไดเรียนถึงเขตปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคตามลําดับชั้น ในบางชั้น
ไดเรียนถึงหลักเกณฑและวิธีการกําหนดจํานวนเขตการปกครองโดยละเอียด จนพอถือเปน
แนวปฏิบัติงานคณะสงฆได แตเปนเพียงชี้บอกใหรูเขตปกครอง ขอบเขตแหงอํานาจในการ
ปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค พรอมทั้งวิธีจัดสรรปนสวนเขตปกครองตามกฎมหาเถร
สมาคมและระเบียบมหาเถรสมาคมเทานั้น สวนผูปกครองคณะสงฆซึ่งเรียกวา “เจาคณะ” ผู
สนองงานเจาคณะซึ่งเรียกวา “เลขานุการเจาคณะ” ผูรั้งตําแหนงซึ่งเรียกวา “ผูรักษาการ
แทน” ตลอดจนวิธีการแตงตั้ง หาไดเรียนถวายไวไม จึงกําหนดเรียนถวายในสวนนี้

ผูปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคนั้น  กําหนดไวในมาตรา ๒๒ แหงพระราช
บัญญัติคณะสงฆตามลําดับชั้น ๔ ตําแหนง คือ เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะ
อําเภอ เจาคณะตําบล และในมาตรา ๒๓ บัญญัติไววา “การแตงตั้งถอดถอนพระอุปชฌาย 
เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส พระภิกษุอันเกี่ยวกับตําแหนงปกครองคณะสงฆ
ตําแหนงอื่น ๆ และไวยาวัจกร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถร
สมาคม” ดังนั้น การแตงตั้งเจาคณะทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค และเลขานุการเจาคณะและ 
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เลขานุการรองเจาคณะทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคทุกตําแหนง จึงขัดแยงกับหลักเกณฑ
และวิธีการซึ่งตราไวในกฎมหาเถรสมาคมมิได เพราะถาขัดแยงกับหลักเกณฑและวิธีการ 
ดังกลาว การแตงตั้งนั้นยอมเปนโมฆะ ไมมีผลบังคับตามกฎหมาย ทั้งผูแตงตั้งอาจตองไดรับ
โทษฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอีกสวนหนึ่ง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอน
ตามความในมาตรา ๒๓ นั้น จึงยกมาเปนบทเรียนเปนตอน ๆ ดังนี้

วิธีแตงต้ังผูรักษาการแทนเจาคณะ
*************

ตําแหนงเจาคณะในสวนภูมิภาค ๔ ตําแหนง คือ เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด 
เจาคณะอําเภอ และเจาคณะตําบล เปนตําแหนงปกครองคณะสงฆในเขตปกครองชั้นนั้น ๆ 
เขตปกครองคณะสงฆทุกชั้นทุกเขต ตองมีเจาคณะเปนผูปกครอง กลาวคือ เปนผูบังคับ
บัญชารับผิดชอบ ในฐานะเปนเจาพนักงานฝายปกครองตามความในประมวลกฎหมายอาญา 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆมาตรา ๔๕ และจะตองมีอยูโดยตลอด จะวางเวนจากผูปกครอง
มิได เพราะจะทําใหสายการบังคับบัญชางานคณะสงฆขาดชวง ทั้งจะทําใหเขตปกครองนั้น
ขาดเจาพนักงานฝายปกครอง เพราะฉะนั้น เมื่อเจาคณะวางลงดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ตองแตง
ตั้งรูปอื่นแทน ถาจะแตงตั้งทันทีมิได หรือเจาคณะมีอยูแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดดวยเหตุ 
ใด ๆ ก็ตาม ตองแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาคณะ  จะวางเวนไมมีทั้งเจาคณะทั้งผูรักษาการ
แทนเจาคณะมิได เพื่อใหเกิดประโยชนแกการศึกษา ขอชี้แนะเกี่ยวกับการแตงตั้งผูรักษาการ
แทนเจาคณะ โดยแยกแนวศึกษาเปน ๖ ประเด็น คือ กรณีที่ตองแตงตั้ง ผูมีอํานาจแตงตั้ง 
เงื่อนไขการแตงตั้ง เงื่อนไขพิเศษ อํานาจหนาที่ และวิธีการแตงตั้ง พึงทราบรายละเอียดดังนี้

๑. กรณีที่ตองแตงตั้ง

๑.๑ กรณีที่ไมมีเจาคณะ
(๑) เจาคณะรูปเดิมพนจากตําแหนง
(๒) เขตปกครองที่กําหนดใหม

๑.๒ ในกรณีที่เจาคณะไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
(๑) เพราะถูกสั่งพักมาจากหนาที่
(๒) เพราะเหตุอื่น
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๒. ผูมีอํานาจแตงตั้ง ผูบังคับบัญชาใกลชิดเปนผูแตงตั้ง เชน เจาคณะอําเภอ
เปนผูแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาคณะตําบล

๓. เงื่อนไขการแตงตั้ง
๓.๑ เปนรองเจาคณะในชั้นนั้น ๆ (เวนแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได)
๓.๒ พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งผูแตงตั้งเห็นสมควร เฉพาะกรณีที่ไมมีรองเจา

คณะหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
๔. เงื่อนไขพิเศษ

๔.๑ ในกรณีที่ไมมีเจาคณะ ตองดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้งเจาคณะภายใน
กําหนด ๑ ป

๔.๒ เจาคณะผูมีอํานาจแตงตั้ง จะแตงตั้งตนเองเปนผูรักษาการแทนเจาคณะ 
หรือผูรักษาการแทนเจาอาวาสมิได เพราะขัดตอเจตนารมณของมหาเถรสมาคม

๕. อํานาจหนาที่ มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับอํานาจหนาที่เจาคณะทุกประการ 
เวนแตสิทธิประโยชนและการแตงตั้งเลขานุการเจาคณะ

๖. วิธีการแตงตั้ง ในเมื่อมีเหตุที่จะตองแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาคณะ ใหเจา
คณะผูบังคับบัญชาใกลชิด ดําเนินการแตงตั้งโดยตองแตงตั้งรองเจาคณะชั้นนั้น ๆ เมื่อมีรอง
เจาคณะอยู อยาแตงตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมิไดเปนรองเจาคณะ เวนแตถึงรองเจาคณะ
มีอยูแตยินยอมรับวาตนไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือรองเจาคณะที่มีอยูไมอาจปฏิบัติหนาที่
โดยชัดแจง ในกรณีเชนนี้ ผูแตงตั้งควรบันทึกรายละเอียดเก็บรวมไวในเรื่องแตงตั้งผูรักษา
การแทนเจาคณะเปนหลักฐานดวย ในกรณีที่รองเจาคณะมีหลายรูป ผูแตงตั้งตองพิจารณา
ความเหมาะสม และตองแตงตั้งดวยคําสั่งโดยอาศัยอํานาจบทบัญญัติที่ใหอํานาจไวอยางชัด
เจน อยาแตงตั้งดวยวาจา เมื่อไดแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาคณะแลว ตองรายงานใหผู
บังคับบัญชาเหนือตนรับทราบและแจงผูใตบังคับบัญชาของเจาคณะชั้นนั้น ๆ ทราบดวย และ
ในกรณีที่ไมมีเจาคณะ ตองสั่งใหมีการมอบงานในหนาที่เจาคณะชั้นนั้น ๆ แกผูรักษาการ
แทนเจาคณะ จักเรียนถวายเฉพาะการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาคณะตําบลพอเปนตัวอยาง
ดังนี้
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๑.ตัวอยางหนังสือแจงการแตงต้ัง
ในกรณีที่เจาคณะตําบลพนจากตําแหนง

๑.๑ หนังสือแจงผูไดรับแตงตั้ง

ที่………./……… สํานักงานเจาคณะอําเภอ………
วัด………………………

…….กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง  แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาคณะตําบล

เรียน  พระ……………………

สิ่งที่สงมาดวย  คําสั่งเจาคณะอําเภอ    จํานวน  ๑  ฉบับ

ดวยพระ……………………วัด………………. เจาคณะตําบล……………….. 
อําเภอ……………… ไดถึงมรณภาพเมื่อวันที่…………. เปนเหตุใหตําบล…………. ไมมี
เจาคณะตําบล เพื่อมิใหงานในหนาที่เจาคณะตําบลสะดดุหยุดลง  อําเภอไดแตงตั้งใหทาน
เปนผูรักษาการแทนเจาคณะตําบล………… ตามคําสั่งเจาคณะอําเภอที่แนบมาพรอมนี้

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่เจาคณะ
ตําบลตอไป และใหทานขอรับมอบงานในหนาที่เจาคณะตําบลจากพระ…………………..
วัด……………..เมื่อไดรับมอบงานแลวใหรายงานอําเภอเพื่อทราบดวย

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระ……………………….)
เจาคณะอําเภอ……………

หมายเหตุ.- หนังสือที่ทําพรอมกัน
๑. คําสั่งเจาคณะอําเภอ
๒. หนังสือรายงานเจาคณะจังหวัด
๓. หนังสือแจงผูไดรับการแตงตั้ง และเจาอาวาสในเขตตําบลนั้น
๔. หนังสือแจงศิษยหรือผูรวมงานกับเจาคณะตําบลรูปกอนใหมอบงาน
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๑.๒ หนังสือรายงานเจาคณะจังหวัด

ที่…………/………. สํานักงานเจาคณะอําเภอ……….
วัด………………………………..

…….กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง  แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาคณะตําบล

กราบเรียน  เจาคณะจังหวัด…………….

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาคําสั่ง    จํานวน  ๑  ฉบับ

ดวยพระ……………………วัด……………….. เจาคณะตําบล……………….. 
อําเภอ……………… ไดถึงมรณภาพเมื่อวันที่…………. เปนเหตุใหตําบล…………. ไมมี
เจาคณะตําบล เพื่อมิใหงานในหนาที่เจาคณะตําบลสะดุดหยุดลง  อําเภอไดแตงตั้งให
พระ………………….วัด…………………….รองเจาคณะตําบล……………….เปนผูรักษา
การแทนเจาคณะตําบล………………..ตั้งแตวันที่………………….ดังรายละเอียดแจงอยู
แลวในสําเนาคําสั่งเจาคณะอําเภอที่ถวายมาพรอมนี้

ฉะนั้น  จึงกราบเรียนมาเพื่อทราบ

กราบเรียนมาดวยความเคารพอยางสูง

(พระ……………………….)
เจาคณะอําเภอ…………….

แผนกการปกครอง
โทร………………….
หมายเหตุ.- คําวา “รองเจาคณะตําบล……………….” ใชเฉพาะในกรณีที่แตงตั้งรองเจาคณะตําบลนั้น

เปนผูรักษาการแทน
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๑.๓ หนังสือแจงศิษยหรือผูรวมงาน

ที่…………/………. สํานักงานเจาคณะอําเภอ……….
วัด…………………………..

…….กรกฎาคม  ๒๕……

เรื่อง  แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาคณะตําบล

เรียน  พระ………….…………….

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาคําสั่ง    จํานวน   ๑  ฉบับ

ดวยพระ……………………วัด………………..เจาคณะตําบล………………
ซึ่งเปน………………ของทาน ไดถึงมรณภาพเมื่อ……………….เปนเหตุใหตําบล…………. 
ไมมีเจาคณะตําบล เพื่อมิใหงานในหนาที่เจาคณะตําบลสะดุดหยุดลง  อําเภอไดแตงตั้งให
พระ………………….วัด………………….รองเจาคณะตําบล……………….……….เปนผู
รักษาการแทนเจาคณะตําบล……..……………..ตั้งแตวันที่………………….ดังรายละเอียด
แจงอยูแลวในสําเนาคําสั่งที่แนบมาพรอมนี้

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อทราบและใหทานในฐานะใกลชิดกับพระ………………
ผูถึงมรณภาพ ไดรวบรวมงานในหนาที่เจาคณะตําบล…………..สงมอบใหแกพระ………….
ผูรักษาการแทนเจาคณะตําบล…………………….ภายในวันที่………………..เปนอยางชา

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระ……………………….)
เจาคณะอําเภอ…………….

แผนกการปกครอง
โทร………………….
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๑.๔ หนังสือแจงเจาอาวาสในเขตปกครอง

ที่…………/………. สํานักงานเจาคณะอําเภอ……….
วัด…………………………..

………กรกฎาคม  ๒๕……..

เรื่อง  แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาคณะตําบล

เรียน  เจาอาวาสวัดทุกวัดในตําบล………………..

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาคําสั่ง ๑ ฉบับ

ดวยพระ……………………วัด……………….. เจาคณะตําบล………………. 
ไดถึงมรณภาพเมื่อวันที่………………. เปนเหตุใหตําบล…………. ไมมีเจาคณะตําบล เพื่อ
มิใหงานในหนาที่เจาคณะตําบลสะดุดหยุดลง  อําเภอไดแตงตั้งใหพระ………………….
วัด………………….รองเจาคณะตําบล……………….……….เปนผูรักษาการแทนเจาคณะ
ตําบล……..……………..ตั้งแตวันที่………………….ดังรายละเอียดแจงอยูแลวในสําเนาคํา
สั่งที่ถวายมาพรอมนี้

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อทราบและฟงบังคับบัญชาของผูรักษาการแทนเจาคณะ
ตําบล…………………….ตอไป

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระ……………………….)
เจาคณะอําเภอ…………….

หมายเหตุ.- ทั้ง ๔ ตัวอยางนี้ ใชในกรณีที่เจาคณะตําบลรูปเดิมพนจากตําแหนงเพราะถึงมรณภาพ ถา
เปนกรณีกําหนดเขตปกครองใหม หรือกรณีอ่ืน ๆ ใหเปลี่ยนขอความวรรคแรก คือทอน
เหตุผลตามแตกรณี  โดยตองศึกษาใหเขาใจอยางชัดแจง
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๒. ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งในกรณีที่ไมมีเจาคณะตําบล
๒.๑ เจาคณะตําบลพนจากตําแหนง

คําสั่งเจาคณะอําเภอ……………
ที่……../…………..

เรื่อง  แตงต้ังผูรักษาการแทนเจาคณะตําบล
******************

ดวยพระ………………………….………….…………วัด……………..……………… 
เจาคณะ……………….อําเภอ……………………ไดถึงมรณภาพเมื่อวันที่……………เปนเหตุให
ตําบล…………………..ไมมีเจาคณะตําบล

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๖ วรรค ๑ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ  ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงแตงตั้งใหพระ……………………………..ฉายา…………..อายุ……….พรรษา……… 
วิทยฐานะ  ป.ธ………..น.ธ………… วัด……………………….ตําบล………………อําเภอ……………..
ปจจุบันดํารงตําแหนง……………….เปนผูรักษาการแทนเจาคณะตําบล………………………..มีอํานาจ
หนาที่ปกครองคณะสงฆตามขอ ๒๖ วรรค ๓ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบบัที่กลาวแลว

ทั้งน้ี  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่………เดือน……………………พ.ศ…………

(ลงชื่อ)…………………………..………..
(พระ……………………………)
เจาคณะอําเภอ…………………….

หมายเหตุ.- ๑. ความวรรคแรกเปนเหตุผลเปลี่ยนแปลงไดตามควรแกกรณี
๒. อํานาจที่ใหแตงต้ัง ขาดมิได ถาชั้นอื่นแตงต้ัง ใหใชขอใหอํานาจใหถูกตอง
๓. เจาคณะชั้นอื่นใชหรือใชในกรณีอื่นเปลี่ยนแปลงได
๔. ตองสั่งใหมีการมอบงานในความรับผิดชอบของรูปเดิม
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๒.๒ เจาคณะตําบลไมมีเพราะกําหนดตําบลใหม

คําสั่งเจาคณะอําเภอ………………
ที่…………./……….

เร่ือง  แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาคณะตําบล
*****************

ดวยไดมีประกาศคณะสงฆจังหวัด…………….…….ใหตําบล……………..…………
กั บ ตําบ ล… … … … … … … … … … … … ร ว ม เ ข า เ ป น เ ข ตปกค ร อ ง เ ดี ย ว กั น   เ รี ย ก ว า  
“ตําบล…………………..” ไดลงประกาศในแถลงการณคณะสงฆ เลม…….ตอน……วันที่……….
เดือน………………พ.ศ.๒๕……. ตําบลดังกลาวยังไมมีเจาคณะตําบล

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๖ วรรค ๑ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ  ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงแต งตั้ ง ใหพระ…………….…. .……..ฉายา…………………….อายุ…….
พรรษา……..วิทยฐานะ…….…………ป.ธ…………..น.ธ…………..วัด……………………..…….
ตําบล………………อําเภอ……………..เปนผูรักษาการแทนเจาคณะตําบล………………………..มี
อํานาจหนาที่ปกครองคณะสงฆตามขอ ๒๖ วรรค ๓ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับดังกลาวแลว

ทั้งน้ี  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่………เดือน………………………พ.ศ…………

(ลงชื่อ)…………..………………………..

(พระ……………………………)
เจาคณะอําเภอ…………………….

หมายเหตุ.- ๑. ความวรรคแรกเปนทอนเหตุ  เปลี่ยนแปลงไดตามควรแกเหตุ
๒. ความวรรค ๒ อํานาจการแตงตั้ง ขาดมิได
๓. ผูแตงตั้งตองมอบเอกสารเกี่ยวกับการงานในตําบลให เชน รายชื่อวัดและเจาอาวาส
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๓. ตัวอยางในกรณีที่เจาคณะตําบลไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
๓.๑ เพราะถูกสั่งพักจากหนาที่

คําสั่งเจาคณะอําเภอ………………
ที่………/…….

เร่ือง  แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาคณะตําบล
****************

ดวยพระ……………………วัด………………….เจาคณะตําบล…………..……
ถูกสั่งใหพักจากตําแหนงหนาที่ จึงไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  เพ่ือมิใหงานในหนาที่ตองสะดุดหยุดลง

อาศัยอํานาจ…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

จึงแตงต้ังใหพระ…….…………….ฉายา…………….อายุ……….พรรษา……….
วิทยฐานะ ป.ธ……….น.ธ………วัด……………ตําบล………………อําเภอ………………..
ปจจุบันดํารงตําแหนง………………….เปนผูรักษาการแทนเจาคณะตําบล..………………………

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป.

ส่ัง ณ วันที่………เดือน…..………………….พ.ศ…………….

(ลงนาม)…………………………………..

(พระ………………………..)
เจาคณะอําเภอ……………..

หมายเหตุ.-  คําวา “ปจจุบันดํารงตําแหนง………………………” ใชเฉพาะในกรณีที่แตงตั้งรองเจาคณะ
ตําบลนั้นเทานั้นเพ่ิม
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๓.๒ เพราะเหตุอ่ืน

คําสั่งเจาคณะอําเภอ………………
ที่………/…….

เร่ือง  แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาคณะตําบล
****************

ดวยพระ………………………..…เจาคณะตําบล……………………อาพาธหนัก
จนไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  เพ่ือมิใหงานในหนาที่ตองสะดุดหยุดลง

อาศัย…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

จึงแตงต้ัง………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ทั้งน้ี  ต้ังแต……………………………………

ส่ัง ณ วันที่………เดือน…….………………….พ.ศ…………….

(ลงนาม)……………………………………..

(พระ………………………..)
เจาคณะอําเภอ……………..
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วิธีแตงตั้งเลขานุการ
เลขานุการเจาคณะและเลขานุการรองเจาคณะเปนตําแหนงพิเศษ  บัญญัติใหมีข้ึน

เพื่อทําหนาที่การเลขานุการในเขตปกครองชั้นนั้น ๆ เปนตําแหนงที่มีหนาที่อยางชัดเจน
พรอมการแตงตั้ง  แตไมมีอํานาจใด ๆ ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) วา
ดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ บัญญัติไว ๘ ตําแหนง คือ เลขานุการเจาคณะใหญ  
เลขานุการเจาคณะภาค เลขานุการรองเจาคณะภาค เลขานุการเจาคณะจังหวัด เลขานุการ
รองเจาคณะจังหวัด เลขานุการเจาคณะอําเภอ เลขานุการรองเจาคณะอําเภอ และเลขานุการ
เจาคณะตําบล โดยเจาคณะใหญมีเลขานุการไดหนละ ๒ รูป สวนเจาคณะและรองเจาคณะ
นอกนั้นมีไดตําแหนงละ ๑ รูป การแตงตั้งเลขานุการนั้น มีขอควรศึกษาดังนี้

หลักเกณฑ
๑. คุณสมบัติ ตองเปนพระภิกษมุีคุณสมบัติตามขอ ๖  แหงกฎมหาเถร

สมาคม ฉบับที่ ๒๔ โดยอนุโลม
๒. ผูแตงตั้ง เจาคณะและรองเจาคณะชั้นนั้น ๆ เปนผูแตงตั้งเอง

วิธีแตงตั้ง
ตองพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผูเหมาะสมแลวมีคําสั่งแตงตั้ง อยาแตงตั้ง

ดวยวาจา   เมื่อไดแตงตั้งแลว  ตองแจงใหผูไดรับแตงตั้งและผูใตบังคับบัญชา  และรายงาน
ผูบังคับบัญชาเหนือตน    และแจงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ขอยกการแตงตั้ง
เลขานุการเจาคณะตําบลเปนตัวอยาง
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ตัวอยางหนังสือแจงและรายงาน
๑.แจงผูไดรับแตงต้ัง

ที่………/……… สํานักงานเจาคณะตําบล……….
วัด………………………

๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง    แตงตั้งเลขานุการเจาคณะตําบล

เรียน    พระ…………………….

สิ่งที่สงมาดวย   คําสั่ง   จํานวน  ๑     ฉบับ

ดวยไดมีบทบัญญัติแหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวย
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ  ใหมีเลขานุการเจาคณะตําบลเพื่อทําหนาที่การเลขานุการ  
ตําบลไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูเหมาะสมแกตําแหนงดังกลาว   จึงแตงตั้งใหทานเปน
เลขานุการเจาคณะตําบล……….……….ตั้งแตวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ดังรายละเอียด
แจงอยูแลวในคําสั่งที่แนบมาพรอมนี้

ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อรับทราบและรับปฏิบัติงานในหนาที่เลขานุการเจาคณะ
ตําบลตอไป.

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระ……………………)
เจาคณะตําบล………..
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๒. รายงานเจาคณะอําเภอ

ที่………/……… สํานักงานเจาคณะตําบล……….
วัด………………………

๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง    แตงตั้งเลขานุการเจาคณะตําบล

เรียน   เจาคณะอําเภอ…………………….

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาคําสั่ง จํานวน  ๑  ฉบับ

ดวยไดมีบทบัญญัติแหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวย
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ  ใหมีเลขานุการเจาคณะตําบลเพื่อทําหนาที่เลขานุการ

ดังนั้น ตําบลจึงไดพิจารณาแตงตั้งใหพระ………..………ฉายา……………….
อายุ…....พรรษา……..วิทยฐานะ น.ธ……………….ป.ธ……………..วัด……………………
ตําบล……………….อําเภอ………………………จังหวัด…………………..เปนเลขานุการ
เจาคณะตําบล………….ตั้งแตวันที่  ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๔๗ รายละเอียดตามคําสั่งที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอไดรายงานตามลําดับตอไป.

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ……………………)

เจาคณะตําบล………..
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๓. แจงเจาอาวาสทุกวัด

ที่………/……… สํานักงานเจาคณะตําบล……….
วัด………………………

๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง    แตงตั้งเลขานุการเจาคณะตําบล

เรียน    เจาอาวาสทุกวัดในตําบล…………..

ดวยไดมีบทบัญญัติแหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวย
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ  ใหมีเลขานุการเจาคณะตําบลเพื่อทําหนาที่การเลขานุการ  
ตําบลไดพิจารณาแตงตั้งใหพระ…………………..………ฉายา……………….อายุ………..
พรรษา………..วิทยฐานะ น.ธ………………….ป.ธ……………..วัด……………………
ตําบล……………….อําเภอ………………………จังหวัด…………..เปนเลขานุการเจาคณะ
ตําบล………….ตั้งแตวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๗

ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระ……………………)
เจาคณะตําบล………..
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๔. แจงผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

ที่………/……… สํานักงานเจาคณะตําบล……….
วัด………………………

๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง    แตงตั้งเลขานุการเจาคณะตําบล

เจริญพร    ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

สิ่งที่สงมาดวย  แบบรายงานการบรรจุแตงตั้งพระสังฆาธิการและเลขานุการ  ๑  ฉบับ

ดวยไดมีบทบัญญัติแหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวย
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ  ใหมีเลขานุการเจาคณะตําบลเพื่อทําหนาที่การเลขานุการ  
ตําบลไดพิจารณาแตงตั้งใหพระ………….……………ฉายา……………….อายุ………..
พรรษา………..วิทยฐานะ น.ธ……….ป.ธ………….วัด…………………………………
ตําบล……………….อําเภอ………………………จังหวัด…………..เปนเลขานุการเจาคณะ
ตําบล………….ตั้งแตวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๗

ฉะนั้น  จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติตอไป.

ขอเจริญพร

(พระ………………………)
เจาคณะตําบล………………
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คําสั่งแตงต้ังเลขานุการเจาคณะตําบล
ตัวอยางที่ ๑

คําสั่งเจาคณะตําบล………..
ที่………/๒๕๔๗

เร่ือง  แตงตั้งเลขานุการเจาคณะตําบล
*****************

โดยมีบทบัญญัติแหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ  ใหมีเลขานุการเจาคณะตําบลเพื่อทําหนาที่การเลขานุการ

อาศัยอํานาจตามความในขอที่ ๒๕ วรรค ๒ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงแตงต้ังใหพระ……………………ฉายา……………….อายุ………..พรรษา…….
วิทยฐานะ ป.ธ………..น.ธ……… วัด……………………….……… ตําบล…………...……….
อําเภอ……………..………จังหวัด………………..…..เปนเลขานุการเจาคณะตําบล…………….. 
มีหนาที่ทําการเลขานุการ

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป

ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๐  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗

(พระ………………………)
เจาคณะตําบล………………

หมายเหตุ.- ใชในการแตงต้ังครั้งแรก  โดยวรรคแรกเปนเหตุผลตองระบุใหชัดเจน เพราะเปน
ตําแหนงที่เร่ิมมีใหม
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ตัวอยางที่ ๒

คําสั่งเจาคณะตําบล…………..
ที่………/๒๕๔๗

เร่ือง   แตงตั้งเลขานุการเจาคณะตําบล
*****************

โดยที่พระ……………………….วัด……………………เลขานุการเจาคณะตําบลได
ลาออกจากตําแหนงและไดรับอนุญาตแลว  แตวันที่……….กรกฎาคม ๒๕๔๗ เพ่ือใหมีผูทําหนาที่
เลขานุการตามปกติ

อาศัยอํานาจตามความในขอที่ ๒๕ วรรค ๒ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงแตงต้ังใหพระ…………………ฉายา……………….อายุ……….พรรษา………..
วิทยฐานะ ป.ธ……….. น.ธ………… วัด………………………….…ตําบล……………………….
อําเภอ………………………จังหวัด……….………….…..เปนเลขานุการเจาคณะตําบล………….
มีหนาที่ทําการเลขานุการ

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป

ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗

(ลงนาม)…………………………………

(พระ………………………)
เจาคณะตําบล………………

หมายเหตุ.- ใชในการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางลง  โดยวรรคแรกเปนเหตุผลใชตามเหตุผลที่ตองแตงตั้ง
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วิธีแตงตั้งพระสังฆาธิการชั้นเจาคณะ

พระสังฆาธิการชั้นเจาคณะ ซึ่งหมายถึง  รองเจาคณะตําบลถึงเจาคณะใหญ  ซึ่ง
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบในเขตปกครองคณะสงฆ ทั้งโดยตรงและโดยการมอบหมาย
อํานาจหนาที่ นับวาเปนผูมีความสําคัญตอการคณะสงฆและการพระศาสนาและเปนกําลังที่
สําคัญของมหาเถรสมาคม ดังนั้น มหาเถรสมาคมจึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
ไวเปนชั้น ๆ มีขอควรศึกษาดังนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไป ตามความในขอ ๖ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔

๒. คุณสมบัติโดยเฉพาะ

๒.๑ ชั้นหน ตามความในขอ ๗
๒.๒ ชั้นภาค ตามความในขอ ๑๐
๒.๓ ชั้นจังหวัด ตามความในขอ ๑๔
๒.๔ ชั้นอําเภอ ตามความในขอ ๑๘
๒.๕ ชั้นตําบล ตามความในขอ ๒๒

๓. ผูคัดเลือกเสนอ ผูบังคับบัญชาใกลชิด

๔. ผูแตงตั้ง
๔.๑ ชั้นหน, ชั้นภาค – ชั้นจังหวัด – สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาแตงตั้ง

ตามมติมหาเถรสมาคม
๔.๒ ชั้นอําเภอ เจาคณะภาคแตงตั้งโดยอนุมัติของเจาคณะใหญ
๔.๓ ชั้นตําบล

๔.๓.๑ กรณีตามปกติ เจาคณะจังหวัดแตงตั้ง
๔.๓.๒ กรณีที่ขาดคุณสมบัติ เจาคณะจังหวัดแตงตั้ง โดยอนุมัติของเจาคณะภาค

ขอสังเกต
คุณสมบัติเฉพาะของผูจะดํารงตําแหนงเจาคณะใหญนั้น  กําหนดตายตัว  มิไดให

ผอนผัน ไมวากรณีใด ๆ

คุณสมบัติของผูจะดํารงตําแหนงรองเจาคณะตําบล ถึง เจาคณะภาค ที่กําหนด
โดยชัดเจน  ขาดมิไดเฉพาะใน (๑) แหงขอนั้น ๆ คือ พรรษาขาดมิได  สวนใน (๒) (๓) หรือ 
(๔) หากหาไมได หรือไดแตไมเหมาะสม ใหพิจารณาผอนผันไดเฉพาะกรณีโดยตองขอ
อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอนจึงคอยแตงตั้ง
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วิธีปฏิบัติ
ใหผูมีอํานาจคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผูมีคุณสมบัติ เสนอตามลําดับ

เพื่อผูมีอํานาจแตงตั้งพิจารณาแตงตั้ง การแตงตั้งตองแตงตั้งพระภิกษุตามเสนอนั้น อยาแตง
ตั้งผูไมถูกคัดเลือกเสนอ แมจะมีผูเสนอก็อยาแตงตั้งพระภิกษุผูขาดคุณสมบัติ เวนแตไดรับ
การพิจารณาผอนผันเฉพาะกรณี ใหออกคําสั่งแตงตั้งและมีตราตั้ง มิใชแตงตั้งดวยวาจา เมื่อ
แตงตั้งแลวตองรายงานการแตงตั้งตอผูบังคับบัญชาเหนือตนและแจงสํานักงานพระพุทธ
ศาสนาแหงชาติเพื่อการทะเบียนและการอุปถัมภ และแจงผูใตบังคับบัญชาเพื่อการปฏิบัติ
งานรวมกัน เฉพาะการแตงตั้งเจาคณะตําบลและรองเจาคณะตําบล หากจะแจงเจาคณะภาค
เพื่อรับทราบและขอใหเจาคณะภาคแจงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดวยก็ได

เมื่อแตงตั้งเสร็จอยาเก็บเรื่องเฉยเสีย เพราะการรายงานผูบังคับบัญชาเหนือตน ก็
เพื่อใหผูบังคับบัญชาไดตรวจการปฏิบัติและรับรองความถูกตอง การแจงสํานักงานพระพุทธ
ศาสนาแหงชาติก็เพื่อการทะเบียนและการอุปถัมภ จึงมีขอกําหนดใหแจงสํานักงานพระพุทธ
ศาสนาแหงชาติภายใน ๓๐ วัน การแตงตั้งแลวไมรายงานผูบังคับบัญชาก็ดี ไมแจงสํานกังาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติก็ดี ยอมเปนการละเมิดจริยาฐานไมเอื้อเฟอตอกฎมหาเถรสมาคม 
ยอมมีความผิดโดยแท ขอนี้ตองสังวร
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ตัวอยางหนังสือขอแตงต้ัง

ที่………./………. สํานักงานเจาคณะอําเภอ………….
วัด………………………..

………กรกฎาคม   ๒๕๔๗

เร่ือง    ขอแตงต้ังเจาคณะตําบล

กราบเรียน    เจาคณะจังหวัด……………

ส่ิงที่สงมาดวย    ประวัติ     จํานวน   ๑  ชุด

ดวยพระครู………………….วัด……………….ตําบล………………เจาคณะ
ตําบล………..ไดขอลาออกจากตําแหนงและจังหวัดไดอนุมัติแลวแตวันที่……………๒๕๔๗เปน
เหตุใหตําบล……………....ไมมีเจาคณะตําบล อําเภอไดแตงต้ังใหพระ…………….วัด……………
เปนผูรักษาการแทนเจาคณะตําบล แตวันที่……เดือน…………… ๒๕๔๗

บัดนี้  ไดพิจารณาเห็นวา พระ……………..…….ฉายา………………อายุ……….
พรรษา……..วิทยฐานะ ป.ธ……….น.ธ……….วัด……..…………….ตําบล………..……….
อําเภอ………………..จังหวัด………………..ปจจุบันดํารงตําแหนง……………เปนผูมีคุณสมบัติ
ตามความในขอ ๖ และขอ ๒๒ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตง
ต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ และเปนผูเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล……..ตอไป

ฉะน้ัน  จึงกราบเรียนมาเพื่อพิจารณาแตงต้ังใหพระ……………….ดํารงตําแหนง
เจาคณะตําบล………………ตอไป

กราบเรียนมาดวยความเคารพ

(พระ……………………..)
เจาคณะอําเภอ…………..

แผนกการปกครอง

โทร……………..
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ตัวอยางหนังสือแจงการแตงต้ัง

ที่………./………. สํานักงานเจาคณะจังหวัด………….
วัด………………………..

……….กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง    แตงตั้งเจาคณะตําบล

เรียน   เจาคณะอําเภอ……………

อางถึง   หนังสือที่………/…………ลงวันที่…………….

สิ่งที่สงมาดวย   คําสั่ง      จํานวน  ๑   ฉบับ

ตามหนังสือที่อางถึง อําเภอไดเสนอ พระ…………………วัด…………………เพ่ือแตง
ตั้งใหดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล…………………แทนพระ……………………….ซ่ึงไดรับอนุญาตใหลา
ออก เม่ือวันที่..…….เดือน……………..  ๒๕๔๗  ดังรายละเอียดแจงอยูแลว  น้ัน

จังหวัดไดพิจารณาแตงตั้งแลว  แตวันที่………เดือน….………….กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
ดังรายละเอียดแจงอยูแลวในคําสั่งที่แนบมาพรอมน้ี

ฉะน้ัน  จึงเรียนมาเพื่อ
(๑) แจงใหพระ……………………..….ไดรับทราบการแตงตั้งและรับปฏิบัติหนาที่ใน

ฐานะเจาคณะตําบล ตอไป
(๒) แจงใหเจาอาวาสทุกวัดในสังกัดตําบล………………….ไดรับทราบการแตงตั้งและ

ฟงบังคับบัญชาของเจาคณะตําบลรูปใหมตอไป
(๓) ใหจัดเตรียมรับตราตั้งเจาคณะตําบลในวันที่…….เดือน………………..…. ๒๕๔๗ 

เวลา……….น. ณ วัด……….……..ตําบล……………….โดยสั่งใหเจาอาวาสทุกวัดและเชิญกํานัน ผู
ใหญบาน  ในเขตตําบลดังกลาว ไปรวมในพิธีมอบตราตั้งครั้งน้ี โดยจังหวัดจะนําตราตั้งไปมอบเอง.

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระ……………………..)
เจาคณะจังหวัด…………………….

สวนการปกครอง
โทร……………..
หมายเหตุ.- ตัวอยางนี้ใชในกรณีที่เจาคณะจังหวัดนําตราตั้งไปมอบเอง ถาประสงคอยางอื่น ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได
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ตัวอยางหนังสือรายงานการแตงต้ัง

ที่………./………. สํานักงานเจาคณะจังหวัด………….
วัด………………………..

……….กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง  แตงตั้งเจาคณะตําบล

เรียน  เจาคณะภาค……………

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาคําสั่ง จํานวน ๑ ฉบับ

ดวย เจาคณะอําเภอ…………………รายงานวา พระครู…………………….
เจาคณะตําบล…………….ไดรับอนุมัติใหลาออกจากตําแหนงแตวันที่……………..เปนเหตุ
ใหตําบลดังกลาวไมมีเจาคณะตําบล และขอเสนอ พระ………………ฉายา……………..……
อายุ…….พรรษา…….ป.ธ……..น.ธ………วัด…………………ตําบล……………………….
อําเภอ……..……….เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาคณะตําบลดังกลาว  นั้น

บัดนี้ จังหวัดไดพิจารณาแตงตั้งแลว  แตวันที่…………………….กรกฎาคม 
๒๕๔๗  ดังรายละเอียดแจงอยูแลวในคําสั่งที่แนบมาพรอมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียนมาดวยความเคารพอยางสูง

(พระ……………………..)
เจาคณะจังหวัด…………..

สวนการปกครอง
โทร……………..
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ตัวอยางหนังสือเสนอขอแตงตั้ง
พระภิกษุผูขาดคุณสมบัติเปนเจาคณะตําบล

ที่………./………. สํานักงานเจาคณะอําเภอ………….
วัด………………………..

………กรกฎาคม   ๒๕๔๑

เรื่อง    ขอแตงตั้งเจาคณะตําบล

กราบเรียน    เจาคณะจังหวัด……………

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. บัญชีชื่อพระสังฆาธิการ จํานวน…….ชุด
๒. ประวัติพระภิกษุ จํานวน…….ชุด

ดวยตําบล……….…….ไมมีเจาคณะตําบล  เพราะเจาอธิการ………..…….ถึงมรณภาพ  
แตวันที่……เดือน…… พ.ศ. ๒๕……อําเภอไดแตงตั้งใหพระอธิการ……………….ฉายา………………
อายุ…….พรรษา…วิทยฐานะ น.ธ. โท วัด…………ตําบล………..อําเภอ………เจาอาวาสวัด………….
เปนผูรักษาการแทนเจาคณะตําบลดังกลาว  ตั้งแตวันที่……เดือน………. พ.ศ.๒๕……เปนเวลาเกือบ
จะครบ ๑ ปแลว  อําเภอไดพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผูมีคุณสมบัติตามความในขอ ๖ และขอ ๒๒  เพ่ือ
ขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว แตเพราะตําบลดังกลาวเปนถิ่นกันดาร  พระภิกษุผูมีคุณสมบัติตาม
ขอ ๒๒ (๒) (๓) หรือ (๔) มีนอย และที่มีอยูลวนแตไมเหมาะสม และไดพิจารณาวาพระ
อธิการ……..……… ผูรักษาการแทนเจาคณะตําบล แมเปนเจาอาวาสมาเพียง ๑ ปเศษ ก็เปนผูมีความ
เหมาะสมและไดปฏิบัติหนาที่เจาคณะตําบลมาโดยเรียบรอย ควรไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจา
คณะตําบลดังกลาว

ฉะน้ัน  จึงกราบเรียนมาเพื่อพิจารณาผอนผันและขออนุมัติจากเจาคณะภาค  เพ่ือแตง
ตั้งใหพระ…………..ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล………..ตอไป  พรอมหนังสือน้ี  ไดจัดสงบัญชีรายชื่อ
พระสังฆาธิการในเขตตําบล………และประวัติพระอธิการ………..มาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวยแลว.

กราบเรียนมาดวยความเคารพ

(…………………………..)
เจาคณะอําเภอ………………..

แผนกการปกครอง
โทร………
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หมายเหตุ.- ประวัติใชตามแบบขอแตงตั้งรองและผูชวยเจาอาวาส

ตัวอยางหนังสือขออนุมัติแตงตั้ง
พระภิกษุผูขาดคุณสมบัติเปนเจาคณะตําบล

ที่………./………. สํานักงานเจาคณะจังหวัด………….
วัด………………………..

…………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   ขออนุมัติแตงตั้งเจาคณะตําบล

กราบเรียน   เจาคณะภาค……………

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. บัญชีประกอบเรื่อง…… จํานวน……….ชุด
๒. ประวัติพระภิกษุ จํานวน………..ชุด

ดวย เจาคณะอําเภอ………..……….…..ไดเสนอขอแตงตั้งพระ……………..…………..
ฉายา……….……อายุ…….พรรษา……วิทยฐานะ น.ธ……… วัด…………………..….ตําบล…………
อําเภอ………………..ซ่ึงเปนเจาอาวาสวัด………….มาได ๑ ปเศษ เพ่ือพิจารณาผอนผันแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล………….…แทนเจาอธิการ………..………ซ่ึงถึงมรณภาพ ตั้งแตวันที่……
เดือน………..โดยใหเหตุผลวา  ตําบลดังกลาวเปนถิ่นกันดาร พระภิกษุผูมีคุณสมบัติตามขอ ๒๒ (๒) 
(๓) หรือ (๔) มีนอย และที่มีอยูลวนแตไมเหมาะสม และเห็นวา  พระอธิการ………….ผูรักษาการแทน-
เจาคณะตําบล……………………แมจะขาดคุณสมบัติตามขอ ๒๒ (๒) (๓) และ (๔) แตก็เปนผูมีความ
เหมาะสมและไดปฏิบัติหนาที่ผูรักษาการแทนเจาคณะตําบลมาโดยเรียบรอย ควรไดรับการแตงตั้ง

จังหวัดไดพิจารณาโดยรอบคอบแลว  เห็นวา  พระอธิการ…………….เปนผูเหมาะสมที่
จะดํารงตําแหนงดังกลาว แมจะขาดคุณสมบัติก็ควรไดรับการแตงตั้ง

ฉะนั้น  จึงกราบเรียนมาเพื่อขออนุมัติแตงตั้งใหพระอธิการ……………..ดํารงตําแหนง
เจาคณะตําบล……………………เฉพาะกรณี พรอมดวยหนังสือน้ี ไดจัดสงบัญชีรายชื่อพระสังฆาธิการ
ในเขตตําบลดังกลาวและประวัติพระอธิการ…………………….มาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวยแลว.

กราบเรียนมาดวยความเคารพอยางสูง

(………………………………)
เจาคณะจังหวัด………………
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สวนการปกครอง
โทร……………..
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บัญชีประกอบเรื่องขอแตงตั้งภิกษุผูขาดคุณสมบัติเปนเจาคณะตําบล………………….
ตามหนังสือที่……../…………..ลงวันที่…………………………

วิทยฐานะ ดํารง
ที่ ชื่อ ฉายา อายุ พรรษา

ป.ธ. น.ธ.
วัด ตําบล อําเภอ

ตําแหนง วัน เดือน พ.ศ.
หมายเหตุ

รับรองตามนี้

(……………………………………….)
เจาคณะ…………………………………
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วิธียกเจาคณะและรองเจาคณะ
เปนที่ปรึกษาเจาคณะ

ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๒๑ และ  ๒๒ บัญญัติวา  การปก
ครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ใหจัดแบงเขตปกครองเปน ภาค จังหวัด อําเภอ และตําบล และการ
กําหนดเขตปกครองดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม พรอมกับบัญญัติใหมี
พระภิกษุผูปกครองตามชั้นตามลําดับ คือ เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะ
ตําบล และเม่ือมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดใหมีรองเจาคณะชั้นน้ัน ๆ เปนผูชวยเจาคณะก็ได 
และในมาตรา ๒๓ บัญญัติวา “การแตงต้ังถอดถอนพระอุปชฌาย เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวย
เจาอาวาส พระภิกษุอันเกี่ยวกับตําแหนงปกครองคณะสงฆตําแหนงอื่น ๆ และไวยาวัจกรใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม”  ดังน้ัน  เม่ือตรากฎมหาเถรสมาคม วา
ดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ  และกฎมหาเถรสมาคม   วาดวยการแตงต้ังถอดถอนพระสัง
ฆาธิการ  ไดกําหนดใหมีรองเจาคณะชั้นตาง ๆ เลขานุการเจาคณะ เลขานุการรองเจาคณะและที่
ปรึกษาเจาคณะ พรอมทั้งหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังพระภิกษุใหดํารงตําแหนงที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ และตําแหนงที่บัญญัติเสริมเขา เพราะตําแหนงเลขานุการและตําแหนงที่
ปรึกษาเจาคณะ  เปนตําแหนงพระภิกษุอันเกี่ยวกับตําแหนงปกครองคณะสงฆรายรอบตําแหนง
อื่น ๆ นับเปนตําแหนงอุปถัมภการปฏิบัติหนาที่ของเจาคณะและรองเจาคณะโดยแท ตําแหนง
เลขานุการเปนตําแหนงที่ทําหนาที่การเลขานุการ  ไดกลาวไวในตอนที่ ๒ แลว ในตอนนี้จะกลาว
ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่ปรึกษาเจาคณะ ดังน้ี

๑) หลักเกณฑ ใหมี
(๑) ปรึกษาเจาคณะในสวนภูมิภาค
(๒) เพ่ือยกยองเชิดชูเจาคณะและรองเจาคณะ
(๓) เพ่ือมีหนาที่ใหคําปรึกษาแกเจาคณะชั้นน้ัน ๆ

๒) คุณสมบัติ
(๑) เปนเจาคณะหรือรองเจาคณะในสวนภูมิภาค หรือ
(๒) เคยเปนเจาคณะหรือรองเจาคณะในสวนภูมิภาค และ
(๓) ไดปฏิบัติหนาที่มาโดยเรียบรอยจนมีอายุครบ ๘๐ ปบริบูรณ และ
(๔) ไมทุพพลภาพหรือ พิการ
(๕) หรือผูบังคับบัญชาใกลชิดเห็นสมควร

๓) วิธีการแตงตั้ง
(๑) ผูบังคับบัญชาใกลชิดเสนอตามลําดับจนถึงมหาเถรสมาคม
(๒) มหาเถรสมาคมพิจารณาลงมติ
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(๓) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาแตงตั้งตามมติมหาเถรสมาคม

ขอบังคับ ในเมื่อมีอายุครบ ๘๐ ปบริบูรณแลว ใหผูบังคับบัญชาใกลชิดดําเนิน
การเพื่อยกยองเปนที่ปรึกษา เวนแตทุพพลภาพหรือพิการ

ขอผอนผัน
๑) ยังมีความเหมาะสม หรือ
๒) หาผูดํารงตําแหนงนั้นไมได หรือ
๓) หาไดแตไมเหมาะสม
ในกรณีเชนนี้ มหาเถรสมาคมจะพิจารณาใหดํารงตําแหนงเดิมตอไปอีกไมเกิน 

๓ ป เฉพาะกรณี
อนึ่ง แมอายุยังไมครบ ๘๐ ป ก็ดําเนินการยกยองได ถาผูบังคับบัญชาใกลชิด

เห็นเปนการเหมาะสม ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ.๒๕๔๖) แกไขเพิ่มเติมกฏ
มหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ เปน
หลักดําเนินการ
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ตัวอยางหนังสือยกพระสังฆาธิการขึ้นเปนที่ปรึกษาเจาคณะ

ที่……../……… สํานักงานเจาคณะอําเภอ………..
วัด………………………..

……….กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง  ขอยกพระสังฆาธิการขึ้นเปนที่ปรึกษาเจาคณะ

เรียน  เจาคณะจังหวัด………….

สิ่งที่สงมาดวย  แบบรายงานขอยกฯ     จํานวน  ๒  ฉบับ

ดวยในเขตปกครองคณะสงฆอําเภอ……………….มีเจาคณะตําบลและรอง
เจาคณะตําบลที่ดํารงตําแหนงจนมีอายุครบ ๘๐ ปบริบูรณ ไดปฏิบัติหนาที่มาโดยเรียบรอย
และไมทุพพลภาพหรือพกิาร  สมควรไดรับยกยองเชิดชูเปนที่ปรึกษาเจาคณะตําบล จํานวน 
๒ รูป คือ

๑) พระครู………………..ฉายา………………………อายุ……..พรรษา……
วัด……………ตําบล………………..อําเภอ………………เจาคณะตําบล………………..

๒) พระครู………………..ฉายา………………………อายุ……..พรรษา……
วัด……………ตําบล………………..อําเภอ………………รองเจาคณะตําบล………………..

ดังมีรายละเอียดตามแบบรายงานขอยกฯ ที่แนบมาพรอมนี้

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนนิการตอไป

เรียนมาดวยความเคารพอยางสูง

(พระ……………………….)

เจาคณะอําเภอ…………….

แผนกการปกครอง
โทร………………….
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แบบรายงานขอยกพระสังฆาธิการขึ้นเปนที่ปรึกษาเจาคณะ
ตามขอ ๓ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ.๒๕๔๖)

แกไขเพิ่มเติมกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (๒๕๔๑)
วาดวยการแตงต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ

*****************
ชื่อ…………………..………………….….ฉายา………….……อายุ………พรรษา……

วิทยฐานะ ป.ธ……น.ธ………สังกัดวัด……………………..ตําบล…………….อําเภอ……….……
จังหวัด………………………….

ปจจุบันดํารงตําแหนง ๑…………………………(ในวัด)
 ๒………………………(เจาคณะหรือรองเจาคณะ)

สถานะเดิม  ชื่อ………………..….เกิดวันที่………...เดือน…….………..พ.ศ……
ณ อําเภอ………………..จังหวัด…………………..

บรรพชา  วันที่……..….เดือน…………..……พ.ศ………ณ วัด…….……………..
อําเภอ………จังหวัด……………..พระอุปชฌาย………………วัด……………ตําบล……………...

อุปสมบท  วันที่………….เดือน………………พ.ศ………ณ วัด……….…………..
อําเภอ…………จังหวัด…………..พระอุปชฌาย………………วัด……………ตําบล……………...

ดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆ ตามลําดับ คือ

๑. พ.ศ…………………….เปน……………………………………
๒. พ.ศ…………………….เปน……………………………………
๓. พ.ศ…………………….เปน……………………………………
๔. พ.ศ…………………….เปน……………………………………
๕. พ.ศ…………………….เปน……………………………………

พระ………………………..ไดดํารงตําแหนง………………………มาจนอายุครบ ๘๐ ป
บริบูรณ  ไดปฏิบัติหนาที่มาโดยเรียบรอย ไมทุพพลภาพหรือพิการ  เห็นควรยกยองเชิดชูเปนที่ปรึกษา
เจาคณะ……………………ตอไป

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ วรรค ๓ และวรรค ๔ แหงกฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่ 
๒๘ (พ.ศ.๒๕๔๖) แกไขเพ่ิมเติมกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอด
ถอนพระสังฆาธิการ จึงขอประทานเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

(ลงช่ือ)………………………………เจาคณะ……………………..
วันที่……เดือน…………………..พ.ศ………
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แบบรายงานขอยกพระสังฆาธิการขึ้นเปนที่ปรึกษาเจาคณะ
ตามกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖)  แกไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑)
วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ

*****************
ชื่อ…………………..…..ฉายา……………อายุ……พรรษา…….วิทยฐานะ………….

สังกัดวัด…………..ตําบล……………….อําเภอ………………จังหวัด…………………….…….
ปจจุบันดํารงตําแหนง  ๑………………………………(ในวัด)

๒…………………………………(ปกครองอื่น)
สถานะเดิม  ชื่อ……………..…นามสกุล………………..……...เกิดวันที่……….

เดือน………….พ.ศ……………..ณ อําเภอ………………..จังหวัด…………………..
บรรพชา  วันที่…….เดือน………………พ.ศ…………ณ วัด……………………..

อําเภอ……………จังหวัด………………..พระอุปชฌาย……………………วัด………………
อุปสมบท  วันที่…….เดือน………………พ.ศ…………ณ วัด……………………..

อําเภอ……………จังหวัด………………..พระอุปชฌาย……………………วัด………………
ดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆ ตามลําดับ คือ

๑. พ.ศ…………………….เปน…………………………………
๒. พ.ศ…………………….เปน…………………………………
๓. พ.ศ…………………….เปน…………………………………
๔. พ.ศ…………………….เปน…………………………………
๕. พ.ศ…………………….เปน…………………………………

พระ…………………..ไดดํารงตําแหนงเจาคณะ………………………มานาน ไดปฏิบัติ
หนาที่มาโดยเรียบรอย ไมทุพพลภาพหรือพิการ แมอายุยังไมครบ ๘๐ ปบริบูรณ   ก็เห็นควรยกยองเชิด
ชูเปนที่ปรึกษาเจาคณะ……………………ตอไป

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ วรรค ๒ และวรรค ๔ แหงกฏมหาเถรสมาคมที่ ฉบับที่  
๒๘  (พ.ศ. ๒๕๔๖) แกไขเพ่ิมเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอด
ถอนพระสังฆาธิการ จึงขอประทานเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ เพ่ือมีพระบัญชาแตงตั้งตาม
มติมหาเถรสมาคมตอไป.

(ลงชื่อ)………………………………เจาคณะ……………………..
วันที่……เดือน…………………..พ.ศ………
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การแตงตั้งผูปกครองวัด
วัดเปนหนวยงานปกครองและหนวยดําเนินกิจการคณะสงฆและกิจการพระ

ศาสนาที่สําคัญที่สุด และเปนฐานสําคัญย่ิงของคณะสงฆและพระพุทธศาสนา หลักเกณฑและ
วิธีการตาง ๆ เกี่ยวกับวัด ทรงตราไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆเกือบทั้งสิ้น เชนเดียวกับ
บทบัญญัติวาดวยมหาเถรสมาคมอันเปนสถาบันสูงสุด วัดมีฐานะเปนนิติบุคคลคือบุคคลตาม
กฎหมาย ตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัตคิณะสงฆ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ.๒๕๓๕) วัดจึงไดรับการคุมครองจากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
และกฎหมายอื่น ๆ วัดทั้งหลายยอมมีสิทธิและหนาที่ตาง ๆ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดัง
เชนบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่ที่จะพึงมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดา แตเพราะวัดมิใช
บุคคลธรรมดา แสดงเจตนาในการใชสิทธิและหนาที่เองมิได จึงจําเปนตองมีผูแทน ทรงตรา
ไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ มาตรา ๓๑ วรรค ๓ วา “เจาอาวาสเปนผูแทนวัดในกิจการ
ทั่วไป” ดังนั้น เจาอาวาสจึงเปนทั้งผูปกครองวัดตามมาตรา ๓๖ และเปนผูแทนวัดตาม
มาตรา ๓๑ วรรค ๓ ทั้งมีฐานะเปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ตาม
มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ เจาอาวาสเปนเหมือนวิญญาณของวัด ทุกวัดจะ
ปราศจากเจาอาวาสมิได ในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ บัญญัติวา “วัดหนึ่งให
มีเจาอาวาสรูปหนึ่งและถาเปนการสมควรจะใหมีรองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาส
ดวยก็ได” และในมาตรา ๒๓ บัญญัติใหแตงตั้งไวยาวัจกรเพื่อชวยงานเจาอาวาสเกี่ยวกับ
การศาสนสมบัติของวัด จึงกลาวไดวา เจาอาวาสคือผูปกครองบริหารกิจการทั้งมวลของวัด 
รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส เปนผูชวยการปกครองและการบริหารโดยทั่วไป และ
ไวยาวัจกรเปนผูสนองงานการศาสนสมบัติ วิธีปฏิบัติในการแตงตั้งตําแหนงดังกลาวนี้ยอม
แตกตางกัน

วิธีแตงตั้งเจาอาวาสวัดราษฎร
เจาอาวาส เปนผูปกครองวัดตามมาตรา ๓๖ เปนผูแทนของวัดตามมาตรา ๓๑ วรรค 

๓ เปนเจาพนักงานวัดตามมาตรา ๔๕ จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการคณะสงฆและการพระ
ศาสนา เพราะเปนศูนยรวมงานการคณะสงฆและการพระศาสนา ในมาตรา ๓๗ และ ๓๘ ได
บัญญัติหนาที่และอํานาจเจาอาวาสไวโดยชัดเจน และในมาตรา ๒๓ และ ๓๙ ไดบัญญัติบังคับให
การแตงต้ังเจาอาวาสและผูรักษาการแทนเจาอาวาสเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎมหาเถรสมาคม วาโดยเฉพาะหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังเจาอาวาสนอกจากพระอารามหลวง 
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(วัดราษฎร) บัญญัติไวในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงต้ังถอดถอน
พระสังฆาธิการ ตามความในขอ ๖, ๒๖ และ ๒๗ มีขอควรทราบดังน้ี

๑) หลักเกณฑ กลาวคือคุณสมบัติ
(๑) คุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการ ตามความในขอ ๖
(๒) คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาอาวาสวัดราษฎรตามความในขอ ๒๖

๒) วิธีการแตงตั้ง
(๑) ใหเปนหนาที่ของเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล รองเจา

คณะตําบล เจาสังกัด รวมกันพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหเจาคณะอําเภอรายงานเจาคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาแตงต้ัง

๓) หากมีปญหา
(๑) ในกรณีที่ไมมีรองเจาคณะอําเภอและรองเจาคณะตําบล ใหเจาคณะอําเภอ

เลือกเจาอาวาสในตําบลนั้นเขารวมพิจารณาดวย (องคพิจารณาตองไมตํ่ากวา ๓ รูป)
(๒) ถาผูจะดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดนั้น เปนเจาคณะจังหวัดอยูดวย ใหเจาคณะ

ภาคเปนผูพิจารณาแตงต้ัง
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ตัวอยาง

ที่……./…….. สํานักงานเจาคณะอําเภอ……….
วัด………………………..

………..กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เร่ือง    ขอแตงต้ังเจาอาวาสวัด……….

เรียน    เจาคณะจังหวัด……………

ส่ิงที่สงมาดวย   ๑. รายงานการพิจารณาคัดเลือก จํานวน ๑ ฉบับ
๒. ประวัติพระภิกษุ จํานวน ๑ ชุด

ดวยวัด………..….ตําบล…..…..…..อําเภอ…….……….จังหวัด……………..ไมมี
เจาอาวาสมาแตวันที่………………เพราะ…………………. เจาคณะตําบลไดแตงต้ังให
พระ…………………. เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสมาแตวันที่………………………

บัดนี้ เปนการสมควรที่จะไดแตงต้ังเจาอาวาส อําเภอพรอมดวยรองเจาคณะอําเภอ 
และเจาคณะตําบล ไดรวมกันพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผูมีคุณสมบัติตามขอ ๖ และขอ ๒๖ แหง
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ เม่ือวัน
ที่……..ณ…………….……..มีความเห็นเปนเอกฉันทคัดเลือกพระ……………ฉายา……………..
อายุ………พรรษา……...วิทยฐานะ ป.ธ………น.ธ……….วัด...…………ตําบล……………….
อําเภอ……………………ซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ ๖ และขอ ๒๖ และเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนง
เจาอาวาสตอไป

ฉะน้ัน  จึงเรียนมาเพื่อเสนอรายงานขอแตงต้ังใหพระ…...………………….………
เปนเจาอาวาสวัด……………ตอไป พรอมน้ีไดสงรายงานการพิจารณาคัดเลือกและประวัติ
พระ………..…………มาประกอบการพิจารณาดวยแลวขอโปรดไดพิจารณาแตงต้ังตอไป.

เรียนมาดวยความเคารพอยางสูง

(พระ………………………)
เจาคณะอําเภอ…………..

แผนกการปกครอง
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แบบรายงานการพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุเพื่อแตงตั้งเจาอาวาส
วัด………………………………….…..ตําบล………………..อําเภอ……………………..

ตามขอ ๒๗ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑)
วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ

*******************
ผูรวมพิจารณา

๑. พระ………………………เจาคณะอําเภอ…………..……
๒. พระ………………………รองเจาคณะอําเภอ……………
๓. พระ………………………เจาคณะตําบล…………………

โดยที่วัด………………….ตําบล………………….อําเภอ……………………..
สังกัดเขตปกครองตําบล………………….ไมมีเจาอาวาสเพราะ…………..………………..
เจาคณะอําเภอเจาสังกัดพรอมดวยคณะไดรวมกันพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผูมีคุณสมบัติ
ตามขอ ๖ และขอ ๒๖ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้ง
ถอดถอนพระสังฆาธิการ เมื่อวันที่……..เดือน………….พ.ศ.๒๕……. เริ่มเวลา………..…น. 
ณ ……………………การพิจารณาดังกลาว ไดยึดหลักพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคม
ฉบับดังกลาวเปนหลัก และมีมติเอกฉันท คัดเลือกพระ……………….ฉายา…………………
อายุ……พรรษา……..วิทยฐานะ ป.ธ……น.ธ…….วัด…………..……..ตําบล……...………..
อําเภอ……………………ปจจุบันมีตําแหนงเปน…………………..เพื่อรายงานเสนอเจาคณะ
จังหวัดเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป

จึงรวมกันบันทึกรายงานการพิจารณาไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)………………………………………เจาคณะอําเภอ……….……..……
(ลงชื่อ) ………………………………………รองเจาคณะอําเภอ…………..…
(ลงชื่อ) ………………………………………เจาคณะตําบล………………..…

วันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………
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ประวัติพระภิกษุเพื่อขอแตงต้ังเจาอาวาส
*****************

๑. ชื่อ………………………..ฉายา…………… อายุ……….พรรษา…….ป.ธ……..น.ธ…….
วัด……………….ตําบล……………..อําเภอ………………….จังหวัด……………………….
ปจจุบันเปน…………………..

๒. สถานะเดิม ชื่อ. ……………นามสกุล…………………เกิดวันที่………เดือน…………..
พ.ศ………. บิดา………………มารดา………………ณ บานหมูที่……..ตําบล………………
อําเภอ…………………จังหวัด…………………เคยรับราชการหรือปฏิบัติงานสําคัญมาแลว
คือ…………………

๓. บรรพชา วันที่……เดือน……………พ.ศ……….. ณ วัด………………ตําบล…………… 
อําเภอ…………………จังหวัด……………… พระอุปชฌาย………………วัด………………
ตําบล…………………อําเภอ…………………จังหวัด…………………

๔. อุปสมบท วันที่……เดือน……………พ.ศ…….…. ณ วัด………………ตําบล………… 
อําเภอ…………………จังหวัด……………… พระอุปชฌาย………..…..…วัด………………
ตําบล…………………อําเภอ…………………จังหวัด…………………

๕. วิทยฐานะ ๑) พ.ศ………สําเร็จ……………… จากโรงเรียน…………………………
อําเภอ………………จังหวัด………………

๒) พ.ศ………..สอบได น.ธ. ……………… สํานักเรียน………………
อําเภอ………………จังหวัด………………

๓) พ.ศ……….สอบได ป.ธ……………….. สํานักเรียน………………
อําเภอ………………จังหวัด………………

๔) การศึกษาพิเศษ………………………………
๕) ความชํานาญพิเศษ………………………………

๖. ดํารงตําแหนงทางคณะสงฆมาแลว คือ

๑) พ.ศ………………….เปน………………………………
๒) พ.ศ………………….เปน………………………………
๓) พ.ศ………………….เปน………………………………
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๗. สมณศักดิ์
๑) พ.ศ………………….เปน………………………………
๒) พ.ศ………………….เปน………………………………
๓) พ.ศ………………….เปน………………………………

รับรองวาเปนประวัติที่ถูกตอง

(…………………………….)

เจาของประวัติ

รับรองตามนี้

(………………………….)
เจาคณะตําบล…………….
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วิธีแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัดราษฎร
ไดกลาวไวในตอนที่ ๑ วา “ในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๓๙ ไดบัญญัติใหการแตงต้ัง

เจาอาวาสและผูรักษาการแทนเจาอาวาส เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถร
สมาคม จะเปนไปโดยประการอื่นมิได” และไดแยกกลาวถึงวิธีแตงต้ังเจาอาวาสนอกจากพระอาราม
หลวง (วัดราษฎร) ไวโดยละเอียดในตอนที่ ๑ น้ัน ในตอนนี้ จะกลาววิธีแตงต้ังผูรักษาการแทนเจา
อาวาสนอกจากพระอารามหลวง (วัดราษฎร)  พอใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติงานคณะสงฆไดโดยถูก
ตอง โดยจะยึดหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ.๒๕๓๖) วา
ดวยการแตงต้ังผูรักษาการแทนเจาอาวาส ซ่ึงสาระในกฎมหาเถรสมาคมดังกลาวนั้น  วาดวยหลัก
เกณฑและวิธีการแตงต้ังผูรักษาการแทนเจาอาวาส   ทั้งวัดราษฎรและพระอารามหลวง แตจะยก
มากลาวเฉพาะวัดราษฎรเทานั้น คือ

๑. หลักเกณฑ แยกเปนกรณี

๑) กรณีที่ไมมีเจาอาวาสและจะแตงต้ังทันทีมิได (ขอ ๔)
๒) กรณีที่เจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเพราะเหตุใดเหตุหน่ึง (ขอ ๕)
๓) กรณีเจาอาวาสอาพาธจนไมอาจเสนอชื่อผูควรรักษาการแทนได (ขอ ๖)
๔) กรณีเจาอาวาสไมอยูและไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดช่ัวครั้งช่ัวคราว (ขอ ๗)

๒. ผูมีอํานาจแตงตั้ง
๑) กรณีที่ ๑ เจาคณะตําบล
๒) กรณีที่  ๒  เจาคณะตําบลโดยความเห็นชอบของเจาคณะอําเภอตามขอเสนอ

ของเจาอาวาส
๓) กรณีที่ ๓ เจาคณะตําบล โดยความเห็นชอบของเจาคณะอําเภอ
๔) กรณีที่ ๔ เจาอาวาส

๓. ขอกําหนดการแตงตั้ง
๑) ในกรณีที่ ๑ และ ๓ ใหแตงต้ังรองเจาอาวาส ถาไมมีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนา

ที่ได ใหแตงต้ังผูชวยเจาอาวาส ถาผูชวยเจาอาวาสไมมีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแตงต้ัง
พระภิกษุรูปใดรูปหน่ึงที่เห็นสมควร

ถารองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสมีหลายรูป ใหแตงต้ังรูปใดรูปหน่ึง
๒) ในกรณีที่ ๒ และ ๔ จะแตงต้ังรองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสหรือพระภิกษุ

รูปใดรูปหน่ึงก็ได
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๔. การแตงตั้ง
๑) ตองทําหนังสือแตงต้ังคือคําสั่งแตงต้ัง อยาแตงต้ังดวยวาจา
๒) แตงต้ังแลวตองรายงานตามลําดับจนถึงเจาคณะจังหวัดพรอมสําเนาคําสั่ง

๕. การรายงาน
๑) ในกรณีที่ ๑ และ ๓ ตองรายงานโดยเรงดวน
๒) ในกรณีที่ ๒ และ ๔ รายงานตามปกติ
๓) แมแตงต้ังตํ่ากวา ๓๐ วัน ก็ตองรายงานดวย

๖. ขอพิเศษ
๑) ในกรณีที่ ๑ และ ๓ ถารองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่

ได ตองบันทึกเหตุที่ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดไวใหชัดเจน ลงนามและวันเดือนปกํากับ และเก็บรวม
ไวในเรื่องการแตงต้ังดวย

๒) ในกรณีที่ ๑ เม่ือไดแตงต้ังผูรักษาการแทนแลว ตองสั่งใหมีการมอบงานแกผู
รักษาการแทนดวย อยาแตงต้ังลอย ๆ

การใชตําแหนงในหนังสือภายนอก ถาผูรับแตงต้ังเปน

๑. รองเจาอาวาส ใชวา “รองเจาอาวาส รักษาการแทน
เจาอาวาสวัด…………………..”

๒. ผูชวยเจาอาวาส ใชวา “ผูชวยเจาอาวาส รักษาการแทน
เจาอาวาสวัด…………………..”

๓. พระภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ใชวา “ผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด…….”
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ตัวอยาง
๑. หนังสือขอแตงตั้ง

ที่………../…………… วัด………………………………

…….กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   ขอแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด……….

เรียน   เจาคณะตําบล………………..

ดวยกระผมอาพาธหนักจะเขาพักรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาล……………
ตั้งแตวันที่……………..เปนตนไป  เปนเหตุใหไมอาจปฏิบัติหนาที่เจาอาวาสได

ฉะนั้น  จึงขอเสนอพระ…………………..…..ฉายา…………………..อายุ……
พรรษา……..ป.ธ………น.ธ………วัด…………..ปจจุบันดํารงตําแหนง……………………
เพื่อแตงตั้งเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด……………………………แทนกระผมในระยะที่
เขาพักรักษาพยาบาลดังกลาว

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ…………………………..)
เจาอาวาสวัด………………….

หมายเหตุ.- ๑. เปนกรณีตามความในขอ ๕
๒. เจาคณะตําบลจะตองขอรับความเห็นชอบจากเจาคณะอําเภอกอน
๓. เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงแตงตั้ง
๔. ตองรายงานการแตงตั้งอีกครั้งหนึ่ง
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๒. หนังสือขอรับความเห็นชอบ

ที่………./…………… สํานักงานเจาคณะตําบล…………..
วัด…………………………….

…….กรกฎาคม   ๒๕๔๗

เรื่อง   ขอรับความเห็นชอบในการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด……….

เรียน   เจาคณะอําเภอ…………..

ดวยพระ…………………..เจาอาวาสวัด……………………..รายงานเสนอ
พระ………….……………ฉายา……………………อายุ…………พรรษา……...ป.ธ………
น.ธ…….วัด………………ตําบล………………อําเภอ…………………..ปจจุบันดํารง
ตําแหนง………………….เพื่อแตงตั้งเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวดั………………………
เพราะเจาอาวาสอาพาธหนักจะเขาพักรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาล………………..ตั้งแต
วันที่…………………………….เปนตนไป

ตําบลเห็นวา การแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาสในกรณีเชนนี้ ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากเจาคณะอําเภอกอน

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อขอรับความเห็นชอบ.

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ…………………….)
เจาคณะตําบล…………….
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๓. ตัวอยางหนังสือขอรับความเห็นชอบ

ที่………./…………… สํานักงานเจาคณะตําบล………….
วัด…………………………….

……….กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   ขอรับความเห็นชอบในการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส……….

เรียน   เจาคณะอําเภอ…………..

ดวยพระ…………………..เจาอาวาสวัด……………………..อาพาธจนไม
สามารถเสนอผูที่สมควรเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสได  เพื่อมิใหงานในหนาที่เจาอาวาส
สะดุดหยุดลง  จะตองแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาสเปนการดวน และไดพิจารณาเห็นสม
ควรแตงตั้งพระ…………………ฉายา………………………..อายุ…………พรรษา………….
ป.ธ…………น.ธ…….วัด………………ปจจุบันดํารงตําแหนง……………………….เปนผู
รักษาการแทนเจาอาวาสวัดดังกลาวนั้น

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อขอรับความเห็นชอบ.

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ…………………….)
เจาคณะตําบล…………….

คําชี้แจง.- ๑. หนังสือขอรับความเห็นชอบในการใหพนจากหนาที่ใหอนุโลมตามนี้
๒. คําวา “ปจจุบันดํารงตําแหนง…………”  ใชเฉพาะจะแตงตั้งรองหรือผูชวยเจา

อาวาสวัดนั้น
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๔. ตัวอยางหนังสือแจงคําสั่ง

ที่………./…………… วัด…………………………….

……….กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด

เรียน   พระ…………………………..

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. คําสั่ง จํานวน ๑ ฉบับ
๒. เอกสาร……….. จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยผมไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประชุมเจาอาวาสวัดพัฒนาตัวอยาง ณ 
วัด……………………..อําเภอ…………..จังหวัด…………………… กําหนดเวลา ๒๕ วัน  
ตั้งแตวันที่ ๓  -  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๗   เปนเหตุใหไมอาจปฏิบัติหนาที่เจาอาวาสได 
เพื่อมิใหงานในหนาที่เจาอาวาสสะดุดหยุดลง ไดแตงตั้งใหทานเปนผูรักษาการแทนเจา
อาวาสวัด………………ตั้งแตวันที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังคําสั่งที่แนบมาพรอมนี้

ฉะนั้น  จึงเรียนมาใหทานรับปฏิบัติงานในฐานะผูรักษาการแทนเจาอาวาสตั้ง
แตบัดนี้เปนตนไป พรอมนี้ไดมอบเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดังรายละเอียดแจง
อยูแลวในเอกสารที่แนบมาพรอมนี้

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระ…………………….)

เจาอาวาสวัด…………….

คําชี้แจง.-  หนังสือแจงการแตงตั้งในกรณีอื่นพึงเทียบเคียงได
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๕. ตัวอยางหนังสือแจงการแตงต้ัง

ที่………./…………… สํานักงานเจาคณะตําบล…………..
วัด…………………………….

………กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง   แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส

เรียน   พระ…………………..

สิ่งที่สงมาดวย  คําสั่ง จํานวน  ๑ ฉบับ

ดวยพระ………………..เจาอาวาสวัด………………….ตําบล……………….
ขอลาออกจากตําแหนงเจาอาวาส เจาคณะจังหวัดมีคําสั่งอนุญาตแลว ตั้งแตวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๔๗ เปนเหตุใหวัดดังกลาวไมมีเจาอาวาส

เพื่อมิใหการปฏิบัติงานในหนาที่เจาอาวาสสะดุดหยุดลง ตําบลไดแตงตั้งให
ทานเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด…………….ตั้งแตวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังราย
ละเอียดแจงอยูแลวในคําสั่งซึ่งแนบมาพรอมนี้

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อใหทานรับปฏิบัติงานในหนาที่เจาอาวาสวัด………...….
ตอไป  และใหไปขอรับมอบงานในหนาที่เจาอาวาสจากพระ……………….เจาอาวาสรูปเดิม 
แลวรายงานใหตําบลทราบเปนการดวนดวย.

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระ…………………….)
เจาคณะตําบล…………….

คําชี้แจง.-  ๑. หนังสือแจงการแตงตั้งในกรณีอ่ืน พึงเทียบเคียงกับกรณีน้ี
๒. หนังสือแจงเจาอาวาสรูปเดิมดูในวิธีขอลาออกจากตําแหนง
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๖. ตัวอยางหนังสือรายงานการแตงต้ัง
หนังสือแจงคําสั่ง

ที่………./…………… วัด…………………………….

……….กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง  แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด

เรียน  เจาคณะตําบล…………………………..

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาคําสั่ง จํานวน  ๑ ฉบับ

ดวยกระผมไดรับคําสั่งเจาคณะจังหวัดใหเดินทางไปประชุมเจาอาวาสวัด
พัฒนาตัวอยาง ณ วัด………………..อําเภอ…………………..จังหวัด  ตั้งแตวันที่ ๒๐ - ๒๕  
กรกฎาคม ๒๕๔๗  เปนเหตุใหไมอาจปฏิบัติหนาที่เจาอาวาสได และเพื่อมิใหการปฏิบัติงาน
ในหนาที่เจาอาวาสสะดุดหยุดลง ไดแตงตั้งใหพระ……………………….………………….
ฉายา…………………อายุ……..พรรษา…… ป.ธ……… น.ธ…….. วัด……………………
ปจจุบันดํารงตําแหนง…………………….เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด…………………
ตั้งแตวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ…………………….)
เจาอาวาสวัด…………….

หมายเหตุ.- ไมเกินกวา ๓๐ วัน เจาคณะตําบลรับทราบก็พอ
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๗. ตัวอยางหนังสือแจงการรับมอบงาน

ที่………./…………… วัด…………………………….

……….กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   รายงานการสงมอบงานในหนาที่เจาอาวาส

เรียน   เจาคณะตําบล………….

อางถึง   หนังสือ……../………ลงวันที่…………….

สิ่งที่สงมาดวย   สําเนารายงานสงมอบงาน    จํานวน  ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อางถึง  แจงการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส   พรอมกับสั่ง
ใหขอรับมอบงานในหนาที่เจาอาวาส ดังความละเอียดแจงอยูแลว  นั้น

บัดนี้  กระผมไดรับมอบงานในหนาที่เจาอาวาสวัดจากพระ……………………
เจาอาวาสรูปเดิมเปนที่เรียบรอยแลว  เมื่อวันที่……เดือน………………..….…พ.ศ.………
ดังความละเอียดแจงอยูแลวในสําเนารายงานสงมอบงานที่ถวายมาพรอมนี้

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ…………………….)
รองเจาอาวาส   รักษาการแทน
เจาอาวาสวัด………………..

คําชี้แจง ๑. หนังสือแจงการมอบงานในกรณีอ่ืน  พึงเทียบเคียงกับกรณีน้ี
๒. ถาเปนพระภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ใชวา “ผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด……..”
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ตัวอยางคําสั่งกรณีที่ ๑/๑

คําสั่งเจาคณะตําบล……………
ที่……/………

เร่ือง  แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส
***************

โดยที่พระ…………………………..เจาอาวาสวัด……………………… 
ตําบล………………………อําเภอ………………………จังหวัด……………………… ไดรับ
คําสั่งอนุญาตใหลาออกจากตําแหนง แตวันที่……เดือน…………..……พ.ศ.……เปนเหตุให
วัดดังกลาวไมมีเจาอาวาส

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ วรรค ๑ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ 
(พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงแตงตั้งใหพระ………………ฉายา……………………อายุ…….พรรษา…… 
ป.ธ……….น.ธ……….วัด………………ตําบล…………………อําเภอ………………………
ปจจุบันดํารงตําแหนง……………………… เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด………………

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่………เดือน ………………พ.ศ……….

(ลงชื่อ) ………………………………
(พระครู………………………)

เจาคณะตําบล………….……………
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ตัวอยางคําสั่งกรณีที่ ๑/๒

คําสั่งเจาคณะตําบล…………
ที่……/………

เร่ือง  แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส
***************

ดวย สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดประกาศตั้งวัด…………..………… 
อําเภอ……….……จังหวัด……………เปนวัดในพระพุทธศาสนา  ตามประกาศลงวัน
ที่……..เดือน……….…….พุทธศักราช………..ยังไมมีเจาอาวาสและจะแตงตั้งทันทีมิได

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ วรรค ๑ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ 
(พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงแตงตั้งใหพระ………………ฉายา……………………อายุ…….พรรษา…… 
ป.ธ……….น.ธ……….วัด………………ตําบล…………………อําเภอ………………………
เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด………………………

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่……เดือน…………………พ.ศ……….

(ลงชื่อ) ………………………….…………
(พระครู………………………)

เจาคณะตําบล………………………

คําชี้แจง  ๑. ในกรณีที่ยกวัดรางขึ้นเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา ดัดแปลงได
๒. หนังสือแจงการแตงตั้ง ใหใชหนังสือภายนอก.
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ตัวอยางคําสั่งกรณีที่ ๒

คําสั่งเจาคณะตําบล…………
ที่……/………

เร่ือง  แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส
***************

ดวยพระครู…………………..เจาอาวาสวัด…………… ตําบล……..…………
อําเภอ………………………จังหวัด……………………… อาพาธจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
ไดเสนอพระ………………………….เพื่อแตงตั้งเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ วรรค ๑ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ 
(พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
และโดยความเห็นชอบของเจาคณะอําเภอตามขอเสนอของเจาอาวาส

จึงแตงตั้งใหพระ………………ฉายา…………………อายุ…….พรรษา…… 
ป.ธ……….น.ธ……….วัด…………………ตําบล……………………อําเภอ…………………
ปจจุบันดํารงตําแหนง………………… เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด……………………

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่………เดือน………………พ.ศ……….

(ลงชื่อ) ………………………….…………
(พระครู………………………)

เจาคณะตําบล………………………
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ตัวอยางคําสั่งกรณีที่ ๓

คําสั่งเจาคณะตําบล…………
ที่……/………

เร่ือง  แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส
***************

ดวยพระครู……………..เจาอาวาสวัด……………… ตําบล………………..…
อําเภอ………………………จังหวัด…………………… อาพาธจนไมอาจเสนอผูสมควรเปน
ผูรักษาการแทนเจาอาวาสได

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ วรรค ๑ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ 
(พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
และโดยความเห็นชอบของเจาคณะอําเภอ

จึงแตงตั้งใหพระ…………………ฉายา…………………อายุ…….พรรษา…… 
ป.ธ……….น.ธ……….วัด…………………ตําบล………………อําเภอ………………………
ปจจุบันดํารงตําแหนง………………… เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด……………………

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง  ณ  วันที่………เดือน………………พ.ศ……….

(ลงชื่อ) ……………..……………….…………

(พระครู………………………)
เจาคณะตําบล………………………
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ตัวอยางคําสั่งกรณีที่ ๔

คําสั่งเจาอาวาสวัด…………
ที่……/………

เร่ือง  แตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส
***************

ดวย ขาพเจาพระ…………...เจาอาวาสวัด………….…… ตําบล………………
อําเภอ…………………จังหวัด………………… ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประชุมเจาอาวาสวัดพัฒนาตัว
อยาง ณ วัด……………อําเภอ……………..จังหวัด…………………กําหนดตั้งแตวันที่………
เดือน……..……… พ.ศ. ๒๕…. ถึงวันที่……เดือน……………….. พ.ศ.๒๕…. นับเปนเวลา……….วัน 
เปนเหตุใหไมอาจปฏิบัติหนาที่เจาอาวาสได

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ วรรค ๑ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ 
(พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงแตงตั้งใหพระ……………….…ฉายา……….………อายุ…….พรรษา…… ป.ธ…… .
น.ธ……วัด…….………………………ตําบล…….………………………อําเภอ…………………..……. 
ปจจุบันดํารงตําแหนง……….………… เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด…………………..

ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่…………เดือน……..……………พ.ศ……….

(ลงชื่อ) ………………………….…………
(พระครู………………………)

เจาอาวาสวัด………………………

คําชี้แจง.-  ๑. ทอนเหตุผลใหเปลี่ยนแปลงตามควรแกกรณี
๒. เจาอาวาสผูแตงตั้งจะตองออกหนังสือพรอมกัน ๒ ฉบับ

(๑) หนังสือแจงผูไดรับแตงตั้ง
(๒) หนังสือแจงเจาคณะตําบลเพื่อทราบ
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วิธีแตงตั้งรองและผูชวยเจาอาวาสวัดราษฎร
โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.  ๒๕๐๕ ไดกําหนดหนาที่เจาอาวาสไวอยางกวาง

ขวาง กลาวคือครอบคลุมกิจการคณะสงฆและกิจการพระศาสนาอยางทั่วถึง ไมเพียงแต 
เทานั้น  หนาที่เจาอาวาสยังมีบัญญัติไวในบทบัญญัติอื่น ทั้งยังมีที่เน่ืองดวยการแผนดินและการ
ของสาธารณชนทั่วไป ขอบเขตแหงงานในหนาที่เจาอาวาสจึงมีมากและเปนงานที่ตองปฏิบัติทั้งสิ้น 
ทั้งน้ีเพราะวัดเปนฐานแหงการคณะสงฆและการพระศาสนา เจาอาวาสตองรับภาระทุกอยางในวัด 
บางวัดเปนวัดเล็ก เจาอาวาสเพียงรูปเดียวก็พอรับภาระไดดี แตบางวัดเปนวัดขนาดกลาง ขนาด
ใหญ และขนาดใหญมาก เจาอาวาสเพียงรูปเดียวไมสามารถรับภาระได ในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆจึงกําหนดใหมีรองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสเพิ่มข้ึนได และในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 
๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ กําหนดใหระบุหนาที่ที่ตนจะมอบ
หมายใหปฏิบัติ ไวในหนังสือขอแตงต้ังรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาส ขอน้ีแสดงชัดเจนถึง
เจตนารมณแหงกฎมหาเถรสมาคมวา “ตองการใหรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสเปนผูชวย
ปฏิบัติหนาที่เจาอาวาสอยางแทจริง มิใชแตงต้ังเพื่อประดับเกียรติหรือเพ่ือประโยชนอื่นใด” อันวิธี
แตงต้ังรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสวัดราษฎรน้ัน ยึดหลักเกณฑและวิธีการตามความในขอ 
๖, ๒๖ และ ๒๘ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ ดังน้ี

๑.หลักเกณฑ
๑.๑ จํานวน

(๑) รองเจาอาวาส วัดหนึ่งควรมีรูปเดียว (เวนมีความจําเปนอยางแทจริง)
(๒) ผูชวยเจาอาวาส ควรมีตามสมควรแกปริมาณงาน

๑.๒ คุณสมบัติกําหนดเชนเดียวกับเจาอาวาส
๒. วิธีการ

๒.๑ เจาอาวาสเปนผูคัดเลือกเสนอตามลําดับ
๒.๒ เจาคณะจังหวัดพิจารณาแตงต้ัง
๒.๓ เม่ือแตงต้ังแลวมีการแจงและรายงานดังตําแหนงอื่น

อน่ึง ในหลักเกณฑและวิธีการ มิไดกําหนดไวชัดเจนวา วัดเชนใด ควรมีรองเจาอาวาส 
วัดเชนใดควรมีผูชวยเจาอาวาส และควรมีไดเทาใด ขอน้ี ตองอยูในดุลยพินิจของเจาอาวาสและเจา
คณะจังหวัดผูพิจารณาแตงต้ัง หากจะคิดสวนเฉลี่ย ควรมีพระภิกษุสามเณรอยูจําพรรษายอนหลัง 
๓ พ.ศ. ไมนอยกวา พ.ศ. ละ ๒๐ รูป ตอ ๑ รูป หากจะต่ํากวา ๒๐ รูปไปบาง ก็ควรเปนวัดที่มีเน้ือ
ที่กวางขวาง มีปริมาณงานมากหรือเจาอาวาสอยูในวัยชรา และยังไมเคยมีอยูแมแตรูปเดียว ควร
ใหรายละเอียดในประวัติพระภิกษุที่ขอแตงต้ัง  (ดูตัวอยางประกอบ)
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ตัวอยางหนังสือแตงต้ังแบบที่ ๑

ที่……./……. วัด…………………………….

……….กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   ขอแตงตั้งรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาส

เรียน   เจาคณะตําบล………

สิ่งที่สงมาดวย   ประวัติพระภิกษุ จํานวน  ๖ ชุด

ดวยวัด…………………….ตําบล…………………..เปนวัดใหญมีพระภิกษุสามเณรอยู
จําพรรษาตั้งแต พ.ศ………ถึง พ.ศ.………. ปละ ๕๐ - ๖๐ รูป ทั้งภารกิจในหนาที่เจาอาวาสมีมากจนไม
สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงามทั่วถึงได หากมีรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสเพื่อ
ชวยแบงเบาภาระแลว การปฏิบัติหนาที่จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุใน
วัดซึ่งมีคุณสมบัติตามความในขอ ๖ และขอ ๒๖ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ และมีความเหมาะ
สมที่จะดํารงตําแหนงรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสจํานวน ๒ รูป คือ

๑) พระปลัดสุวัฒน โกวิโท อายุ ๓๒ พรรษา ๑๑ น.ธ.เอก ควรดํารงตําแหนงรองเจา
อาวาส เม่ือไดรับการแตงตั้งแลว จะมอบหมายงานการศาสนศึกษาและการศึกษาสงเคราะหใหปฏิบัติ

๒) พระสุจินต อาทโร อายุ ๒๙  พรรษา ๘ น.ธ.เอก  ควรดํารงตําแหนงผูชวยเจาอาวาส 
เม่ือไดรับการแตงตั้งแลว จะมอบหมายงานการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะหใหปฏิบัติ

ฉะน้ัน  จึงเรียนเสนอมาเพื่อพิจารณาดําเนินการใหมีการแตงตั้งตอไป.

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ……………………)

เจาอาวาสวัด…………

หมายเหตุ.- สําหรับวัดที่ไมเคยมีมากอนเลย
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ตัวอยางหนังสือแตงต้ังแบบที่ ๒

ที่……..…./………… วัด…………………………….

…….กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เร่ือง   ขอแตงต้ังผูชวยเจาอาวาส

เรียน   เจาคณะตําบล………

ส่ิงที่สงมาดวย   ประวัติพระภิกษุ    จํานวน  ๖ ชุด

ดวยวัด…………………….ตําบล………………..เปนวัดใหญมาก มีพระภิกษุ
สามเณรอยูจําพรรษาต้ังแต พ.ศ………ถึง พ.ศ…………..ปละ ๑๐๐-๑๒๐ รูป ภารกิจในหนาที่ 
เจาอาวาสมีมาก แมจะมีรองเจาอาวาส ๑ รูป และผูชวยเจาอาวาส ๑ รูป และมอบหมายงานให
ปฏิบัติแลว ก็ยังไมสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงามโดยทั่วถึงได  จึงพิจารณาคัด
เลือกพระภิกษุในวัดซึ่งมีคุณสมบัติตามความในขอ ๖ และ ๒๖ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ 
และมีความเหมาะสมที่จะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยเจาอาวาสเพิ่มเติมอีก ๒ รูป คือ

๑) พระปราการ  ญาณธโร  อายุ  ๓๐  พรรษา ๑๐  น.ธ.เอก  เม่ือไดรับการแตงต้ัง
แลว จะมอบหมายงานการศึกษาสงเคราะหและการเผยแผพระพุทธศาสนาใหปฏิบัติ

๒) พระโกเมศ  สุธีโร อายุ ๒๘  พรรษา ๘  น.ธ.เอก  เม่ือไดรับการแตงต้ังแลว จะ
มอบหมายงานสาธารณสงเคราะหใหปฏิบัติ

ฉะน้ัน  จึงเรียนเสนอมาเพื่อพิจารณาดําเนินการใหมีการแตงต้ังตอไป.

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ……………………)

เจาอาวาสวัด…………

หมายเหตุ.- ใชสําหรับวัดที่มีรองและผูชวยเจาอาวาสอยูกอน
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ประวัติพระภิกษุเพื่อขอแตงต้ังรองและผูชวยเจาอาวาส
*****************

๑. ชื่อ…………………..ฉายา………………… อายุ……….พรรษา…….ป.ธ……..น.ธ…….
วัด…………….ตําบล……………..อําเภอ………………….จังหวัด………………………….
ปจจุบันเปน…………………..
๒. สถานะเดิม ชื่อ. ……………นามสกุล…………………เกิดวันที่………เดือน…………..
พ.ศ………. บิดา……………มารดา………………ณ บานหมูที่……..ตําบล…………………
อําเภอ…………จังหวัด……………เคยรับราชการหรือปฏิบัติงานสําคัญมาแลวคือ…………
๓ .  บรรพชา  วันที่……เดือน………………พ .ศ……….. ณ วัด………………
ตําบล……………… อําเภอ………………จังหวัด…………… พระอุปชฌาย………………
วัด…………………ตําบล…………………อําเภอ…………………จังหวัด…………………
๔ .  อุปสมบท  วันที่…… เดือน……………พ .ศ……….. ณ  วัด………………
ตําบล…………… อําเภอ………………จังหวัด……………… พระอุปชฌาย………………
วัด…………………ตําบล…………………อําเภอ…………………จังหวัด…………………
๕. วิทยฐานะ ๑) พ.ศ………สําเร็จ……………… จากโรงเรียน…………………………
อําเภอ………………จังหวัด………………

๒) พ.ศ………..สอบได น.ธ. ……………… สํานักเรียน………………
อําเภอ………………จังหวัด………………

๓) พ.ศ……….สอบได ป.ธ……………….. สํานักเรียน………………
อําเภอ………………จังหวัด………………

๔) การศึกษาพิเศษ………………………………
๕) ความชํานาญพิเศษ………………………………

๖. งานปกครอง ๑) พ.ศ………………….เปน………………………………
๒) พ.ศ………………….เปน………………………………
๓) พ.ศ……มีพระภิกษุ……….รูป  สามเณร…….รูป  ศิษยวัด……..คน

พ.ศ……มีพระภิกษุ……….รูป  สามเณร…….รูป  ศิษยวัด……..คน
พ.ศ……มีพระภิกษุ……….รูป  สามเณร…….รูป  ศิษยวัด……..คน

๗. งานการศาสนศึกษา
๑) พ.ศ……………………เปน…………………………………………………….
๒) พ.ศ……น.ธ.ตรี สมัครสอบ…...รูป คงสอบ……..รูป สอบได……รูป
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น.ธ.โท สมัครสอบ…...รูป คงสอบ….….รูป สอบได……รูป
น.ธ.เอก สมัครสอบ……รูป คงสอบ……..รูป สอบได……รูป
ชั้น ป.๑-๒สมัครสอบ……รูป คงสอบ……..รูป สอบได……รูป
ชั้น ป.ธ.๓ สมัครสอบ……รูป คงสอบ….….รูป สอบได……รูป
ชั้น ป.ธ.๔ สมัครสอบ….รูป คงสอบ….รูป สอบได……รูป

พ.ศ……น.ธ.ตรี สมัครสอบ…...รูป คงสอบ……..รูป สอบได……รูป
น.ธ.โท สมัครสอบ…...รูป คงสอบ….….รูป สอบได……รูป
น.ธ.เอก สมัครสอบ……รูป คงสอบ……..รูป สอบได……รูป
ชั้น ป.๑-๒สมัครสอบ……รูป คงสอบ……..รูป สอบได……รูป
ชั้น ป.ธ.๓ สมัครสอบ……รูป คงสอบ….….รูป สอบได……รูป
ชั้น ป.ธ.๔ สมัครสอบ….รูป คงสอบ….รูป สอบได……รูป

พ.ศ……น.ธ.ตรี สมคัรสอบ…...รูป คงสอบ……..รูป สอบได……รูป
น.ธ.โท สมัครสอบ…...รูป คงสอบ….….รูป สอบได……รูป
น.ธ.เอก สมัครสอบ……รูป คงสอบ……..รูป สอบได……รูป
ชั้น ป.๑-๒สมัครสอบ……รูป คงสอบ……..รูป สอบได……รูป
ชั้น ป.ธ.๓ สมัครสอบ……รูป คงสอบ….….รูป สอบได……รูป
ชั้น ป.ธ.๔ สมัครสอบ….รูป คงสอบ….รูป สอบได……รูป

๘. งานการศึกษาสงเคราะห ๑) พ.ศ…………………เปน……………………….
๒) พ.ศ…………………..ตั้ง………………………………

๙. งานการเผยแผ  ๑) พ.ศ…………………เปน……………………….
๒) พ.ศ…………………..ตั้ง………………………………

๑๐. งานการสาธารณูปการ
๑) พ.ศ…………………เปน……………………….
๒) พ.ศ…………………ตั้ง………………………………

๑๑. งานการสาธารณสงเคราะห
๑) พ.ศ…………………เปน……………………….
๒) พ.ศ…………………ตั้ง………………………………

๑๒.สมณศักดิ์  ๑) พ.ศ………………….เปน………………………………
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๑๓. ในปจจุบัน มีรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสอยูแลว…….รูป คือ

๑) พระ…………….ฉายา…………..อายุ…….พรรษา…….แตงตั้ง พ.ศ……….
๒) พระ…………….ฉายา…………..อายุ…….พรรษา…….แตงตั้ง พ.ศ……….
๓) พระ…………….ฉายา…………..อายุ…….พรรษา…….แตงตั้ง พ.ศ……….
๔) พระ…………….ฉายา…………..อายุ…….พรรษา…….แตงตั้ง พ.ศ……….

รับรองวาเปนประวัติที่ถูกตอง

(…………………………….)

เจาของประวัติ

รับรองตามนี้

(………………………….)

เจาอาวาสวัด…………….

หมายเหตุ.- ประวัติน้ีละเอียดกวาขอแตงต้ังเจาอาวาส เพราะตองการขอมูลยืนยันฐานะของวัด
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ไวยาวัจกร
ความหมายของไวยาวัจกร

ไวยาวัจกร หมายถึง ผูทํากิจธุระแทนภิกษุหรือสงฆ , ผูจัดการขวนขวายแทนภิกษุหรือสงฆ
ไวยาวัจกร หมายถึง ผูทํากิจธุระแทนสงฆ, ผูชวยขวนขวายทํากิจธุระ, ผูชวยเหลือรับใชพระ

ไวยาวัจกรตามพระวินัย
ตามพระวินัย มีไวยาวัจกร ที่ปรากฏในสิกขาบทที่ ๑๐ จีวรวรรคที่ ๑ นิสัคคิยปาจิตตีย 

๓ ความวา "ถาใคร ๆ  นําทรัพยมาเพื่อคาจีวรแลวถามภิกษุวา ใครเปนไวยาวัจกรของเธอ ถา
ภิกษุตองการจีวร ก็พึงแสดงคนวัดหรืออุบาสกวา ผูน้ีเปนไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย ครั้นเขา
มอบหมายไวยาวัจกรนั้นแลว ส่ังภิกษุวา ถาตองการจีวร ใหเขาไปหาไวยาวัจกร ภิกษุน้ันพึงเขาไป
หาเขาแลวทวงวา เราตองการจีวรดังน้ีได ๓ ครั้ง ถาไมไดจีวร ไปยืนแตพอเขาเห็นได ๖ ครั้ง ถา
ไมได ขืนไปทวงใหเกิน ๓ ครั้ง ยืนเกิน ๖ คร้ัง ไดมา ตองนิสัคคิยปาจิตตีย

ถาไปทวงและยืนครบกําหนดแลวไมไดจีวรจําตองไปบอกเจาของเดิมวาของนั้นไม
สําเร็จประโยชนแกตน ใหเขาเรียกเอาของเขาคืนมาเสีย

อธิบายความตามวินัยมุข ๔ เลม ๑ กัณฑที่ ๖ สิกขาบทที่ ๑๐ วา อน่ึง พระราชาก็ดี 
ราชอํามาตยก็ดี  พราหมณก็ดี คฤหบดีก็ดี สงทรัพยสําหรับจายจีวรไปดวยทูตเฉพาะภิกษุวา เจา
จงจายจีวร ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรน้ีแลว ยังภิกษุช่ือน้ีใหครองจีวร ถาทูตน้ัน เขาไปหาภิกษุน้ัน
กลาวอยางนี้วา ทรัพยสําหรับจายจีวรน้ี นํามาเฉพาะทาน ขอทานจงรับทรัพยสําหรับจายจีวร 
ภิกษุน้ัน พึงกลาวตอทูตน้ันอยางนี้วา พวกเราหาไดรับทรัพยสําหรับจายจีวรไม พวกเรารับแตจีวร
อันเปนของควรโดยกาล ถาทูตน้ันกลาวตอภิกษุน้ันอยางนี้วา ก็ใครๆ ผูเปนไวยาวัจกรของทานมี
หรือ ภิกษุผูตองการจีวร พึงแสดงชนผูทําการในอาราม หรืออุบาสก ใหเปนไวยาวัจกร ดวยคําวา 
คนนั้นแลเปนไวยาวัจกรของพระภิกษุทั้งหลาย ถาทูตน้ัน ส่ังไวยาวัจกรนั้นใหเขาใจแลว เขาไปหา
ภิกษุน้ันกลาวอยางนี้วา คนที่ทานแสดงเปนไวยาวัจกรนั้น ขาพเจาสั่งใหเขาใจแลว ทานจงเขาไป
หา เขาจักใหทานครองจีวรตามกาล

ภกิษุผูตองการจีวร เขาไปหาไวยาวัจกรแลว พึงทวงพึงเตือน ๒-๓ ครั้ง วา เราตองการ
จีวร ภิกษุทวงอยู   เตือนอยู ๒-๓ ครั้ง ยังไวยาวัจกรนั้นใหจัดจีวรสําเร็จไดการใหสําเร็จไดดวย
อยางนี้ น่ันเปนดี ถาใหสําเร็จไมได พึงเขาไปยืนน่ิงตอหนา ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ คร้ัง เปนอยางมาก 
ยังไวยาวัจกรนั้นใหจัดจีวรสําเร็จได การใหสําเร็จไดดวยอยางนี้ น่ันเปนดี ถาใหสําเร็จไมไดถาเธอ
พยายามใหยิ่งกวานั้น ยังจีวรน้ันใหสําเร็จ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ถาใหสําเร็จไมไดพึงไปเองก็ดี สง
ทูตไปก็ดี ในสํานักที่สงทรัพยสําหรับจายจีวรมา เพ่ือเธอ บอกวา ทานสงทรัพยสําหรับจายจีวรไป
เฉพาะภิกษุใด ทรัพยน้ันหาสําเร็จประโยชนนอยหน่ึงแกภิกษุน้ันไม ทานจงทวงเอาคืนทรัพยของ
ทาน ทรัพยของทานอยาไดฉิบหายเสียเลย. น้ีเปนสามีจิกรรม.(คือการชอบ) ในเรื่องน้ัน
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ไวยาวัจกรที่ปรากฏในวินัยมุข เลม ๒ กัณฑที่ ๒๐ กลาววา "ที่กัลปนา คือที่นาที่สวน
และที่อยางอื่นอีก

อันทายกผูเจาของบริจาคไวเพ่ือเปนคาปจจัยบํารุงสงฆ เชนเรียกในบัดนี้วาที่ธรณีสงฆ
ในบาลี แสดงครุภัณฑ ไมไดกลาวถึง แตในบาลีเภสัชชขันธกะกลาวไวแตไมชัดความดังน้ี พืชของ
บุคคลอันเพาะปลูกในพื้นที่ของสงฆ เจาของพึงใหสวนแลวบริโภค น้ีก็ไดแกที่นาหรือที่สวนมีคน
เชาถือ เสียคาเชาใหแกสงฆ. ที่กัลปนานี้ อนุโลมเขาในบทอารามวัตถุ เปนครุภัณฑ ของอันเกิดขึ้น
ในที่น้ันหรือจะเรียกวาคาเชาก็ตามที่ทายกผูถวายไมได กําหนดเฉพาะปจจัย ตองการดวยปจจัย
อยางใด จะนอมไปเพื่อปจจัยอยางนั้น ควรอยูที่ทายกผูถวายกําหนดเฉพาะ เสนาสนปจจัย ตอง
นอมเขาไปในเสนาสนะเทานั้น.

ถาไวยาวัจกรสงฆดูแลทําที่กัลปนานั้นเอง ไมไดใหมีผูเชาถือ จายผลประโยชนอันเกิด
ในที่น้ัน  ใหแกผูทําผูรักษาตามสวนไดอยู. ผูทําผูรักษามีกรรมสิทธิ์ในของอันเกิดขึ้น ณ ที่น้ัน เทา
สวนอันตนจะพึงได. อีกฝายหนึ่ง ในบาลีเภสัชชขันธกะนั้นเองกลาววา พืชของสงฆเพาะปลูกในที่
ของบุคคล พึงใหสวนแลวบริโภค นาจะไดแกการที่ไวยาวัจกรสงฆเชานาหรือสวนของคนอื่นทํา
เปนของสงฆ เชนน้ี ทานยอมใหจายผลประโยชนของสงฆให เปนคาเชา คาถือแกเจาของที่ การ
เชนน้ียังไมเคยไดยินวามีสักรายหนึ่ง มีแตบุคคลเชาที่ของสงฆทั้งน้ัน"

ไวยาวัจกรตามกฎกระทรวง
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ 

พ.ศ. ๒๕๐๕
ขอ ๖ ใหเจาอาวาสจัดให ไวยาวัจกรหรือผูจัดประโยชนของวัดซึ่งเจาอาวาสแตงต้ังทํา

บัญชีรับจายเงินของวัด  และเม่ือส้ินปปฏิทินใหทําบัญชีเงินรับจายและคงเหลือ ทั้งน้ีใหเจาอาวาส
ตรวจตราดูแลให เปนไปโดยเรียบรอยและถูกตอง

ขอ ๗ ในกรณีที่วัด เจาอาวาสไวยาวัจกรหรือผูจัดประโยชนของวัดถูกฟองหรือถูก
หมายเรียกเขาเปนโจทก รวมหรือจําเลยรวม ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา และจัดการศาสน
สมบัติของวัดใหเจาอาวาสแจงตอกรมการศาสนา หรือ ศึกษาธิการจังหวัด ที่วัดต้ังอยูใหทราบไม
ชากวาหาวัน นับแตวันรับหมาย

ไวยาวัจกรตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ
มาตรา ๒๓ การแตงต้ังถอดถอนพระอุปชฌาย เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจา

อาวาส พระภิกษุอันเกี่ยวกับ ตําแหนงปกครองคณะสงฆตําแหนงอื่นๆ และไวยาวัจกรใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม

มาตรา ๔๕ ใหถือวาพระภิกุซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในการปกครองคณะสงฆ
และไวยาวัจกร เปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา
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ไวยาวัจกรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กรณีที่มีการมอบหมายใหไวยาวัจกรดูแลรักษาและจัดการทรัพยสินของวัด ไวยาวัจกร

มีฐานะเปน "ตัวแทน" ของวัดในการจัดการทรัพยสินของวัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ที่ไดตรวจชําระใหม (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ไวยาวัจกรตามประมวลกฎหมายอาญา
ไวยาวัจกรมีฐานะเปน "เจาพนักงาน" ตามประมวลกฎหมายอาญาจึงไดรับการคุม

ครองและควบคุมตามประมวลกฎหมายอาญา ดังน้ี
มาตรา ๑๓๖ ผูใดดูหม่ินเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่หรือเพราะไดกระทําการ

ตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๗ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซ้ือ ทํา จัดการ หรือรักษาทรพัยใด เบียด

บังทรัพยน้ันเปนของตน หรือเปนของผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอื่นเอาทรัพยน้ันเสีย 
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงยี่สิบป หรือ จําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแตสองพันบาทถึงสี่
หม่ืนบาท

หนาที่ของไวยาวัจกร
๑. หนาที่เบิกจายนิตยภัต
๒. หนาที่ดูแลรักษาจัดการทรัพยสินของวัดตามที่เจาอาวาสมอบหมายเปนหนังสือ
หนาที่ไวยาวัจกรประเภทที่ ๑ ไดแกหนาที่เบิกจายนิตยภัตจากสวนราชการที่ไดต้ัง

นิตยภัตถวายแกพระภิกษุในวัดนั้น ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวนี้  ไวยาวัจกรจะตองไดรับหนังสือ
มอบหมายจากเจาอาวาสเพื่อนําไปแสดงเปนหลักฐานตอเจาหนาที่ของสวนราชการผูจายนิตยภัต 
ตามระเบียบของทางราชการ

สวนหนาที่ไวยาวัจกรประเภทที่ ๒ คือ หนาที่ดูแลรักษาจัดการทรัพยสินของวัดซึ่งตอง
มีหนังสือมอบหมายของเจาอาวาสเปนหลักฐาน เน่ืองจากศาสนสมบัติของวัดมีอยูมากมายหลาย
ชนิด บางสวนสําหรับใชในการพระศาสนาและบางสวนก็มิไดใชในการพระศาสนา นอกจากนี้ วิธี
การดูแลรักษาจัดการทรัพยสินของวัด ก็อาจกระทําไดหลายวิธีดวยกัน

ฉะน้ัน ทรัพยสินสวนใดจะมอบหมายใหไวยาวัจกรจัดการโดยวิธีใดจึงจําเปนตองมี "
หนังสือ" มอบหมายของเจาอาวาสเปนหลักฐาน ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวกและปองกันมิใหเกิดขอบก
พรอง หรือขอยุงยากในการปฏิบัติหนาที่ของไวยาวัจกร

แตอยางไรก็ดี ในการปฏิบัติหนาที่ของไวยาวัจกรประเภทที่ ๒ ถึงแมวาจะไดรับ
หนังสือมอบหมายจากเจาอาวาสเปนหลักฐานไวแลวก็ตาม ไวยาวัจกรจะดําเนินการไปโดยอิสระ
ตามความพอใจของตนก็หาไม จะตองจัดการใหเปนไปโดยชอบดวยบทบัญญัติในมาตรา ๔๐ วรรค 
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๓ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ กลาวคือ ตองใหเปนไปตาม "วิธีการ" ที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

โดยนัยน้ี ถาไวยาวัจกรปฏิบัติการใดๆ โดยไมไดรับหนังสือมอบหมายจากเจาอาวาสก็
ดี หรือไดรับหนังสือมอบหมายจากเจาอาวาสแลว แตกระทําไปโดยมิชอบดวยวิธีการตามที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงก็ดี ตองถือวาไดกระทําไปโดยนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือมิชอบดวยอํานาจ
หนาที่ของตนแลวแตกรณี หากเกิดขอบกพรอง หรือเสียหายขึ้นดวยเหตุดังกลาวแลว ไวยาวัจกร
จะตอง "รับผิดชอบ" ในความบกพรองหรือความเสียหายนั้น

โดยนัยเดียวกัน ถาเจาอาวาสมอบหมายใหไวยาวัจกรปฏิบัติการใดๆ โดยมิไดมอบ
หมายเปนหนังสือ ตามที่บัญญัติไวในขอ ๒ น้ีแลว หากเกิดขอบกพรองหรือเสียหายขึ้นดวยเหตุดัง
กลาวแลวเจาอาวาสจะตองรวม "รับผิดชอบ" ในความบกพรองหรือความเสียหายนั้นดวย

ความรับผิดชอบของไวยาวัจกร
  โดยที่ไวยาวัจกร มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการจัดประโยชนศาสนสมบัติของวัดอัน

เปนทรัพยสินของ "พระศาสนา" นอกจากจะมีบทบัญญัติกําหนดขอบเขตแหงอํานาจหนาที่
ไวยาวัจกร พรอมทั้งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังถอดถอนไวยาวัจกร ตลอดจน "ความรับ
ผิดชอบ" ในหนาที่ของไวยาวัจกรไวเปนพิเศษอีกสวนหน่ึง เชนเดียวกับความรับผิดชอบของขา
ราชการฝายบานเมือง ผูมีหนาที่ดูแลรักษาและจัดการทรัพยสินแผนดินหรือของ "ชาติ" ซ่ึงแยก
ออก พิจารณาไดเปน ๒ สวน คือ

๑. ความรับผิดชอบในทางแพง
๒. ความรับผิดชอบในทางอาญา
สวนความรับผิดชอบของไวยาวัจกรในขอที่ ๑ คือ ความรับผิดชอบในทางแพงน้ัน 

หมายถึงความรับผิดชอบ
ในฐานที่ไวยาวัจกรเปน "ตัวแทนของวัด" ซ่ึงเปนนิติบุคคล ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 

๓๑ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ
ถาไวยาวัจกรกระทําการใดๆ โดยมิชอบดวยอํานาจหนาที่ของไวยาวัจกรหรือมิชอบ

ดวยสิทธิหนาที่ของวัด หากเกิดความเสียหายแกวัดหรือบุคคลภายนอกก็ตาม ไวยาวัจกรผูน้ันตอง
รับผิด ตองรับใชความเสียหายนั้นแกวัด หรือบุคคลภายนอกแลวแตกรณี ตามประมวลผล
กฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ ๑๕ ตัวแทน

ความรับผิดชอบของไวยาวัจกรในขอที่ ๒ คือ ความรับผิดชอบในทางอาญานั้น หมาย
ถึง ความรับผิดชอบ ในฐานที่ไวยาวัจกรเปน "เจาพนักงาน" ตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๔๕ แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีความวา

"มาตรา ๔๕ ใหถือวาพระภิกษุซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในการปกครองคณะ
สงฆและไวยาวัจกรเปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา"
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ตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๕ ซ่ึงยกฐานะของไวยาวัจกรใหเปนเจาพนักงานตามความ
ในประมวลกฎหมายอาญาเชนน้ี มิใชมีความมุงหมายแตเพียง "ควบคุม" การปฏิบัติหนาที่ของ
ไวยาวัจกรเทานั้นยังมีความมุงหมายเพื่อ "คุมครอง" การปฏิบัติหนาที่ของไวยาวัจกรอีกสวนหน่ึง
ดวย เพราะในประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติแยกความผิดเกี่ยวกับเจาพนักงานไวเปน ๒ 
ลักษณะ  คือ ความผิดเกี่ยวกับความยุติธรรมและความผิดทั้ง ๒ ลักษณะยังแบงออกเปน ๒ หมวด 
คือ

๑. ความผิดตอเจาพนักงาน
๒. ความผิดตอเจาหนาที่พนักงาน
นอกจากนี้ยังไดบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเร่ืองเจาพนักงานไวในลักษณะและหมวดอื่นๆ 

อีกในประมวลกฎหมายอาญา แตในที่น้ีจะกลาวแตเร่ืองที่เกี่ยวของและสําคัญเทานั้น
โดยนัยน้ีถามีผูใดกระทําผิดตอไวยาวัจกรผูกระทําตามหนาที่ตองดวยกรณีอยางไร

อยางหน่ึงตามที่บัญญัติไวในหมวดที่วาดวยความผิดตอเจาพนักงาน หรือในลักษณะหรือหมวด
อื่นๆ แลว ก็ตองมี ความผิดและรับโทษทางอาญา ตามที่บัญญัติไวในกรณีน้ันๆ ขอนําตัวอยางมา
ประกอบการพิจารณาเฉพาะแตเพียงบางกรณี

ตัวอยาง เชน ผูใดดูหม่ินไวยาวัจกร ซ่ึงกระทําการตามหนาที่หรือเพราะไดกระทําการ
ตามหนาที่ ตองมีความผิดฐาน "ดูหม่ิน" เจาพนักงานตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๖

โดยนัยเดียวกัน ถาไวยาวัจกรผูใดกระทําผิดตอหนาที่ของตนตองดวยกรณีอยางใด
อยางหน่ึง ตามที่บัญญัติไวในหมวดความผิดตอเจาหนาที่เจาพนักงาน หรือในลักษณะและหมวด
อื่นๆ แลว ก็ตองมีความผิดและรับโทษทางอาญา ตามที่บัญญัติไวในกรณีน้ันๆ ตัวอยาง เชน ถา
ไวยาวัจกรผูใดเบียดบังยักยอกทรัพยสินของวัด อันอยูในความครอบครองของตนตามหนาที่ตองมี
ความผิดฐานเจาพนักงาน "ยักยอก" ทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๗ หรือ

ถาไวยาวัจกรผูใดใชอํานาจตามตําแหนงหนาที่ของตนโดยทุจริตเปนการเสียหายแกวัด
ตองมี ความผิดฐานเจาพนักงานใชอํานาจหนาที่และตําแหนงหนาที่ในทาง "ทุจริต" ตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๑๕๑ หรือ

ถาไวยาวัจกรผูใดปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ตองมีความผิดฐานเจา
พนักงานปฏิบัติหนาที่โดย "มิชอบ" หรือโดยทุจริตตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๗ มีความวา

มาตรา ๑๕๗ ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อ
ใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต ตองระหวาง
โทษจําคุกต้ังแต หน่ึงปถึงสิบป หรือปรับต้ังแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

การแตงต้ังไวยาวัจกร
เน่ืองจากไวยาวัจกรตองรับภาระปฏิบัติหนาที่อันสําคัญเกี่ยวกับผลประโยชนสวนได

สวนเสียของวัดและพระศาสนาอยูหลายประการ เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอบกพรองเสียหายในการ
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ปฏิบัติหนาที่ของไวยาวัจกรดังกลาวมาแลว จึงจําเปนตองมีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑและวิธี
การแตงต้ังไวยาวัจกรไวเปนพิเศษ ซ่ึงแยกสาระสําคัญออกพิจารณา ไดเปน ๔ สวน คือ

๑. หลักเกณฑการแตงต้ังไวยาวัจกร
๒. วิธีการแตงต้ังไวยาวัจกร
๓. การแตงต้ังไวยาวัจกรหลายคน
๔. การแตงต้ังผูรักษาการในตําแหนงไวยาวัจกร

หลักเกณฑการแตงต้ังไวยาวัจกร
คฤหัสถที่ไดรับการคัดเลือกและแตงต้ังใหเปนไวยาวัจกร  ตามกฎมหาเถรสมาคม 

ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖)   วาดวยการแตงต้ังถอดถอนไวยาวัจกร ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๖
ขอ ๖ คฤหัสถผูจะไดรับการแตงต้ังเปนไวยาวัจกร ตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอ

ไปน้ี
(๑) เปนชาย มีสัญชาติไทย นับถือพระพุทธศาสนา
(๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๒๕ ปบริบูรณ
(๓) เปนผูมีหลักฐานมั่นคง
(๔) เปนผูมีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ไวยาวัจกรได
(๕) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามระบบรัฐธรรมนูญ
(๖) ไมเปนผูที่มีรางกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอนไมสม

ประกอบหรือมีโรคเปนที่รังเกียจแกสังคม
(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี เชน มีความประพฤติเสเพล เปนนัก

เลงการพนัน เสพสุราเปนอาจิณ หรือติดยาเสพติดใหโทษ
(๘) ไมเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว
(๙) ไมเปนผูที่เคยถูกลงโทษใหออกจากราชการ หรือองคการของรัฐบาล หรือ

บริษัทหางรานเอกชน ใน ความผิดหรือมีมลทินมัวหมองในความผิดเกี่ยวกับการเงิน
(๑๐) ไมเปนผูที่เคยถูกลงโทษจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิด

อันไดกระทําโดยประมาท
เม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติในขอ ๖ โดยตลอดแลว จะเห็นไดวาไดกําหนด "คุณ

สมบัติ" ของผูที่จะดํารงตําแหนงไวยาวัจกรไวมากถึง ๑๐ ประการ ทั้งน้ี โดยมีเหตุผลและความมุง
หมายอันสําคัญอยูหลายประการ แตถาจะกลาวโดยสรุปแลว ก็เพ่ือใหผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแก
ตําแหนงหนาที่ไวยาวัจกร ซ่ึงแยกพิจารณาโดยสังเขป ไดดังน้ี

(๑) เน่ืองจากในการปฏิบัติหนาที่ของไวยาวัจกร จะตองมีการติดตอประสานงานกับ
บุคคล "หลายฝาย" เชน  เจาอาวาสและบรรพชิตในวัดนั้นฝายหนึ่ง เจาหนาที่ของสวนราชการที่
เกี่ยวของฝายหนึ่ง ตลอดถึงประชาชนทั่วไปอีกฝายหนึ่ง จึงจําเปนตองกําหนด "คุณสมบัติ" เกี่ยว



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.rakdee.net/pak16

198

กับเร่ืองเพศ วัย สัญชาติ ศาสนา หลักฐานการครองชีพ ความรูความสามารถความคิดเห็นทางการ
เมือง รวมทั้งมีรางกายและจิตใจอันสมบูรณ ดังที่ไดบัญญัติไวต้ังแตประการที่ ๑ ถึงประการที่ ๖ 
ทั้งน้ี ดวยความมุงหมายเพื่อใหเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวนั้นใหดําเนินไปโดยเรียบรอย

(๒) นอกจากนี้ ไวยาวัจกรยังมีหนาที่อันสําคัญอีกสวนหน่ึงกลาวคือ มีหนาที่ตองรับ 
เก็บรักษา และเบิกจาย "เงินศาสนสมบัติ" ของวัดเปนจํานวนมากตามที่เจาอาวาสมอบหมาย จึงจํา
เปนตองกําหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับเร่ือง "ความประพฤติ" มิใหบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมเปนคน
มีหน้ีสินลนพนตัว ไมเคยมีความผิดเสียหายเกี่ยวกับการเงิน ตลอดถึงไมเคยถูกลงโทษจําคุก
เพราะกระทําผิดอาญามากอน ดังที่ไดบัญญัติไวต้ังแตประการที่ ๗ ถึงประการที่ ๑๐ ทั้งน้ี โดยมุง
หมายเพื่อใหไดผูที่มีเกียรติเปนที่เช่ือถือไววางใจ และเพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริตบกพรองเสีย
หายแกทรัพยสินของวัดและพระศาสนา

ฉะน้ัน ในเรื่อง "คุณสมบัติ" ของไวยาวัจกรทั้ง ๑๐ ประการ ตามที่บัญญัติไวในขอ ๖ น้ี 
จึงจัดเปนหลักเกณฑสําคัญในการคัดเลือกและแตงต้ังไวยาวัจกร เพราะถาปรากฏวาผูที่ไดรับแตง
ต้ังเปนไวยาวัจกรนั้น "บกพรอง"  จากคุณสมบัติเพียงประการใดประการหนึ่ง การแตงต้ังยอมไม
เปนการสมบูรณตามกฎหมาย

นอกจากนี้ยังตองดําเนินการใหชอบดวย "วิธีการ" แตงต้ังตามที่บัญญัติไวอีกสวนหน่ึง 
ซ่ึงจะไดพิจารณาในลําดับตอไป

วิธีการแตงต้ังไวยาวัจกร
เน่ืองจากมีบทบัญญัติกําหนดคุณสมบัติของไวยาวัจกรไวเปนหลักเกณฑในการแตงต้ัง

ดังกลาวแลว จึงจําเปนตองมีบทบัญญัติกําหนด "วิธีดําเนินการ" แตงต้ังไวยาวัจกรไวอีกสวนหน่ึง 
เพ่ือควบคุมการแตงต้ังใหดําเนินไปโดยเรียบรอย ดังที่บัญญัติไวในขอ ๗ มีความวา

ขอ ๗ ในการแตงต้ังไวยาวัจกรของวัดใด ใหเปนอํานาจหนาที่ของเจาอาวาสวัดนั้น
ปรึกษาสงฆในวัดพิจารณาคัดเลือกคฤหัสถผูมีคุณสมบัติตามควมในขอ ๖ เม่ือมีมติเห็นชอบใน
คฤหัสถผูใดก็ใหเจาอาวาสสั่งแตงต้ังคฤหัสถผูน้ันเปนไวยาวัจกร โดยอนุมัติของเจาคณะอําเภอ ใน
การแตงต้ังไวยาวัจกร เพ่ือความเหมาะสมจะแตงต้ังไวยาวัจกรคนเดียว หรือหลายคนก็ได ในกรณี
ที่ไวยาวัจกรหลายคน ใหเจาอาวาสมอบหมายหนาที่การงาน ใหแกไวยาวัจกรแตละคนเปนหนังสือ

ตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ บัญญัติหนาที่
เจาอาวาสไววา “บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไดดวยดี” และวิธีจัดการ
ศาสนสมบัติของวัดซึ่งกําหนดในกฎกระทรวง ก็เปนวิธีการอันละเอียดและเหมาะสมแกคฤหัสถ ที่
บัญญัติใหมีไวยาวัจกรก็เพ่ือใหชวยงานเจาอาวาสในการนี้ ซ่ึงเจาอาวาสจะมอบหมายเปนหนังสือ  
ขอแนะแนวปฏิบัติ ดังน้ี
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หลักเกณฑการแตงต้ัง ใหแตงต้ังในเม่ือไวยาวัจกรวางลงหรือที่มีอยูไมเพียงพอกับ
ปริมาณงาน เฉพาะที่ไวยาวัจกรวางลง จะแตงต้ังผูรักษาการในตําแหนงไวยาวัจกรเปนการชั่ว
คราวกอนก็ได การแตงต้ังไวยาวัจกรนั้น กําหนดคุณสมบัติอันเปนหลักเกณฑไวหลายอยาง เชน 
เปนชาย มีสัญชาติไทย นับถือพระพุทธศาสนา มีอายุไมตํ่ากวา ๒๕ ปบริบูรณ เปนตน (ตามขอ ๖ 
กฎ ๑๘)

วิธีแตงต้ัง ใหเจาอาวาสปรึกษาสงฆในวัดพิจารณาคัดเลือกคฤหัสถผูมีคุณสมบัติตาม
กฎมหาเถรสมาคมเพื่อขออนุมัติแตงต้ัง มติแหงการปรึกษานั้น ตองเห็นพองกัน เม่ือปรึกษาแลวให
ขออนุมัติจากเจาคณะอําเภอโดยเสนอผานเจาคณะตําบล รับอนุมัติแลวจึงแตงต้ัง เม่ือแตงต้ังแลว 
ตองรายงานการแตงต้ังตอเจาคณะอําเภอและแจงนายอําเภอเพื่อแจงสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ และควรแจงใหสงฆและทายกทายิกาวัดนั้นทราบดวย

ขอพิเศษ การแตงต้ังไวยาวัจกร ตองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ จึงเปนการ
แตงต้ังที่ชอบดวยกฎหมาย ตองทําหนังสือมอบหมายการงานใหรับปฏิบัติและถาแตงต้ังแทนคน
เดิม ตองสั่งใหไวยาวัจกรคนเดิมหรือทายาทมอบหมายการงานพรอมดวยทรัพยสินและหลักฐาน
ตาง ๆ ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของผูน้ันใหแกไวยาวัจกรคนใหมดวย
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ตัวอยางหนังสือขออนุมัติ

ที่……./……. วัด…………………………………

๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งไวยาวัจกร

เรียน  เจาคณะตําบล………

สิ่งที่สงมาดวย  รายงานการปรึกษาสงฆ   จํานวน  ๑  ชุด

ดวยนาย…………..ไวยาวัจกรวัด…………………ตําบล……………………
อําเภอ……………ไดลาออกจากตําแหนงและเจาอาวาสอนุมัติแลว ตั้งแตวันที่……...
เดือน……………….. พ.ศ. ๒๕……..  เปนเหตุใหไวยาวัจกรวัด……………….วางลง

เจาอาวาสไดปรึกษาสงฆในวัด เมื่อวันที่……เดือน……………. พ.ศ. ๒๕…… 
พิจารณาคัดเลือกคฤหัสถผูมีคุณสมบัติตามความในขอ ๖ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกรเพื่อดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ไวยาวัจกร มีมติเห็นชอบใหตั้งนาย……………………อายุ………ป วุฒิ……………….และ
นาย………………..อายุ………..ป วุฒิ……………………มีรายละเอียดดังรายงานการ
ปรึกษาที่ถวายมาพรอมดวยหนังสือนี้

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติและโปรดไดดําเนินการตอไป.

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ……………………….)
เจาอาวาสวัด………………

คําชี้แจง.- เรียงเปนตัวอยางในการขออนุมัติ และเจาคณะตําบลดําเนินการขออนุมัติไปถึงเจาคณะอําเภอ
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ตัวอยางรายงานการปรึกษาสงฆ
รายงานการปรึกษาสงฆวัด…………..

เพื่อคัดเลือกคฤหัสถผูสมควรเปนไวยาวัจกร
ณ วัด……………ตําบล……………..อําเภอ…………….จังหวัด…………….

วันที่……เดือน…………………พ.ศ……………
-------------------------

สงฆผูรวมปรึกษา
(๑) พระครู……………….เจาอาวาส (๒) พระ………………….รองเจาอาวาส
(๓) พระ……………………. (๔) พระ………………………………

(ลงทุกรูปที่เขาปรึกษาหรือลงเฉพาะยอดจํานวนก็ได)

โดยที่วัด………………ตําบล…………….อําเภอ…………..จังหวัด…………………
ไมมีไวยาวัจกร เพราะ……………………………………………

เจาอาวาสไดนําเรื่องแตงตั้งไวยาวัจกรปรึกษาสงฆในวัด  เพื่อพิจารณาคัดเลือก
คฤหัสถผูมีคุณสมบัตติามความในขอ ๖ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๖) วา
ดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร เมื่อวันที่……เดือน………………พ.ศ. ๒๕……...
เวลา………..น. ณ…………..…………..สงฆมีความเห็นเปนเอกฉันท เพื่อแตงตั้งไวยาวัจกร 
จํานวน ๒ คน คือ.-

๑) นาย…………..…………..อายุ……..วุฒิ…………..บานเลขที่………..หมูที่…..….
ตําบล……….อําเภอ…………..จังหวัด…………………………อาชีพ………………………..

๒) นาย………….……….….อายุ……..วุฒิ…………..บานเลขที่………...หมูที่…...…
ตําบล……..อําเภอ…………..จังหวัด…………………………อาชีพ………………………..

จึงบันทึกรายงานไวเพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินการเพื่อมีการแตงตั้งไวยาวัจกร
วัด…………………………..ตอไป

ตรวจแกถูกตองแลว

(พระ……………………)
เจาอาวาสวัด…………..

รับรองวาเปนรายงานที่ถูกตอง

(พระ…………………………..)
ผูจดบันทึกรายงานการปรึกษา
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ตัวอยางหนังสือแจงการแตงต้ัง

ที่……./……. วัด……………………………………

……กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง   แตงตั้งไวยาวัจกร

เจริญพร   นาย……………..

สิ่งที่สงมาดวย   คําสั่ง    จํานวน  ๑  ฉบับ

ดวย……………………….ไวยาวัจกรวัด………………………….ขอลาออก
จากตําแหนงและไดอนุมัติแลวแตวันที่…..เดือน……………… พ.ศ. ๒๕……. และเพื่อมิให
งานในหนาที่ไวยาวัจกรสะดุดหยุดลง เจาอาวาสไดปรึกษาสงฆในวัดและขอรับอนุมัติจากเจา
คณะอําเภอแลว แตงตั้งใหทานดํารงตําแหนงไวยาวัจกรวัด………………………สืบแทน 
ตามคําสั่งที่……..../๒๕……… ลงวันที่………เดือน…………………. พ.ศ. ๒๕………

ฉะนั้น   จึงเจริญพรมาเพื่อ
๑) ใหทานไดทราบการแตงตั้ง  และรับปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ไวยาวัจกร

สืบไป
๒) ใหทานไปรับมอบงานในตําแหนงหนาที่ไวยาวัจกร พรอมกับทรัพยสินและ

หลักฐานตาง ๆ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ…………………………….ไวยาวัจกรคนเดิม
ในวันที่……เดือน………..………… พ.ศ. ๒๕…….เวลา…………..น. ณ กุฏิเจาอาวาส

เจริญพร

(พระ…………………….)

เจาอาวาสวัด……………..
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ตัวอยางหนังสือรายงานการแตงต้ัง

ที่……./……. วัด……………………………

…….. กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   แตงตั้งไวยาวัจกร

เรียน   เจาคณะตําบล……………………..

อางถึง   หนังสือที่……./……………ลงวันที่…………….

ตามหนังสือที่อางถึง  อนุมัติใหแตงตั้งนาย……………………..เปนไวยาวัจกร
วัด………………….ดังความละเอียดแจงอยูในหนังสือที่อางถึงแลว นั้น

บัดนี้  ไดแตงตั้งนาย……………..ใหดํารงตําแหนงไวยาวัจกรวัด……………..
แลว แตวันที่……….เดือน………………. พ.ศ. ๒๕……..

ฉะนั้น   จึงเรียนมาเพื่อทราบและเพื่อดําเนินการตอไป

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ……………………...)
เจาอาวาสวัด…………………
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ตัวอยางหนังสือแจงการแตงต้ัง

ที่……./……. วัด…………………………….

………. กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง     แตงตั้งไวยาวัจกร

เจริญพร    นายอําเภอ………

ดวยนาย…………………….………ไวยาวัจกรวัด………………………….
ตําบล…………………….อําเภอ……………………….ไดรับอนุมัติใหลาออกจากตําแหนงตั้ง
แตวันที่……เดือน……………พ.ศ. ๒๕……. และบัดนี้ไดแตงตั้งใหนาย……………………. 
อายุ……..ป วุฒิ……………..เปนไวยาวัจกรวัด…………………….สืบแทน  ตั้งแตวันที่……
เดือน…………………พ.ศ. ๒๕………

ฉะนั้น  จึงเจริญพรมาเพื่อทราบ  และขอไดแจงสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดดวย

เจริญพร

(พระ…………………….)
เจาอาวาสวัด…………..
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ตัวอยางคําสั่งที่ ๑/๑

คําสั่งวัด…………
ที่……/………

เรื่อง  แตงต้ังไวยาวัจกร
***************

ดวย  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดประกาศตั้งวัด………………… 
ตําบล………………… อําเภอ……………………จังหวัด…………………เปนวัดในพระ
พุทธศาสนา  ตามประกาศลงวันที่……..เดือน………………….พุทธศักราช ๒๕…….. แตยัง
ไมมีไวยาวัจกร

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ วรรคแรก  แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 
๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และโดยอนุมัติของเจาคณะอําเภอ

จึงแตงตั้งใหนาย………………………อายุ…….ป วุฒิ………………………
เปนไวยาวัจกรวัด……………… มีอํานาจหนาที่ตามความในขอ ๔ แหงกฎมหาเถรสมาคม 
ฉบับที่กลาวแลว

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่………เดือน……………..……พ.ศ. ๒๕……

(ลงชื่อ) ………………………………….
(พระ………………………)

เจาอาวาสวัด………………………
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ตัวอยางคําสั่งที่ ๑/๒

คําสั่งวัด…………
ที่……/………

เรื่อง   แตงต้ังไวยาวัจกร
***************

ดวย วัด………..………ตําบล………………… อําเภอ………………………
ไวยาวัจกรวางลงเพราะ………………………ควรแตงตั้งไวยาวัจกรแทนตําแหนงที่วาง

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ วรรคแรก  แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 
๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
และโดยอนุมัติของเจาคณะอําเภอ

จึงแตงตั้งใหนาย………………………อายุ…….ป วุฒิ………………………
เปนไวยาวัจกรวัด…………….มีอํานาจหนาที่ตามความในขอ ๔ แหงกฎมหาเถรสมาคม 
ฉบับที่กลาวแลว

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง  ณ  วันที่………เดือน………………พ.ศ……….

(ลงชื่อ) ……………………..…………
(พระ………………………)

เจาอาวาสวัด………………………
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ตัวอยางคําสั่งที่ ๒

คําสั่งวัด…………
ที่……/………

เรื่อง  แตงต้ังไวยาวัจกร
***************

ดวยวัด…………………ตําบล………………… อําเภอ………………………
จังหวัด………………………เปนวัดใหญภารกิจเกี่ยวกับการศาสนสมบัติและกิจการอื่นมาก 
เดิมมีไวยาวัจกรอยูแลว………..คน แตยังไมเพียงพอแกปริมาณงาน จําเปนตองมีไวยาวัจกร
หลายคน

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ วรรคแรก  แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 
๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
และโดยอนุมัติของเจาคณะอําเภอ

จึงแตงตั้งให
๑.นาย………………อายุ…….วุฒิ………………เปนไวยาวัจกรวัด………
๒.นาย………………อายุ…...วุฒิ…………….…เปนไวยาวัจกรวัด………

มีอํานาจหนาที่ตามความในขอ ๔ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่กลาวแลว

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่………เดือน….………………พ.ศ……….

(ลงชื่อ) ………………………………….
(พระ………………………)

เจาอาวาสวัด………………………
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ตัวอยางคําสั่งแตงต้ังผูรักษาการ

คําสั่งวัด…………
ที่……/………

เรื่อง  แตงต้ังผูรักษาการในตําแหนงไวยาวัจกร
******************************

ดวย นาย……….………..…นามสกุล………………ไวยาวัจกรวัด……………
ได………………….เมื่อวันที่……เดือน………………พ.ศ. ๒๕..……เปนเหตุใหไวยาวัจกร
วางลง และเห็นควรแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงไวยาวัจกรเปนการชั่วคราวกอน

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๕ วรรคแรก  แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 
๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
และโดยอนุมัติของเจาคณะอําเภอ

จึงแตงตั้งให นาย……………………อายุ……. ป วุฒิ…………………เปนผู
รักษาการในตําแหนงไวยาวัจกรวัด………………ตําบล…………..อําเภอ………….มีอํานาจ
หนาที่ตามความในขอ ๑๕ วรรค ๒ และ ขอ ๔  แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่กลาวแลว

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่………เดือน………………พ.ศ. ๒๕……….

(ลงชื่อ) ……………..……………….……
(พระ………………………)

เจาอาวาสวัด………………………

คําชี้แจง ตองมีหนังสือแจงการแตงตั้งดังกลาวในตัวอยางกอน
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การพนจากตําแหนง
พระสังฆาธิการและไวยาวัจกร

ไดกลาวถึงหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังพระสังฆาธิการและไวยาวัจกรมาตามลําดับ 
โดยยกหลักเกณฑและวิธีการมาแจกแจง  พรอมกับทําตัวอยางไวพอเปนแนวทางปฏิบัติ พอที่พระ
สังฆาธิการและเลขานุการจะยึดถือเปนหลักปฏิบัติได การแตงต้ังพระภิกษุและคฤหัสถใหดํารง
ตําแหนงตาง ๆ และใหเปนไวยาวัจกรนั้น เปนการบรรจุผูมีความรูความสามารถและเหมาะสมกับ
ตําแหนงน้ัน ๆ ใหผูน้ันไดมีโอกาสบริหารการคณะสงฆและการพระศาสนา แตในบางกรณี ผูที่ได
รับการแตงต้ังน้ัน อาจพอใจในการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่น้ัน ๆ ในระยะแรก กาลตอมาอาจ
เบื่อหนายหรือไมพอใจในการปฏิบัติงาน หรือในบางกรณีสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ไดดี
ในระยะแรก แตระยะหลังหยอนความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ในบางกรณีปฏิบัติงานในหนาที่
มาโดยเรียบรอยตลอดมาจนอายุครบ ๘๐ ปบริบูรณ ควรไดรับการยกยองเชิดชู หรือในบางกรณี 
ดํารงตําแหนงหนาที่โดยเรียบรอยตลอดมาจนถึงชราทุพพลภาพ หรือพิการ จําเปนตองใหปลด
เปลื้องภาระเพื่อใหพักผอนหรือรักษาตัว จึงตองมีบทบัญญัติใหผูไดรับการแตงต้ังพนจากตําแหนง
หนาที่ไว เพราะเมื่อดํารงตําแหนงใด ๆ ได ก็ยอมพนจากตําแหนงหนาที่น้ันได การพนจาก
ตําแหนงน้ัน   ในบางกรณี   เปนไปเองโดยสภาพและเปดเผยชัดเจน  เชน   มรณภาพหรือตาย 
ลาสิกขา แตในบางกรณี ตองมีวิธีส่ังใหพนจากตําแหนงหนาที่ ซ่ึงกลาวโดยรวมวา “หลักเกณฑ
และวิธีการ” คลายกับการแตงต้ัง การใหพนจากตําแหนงหนาที่ยอมเปนภาระของเจาคณะผูบังคับ
บัญชาใกลชิดและผูมีอํานาจแตงต้ัง ดังจะกลาวตอไป

วิธีขอลาออกจากตําแหนง
วิธีลาออกจากตําแหนงพระสังฆาธิการนั้น บัญญัติเพ่ือใหพระสังฆาธิการผูไมประสงค

จะดํารงตําแหนงตอไป หรือประสงคจะลาออกจากตําแหนงเพื่อลาสิกขา ขอลาออกจากตําแหนง
หน าที่ ได  บทบัญญัติกําหนดหลัก เกณฑไวกว าง  ๆ  เ พ่ือให เปนประโยชนแกพระ  
สังฆาธิการ จึงกําหนดบทเรียนดังตอไปนี้.-

๑. วิธีลาออกเพราะไมประสงคจะดํารงตําแหนงตอไป
๒. วิธีลาออกเพราะประสงคจะลาสิกขา

การปฏิบัติในวิธีที่ ๑ ผูประสงคขอลาออกจากตําแหนงตองจัดทําหนังสือขอลาออก
จากตําแหนงน้ัน ๆ ระบุ วัน เดือน ป ที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงน้ัน ๆ และเหตุผลที่ขอลาออก 
ยื่นตอผูบังคับบัญชาใกลชิดเพื่อดําเนินการตอไป
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การปฏิบัติในวิธีที่ ๒ ตองจัดทําหนังสือขอลาออกจากตําแหนงพระสังฆาธิการทุก
ตําแหนงที่ดํารงอยู ถาแตละตําแหนงผูแตงต้ังตางช้ันกัน เชน เปนเจาอาวาสวัดราษฎรและเปนเจา
คณะอําเภอ ใหจัดทําหนังสือขอลาออก ๒ ฉบับ ยื่นตอผูบังคับบัญชาใกลชิดของตําแหนงน้ัน ๆ 
อยาทําหนังสือขอลาออกจากตําแหนงทั้ง ๒ ในฉบับเดียวกัน เพราะไมสะดวกแกการดําเนินการ 
เพราะตองสงหนังสือลาออกตัวจริงจนถึงผูพิจารณาอนุญาตทุกตําแหนง และ ถาเปนพระราชาคณะ 
พระครูสัญญาบัตร หรือพระเปรียญอยูดวย ใหทําหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลา
สิกขาอีก ๑ ฉบับ  ยื่นตอผูบังคับบัญชาใกลชิด  อยารวมเปนฉบับเดียวกับหนังสือขอลาออกจาก
ตําแหนง เพราะไมสะดวกแกการปฏบิัติงาน   และตองยื่นกอนวันที่กําหนดลาสิกขาไมนอยกวา 
๔๕  วัน

วิธีปฏิบัติของผูบังคับบัญชา เม่ือผูบังคับบัญชาใกลชิดไดรับหนังสือลาออกจาก
ตําแหนงหรือหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขาแลว ใหพิจารณาบันทึกความ
เห็นในหนังสือน้ัน ลงนามกํากับคัดสําเนาหนังสือน้ันไว แลวทําหนังสือนําสงหนังสือขอลาน้ันอีก
ฉบับหน่ึง เพ่ือดําเนินการตามลําดับ โดยตองสงหนังสือตัวจริงจนถึงผูมีอํานาจแตงต้ังเพื่อพิจารณา
อนุญาต อยาสงสําเนาหนังสือขอลาหรือสําเนาหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ผู
อนุญาตจะบันทึกอนุญาตในหนังสือน้ันแลว แจงเร่ืองราวกลับหรือจะออกเปนคําสั่งอีกก็ได ที่สําคัญ
ตองส่ังใหมอบงานในตําแหนงหนาที่แกผูรักษาการแทนรูปใหมหรือแกผูบังคับบัญชาใกลชิด และ
ถาเปนพระสมณศักดิ์ใหนําพัดยศสมณศักดิ์มอบแกผูบังคับบัญชาใกลชิดเพื่อสงสํานักงานพระพุทธ
ศาสนาแหงชาติดวย

ตามระเบียบที่สังฆมนตรีวาการองคปกครองวางไว และยึดถือปฏิบัติอยู ถือเอาความ
เฉพาะที่เปนขอหามดังน้ี.-

๑. หามพระสมณศักดิ์ลาสิกขากอนไดรับพระบรมราชานุญาต ถาละเมิดใหถือวาเปนผู
ประทุษรายเกียรติของคณะสงฆและจัดเปนบุคคลอันสงฆพึงรังเกียจ

๒. หามพระสังฆาธิการเปนประธาน หรือคณะทําการลาสิกขาแกพระสมณศักดิ์ผูมิได
รับหนังสือยืนยันพระบรมราชานุญาตมาแสดงเปนหลักฐาน ถารูปใดละเมิดใหผูบังคับบัญชาจัดการ
ลงโทษฐานละเมิดจริยาอยางใดอยางหน่ึง
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ตัวอยางหนังสือขอลาออก

ที่……./……… วัด………………………………

…….. กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง  ขอลาออกจากตําแหนงเจาอาวาส

เรียน  เจาคณะตําบล………

ดวยกระผม พระ………………..วัด……………….ตําบล……………………
อําเภอ…………….ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัด…………เมื่อวันที่……
เดือน…………… พ.ศ. ๒๕…… ไดดํารงตําแหนงเจาอาวาสและปฏิบัติหนาที่ติดตอกันมา
เปนเวลา……….ปเศษ โดยไดรับใชคณะสงฆและพระศาสนามาอยางเต็มความสามารถ

บัดนี้  กระผมมีความเบื่อหนายตอการประพฤติพรหมจรรย ไมสามารถจะ
ดํารงสมณเพศตอไปได ไดกําหนดลาสิกขาในวันที่……เดือน……….……… พ.ศ. ๒๕…….

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากตําแหนงเจาอาวาสวัด…….…………….
เพื่อลาสิกขาตามกําหนดดังกลาว  ขอไดโปรดดําเนินการตอไป.

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ……………………..)
เจาอาวาสวัด…………..

คําแนะนํา.- น้ีเปนเพียงตัวอยาง ถาลาออกจากตําแหนงอื่น ใหเปลี่ยนแปลงตามควรแกกรณีน้ัน
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ตัวอยางหนังสือขอพระราชทาน

ที่……./……… วัด………………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา

เรียน   เจาคณะตําบล………

ดวยกระผม พระครู………………..ฉายา…………….อายุ…….พรรษา……...
วัด……………….ตําบล……………………อําเภอ………………จังหวัด………………
ตําแหนงเจาอาวาสวัด………………….ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระครูสัญญาบัตร 
เจาอาวาสวัดราษฎร ชั้นตรี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕…..….. ดํารงสมณศักดิ์มาเปน
เวลา….……ปเศษ  โดยไดรับใชคณะสงฆและพระศาสนามาอยางเต็มความสามารถ

บัดนี้  กระผมมีความเบื่อหนายตอการประพฤติพรหมจรรย ไมสามารถจะ
ดํารงสมณเพศและสมณศักดิ์ตอไปได กําหนดลาสิกขาในวันที่..…เดือน……..…พ.ศ.๒๕……

ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา ตาม
กําหนดดังกลาว  ขอไดโปรดดําเนินการตอไป.

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ………………………..)

คําแนะนํา  - หนังสอืนี้ตองสงเปนตัวจริงไปตามลําดับ
- เมื่อไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว ตองแจงยืนยันและสั่งใหนํา
พัดยศคืนดวย
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ตัวอยางหนังสือแจงการลาออก ๑

ที่……./……… สํานักงานเจาคณะจังหวัด…….
 วัด………………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   พระสังฆาธิการลาออกจากตําแหนง

เรียน   เจาคณะอําเภอ………

อางถึง   หนังสือที่……./…….ลงวันที่………………

สิ่งที่สงมาดวย    คําสั่ง  จํานวน  ๑  ฉบับ

ตามหนังสือที่อางถึง  อําเภอไดสงหนังสือขอลาออกจากตําแหนงของ 
พระ..…………..เจาอาวาสวัด…………….ดังความละเอียดแจงอยูในหนังสือที่อางถึงแลว นั้น

จังหวัดไดพิจารณาแลวอนุญาตใหพระ…………………..ลาออกจากตําแหนง
ตามความประสงค  ตั้งแตวันที่……เดือน…………….…… พ.ศ.……..

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อแจงใหเจาคณะตําบลเจาสังกัดรับทราบและแตงตั้งผู
รักษาการเจาอาวาสวัด………………..เปนการดวนและแจงใหพระ………….…………….. 
รับทราบและใหสงมอบงานในหนาที่เจาอาวาสแกผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด…………… 
ตอไป การปฏิบัติไดผลประการใด ใหแจงจังหวัดทราบดวย.

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระ……………………..)
เจาคณะจังหวัด…………..

สวนการปกครอง
โทร……………….
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ตัวอยางหนังสือแจงการลาออก ๒

ที่……./……… สํานักงานเจาคณะตําบล……….
 วัด………………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เร่ือง   แจงการลาออกจากตําแหนง

เรียน   พระ………………

อางถึง  หนังสือที่……./…….ลงวันที่………………

ส่ิงที่สงมาดวย   คําสั่ง     จํานวน  ๑  ฉบับ

ตามหนังสือที่อางถึง  ทานขอลาออกจากตําแหนงเจาอาวาสวัด………..……….ดัง
ความละเอียดแจงอยูในหนังสือที่อางถึงแลว น้ัน

บัดนี้  เจาคณะจังหวัดไดพิจารณาอนญุาตใหทานลาออกจากตําแหนงดังกลาวแลว  
ต้ังแตวันที่……เดือน………………… พ.ศ. ๒๕..…..

อน่ึง  เพ่ือมิใหการปฏิบัติงานในหนาที่เจาอาวาสสะดุดหยุดลง ตําบลไดแตงต้ัง
พระ……………………………….…วัด…………………….…….เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส
วัด…………….…….ต้ังแตวันที่………เดือน………………. พ.ศ. ๒๕………

ฉะน้ัน  จึงเรียนมาเพื่อ
๑. ใหทานรับทราบการอนุญาตใหลาออกจากตําแหนง และการแตงต้ังผูรักษาการ

แทนเจาอาวาส
๒. ใหทานมอบหมายงานในหนาที่เจาอาวาสวัด………………………………….แก

พระ…………………………….…  ผูรักษาการแทนเจาอาวาสรูปใหมเปนการดวน.

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระ……………………..)

เจาคณะตําบล…………..
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วิธียกพระสังฆาธิการเปนกิตติมศักด์ิ
************

ตําแหนงกิตติมศักดิ์เปนตําแหนงที่บัญญัติข้ึน เพ่ือถวายเกียรติแกพระสังฆาธิการ โดย
กําหนดหลักเกณฑไวดังน้ี.-

๑.คุณสมบัติ
(๑) ดํารงตําแหนงหนาที่โดยเรียบรอยมาตลอดจนถึงชราทุพพลภาพ หรือพิการ และ
(๒) สมควรไดรับการปลดเปลื้องภาระใหพักผอนหรือรักษาตัว

๒.ผูเสนอขอใหยก
(๑) ผูบังคับบัญชาใกลชิด หรือผูมีอํานาจแตงต้ังพิจารณาเอง
(๒) ผูดํารงตําแหนงน้ันลาออกตามปกติ  แตผูบังคับบัญชาเห็นสมควรยกเปน

กิตติมศักดิ์
๓. ผูมีอํานาจยก – ผูมีอํานาจแตงต้ัง
วิธีปฏิบัติ ใหผูบังคับบัญชาใกลชิดพิจารณา ถาเห็นสมควรยกพระสังฆาธิการรูปใดเปน

กิตติมศักดิ์ ใหรายงานเหตุผลที่ควรยกไปยังผูมีอํานาจแตงต้ัง หรือเม่ือพระสังฆาธิการลาออกจาก
ตําแหนง หากเห็นสมควรยกเปนกิตติมศักดิ์ ก็ใหรายงานเหตุผลเพื่อยกเปนกิตติมศักดิ์ แตเพราะ
บทบัญญัติใหอํานาจไวกวาง ๆ ผูมีอํานาจแตงต้ังอาจพิจารณายกพระสังฆาธิการเปนกติติมศักดิ์ได
เอง โดยบันทึกเหตุผลประกอบคําสั่งโดยละเอียดรวมกับเร่ืองไว

(ดูตัวอยางประกอบ)
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ตัวอยางหนังสือขอยกกิตติมศักดิ์

ที่……./……… สํานักงานเจาคณะอําเภอ…….
 วัด………………………………

……….กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง  ขอยกพระสังฆาธิการเปนกิตติมศักดิ์

เรียน  เจาคณะจังหวัด…………………………………..

สิ่งที่สงมาดวย  รายงานขอยกฯ   จํานวน  ๑  ฉบับ

ดวยพระ..……………..ฉายา……………...……อายุ……….พรรษา………….
วัด…………….ตําบล…………..อําเภอ…………….ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาคณะ
ตําบล………..…………แตวันที่……เดือน………………. พ.ศ. ๒๕…….. รวมดํารงตําแหนง
ดังกลาวเปนเวลา………ปเศษ และไดดํารงตําแหนงหนาที่โดยเรียบรอยตลอดมาจนถึง ชรา
ทุพพลภาพ (หรือจนพิการ)

อําเภอไดพิจารณารอบคอบแลว เห็นวาสมควรไดรับปลดเปลื้องภาระเพื่อให
พักผอน (หรือเพื่อรักษาตัว)

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณายกพระ……………….วัด…………………….
เจาคณะตําบล………………เปนเจาคณะตําบลกิตติมศักดิ์ตอไป.

เรียนมาดวยความเคารพอยางสูง

(พระ……………………..)
เจาคณะอําเภอ…………..

แผนกการปกครอง
โทร……………….
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แบบรายงานขอยกพระสังฆาธิการเปนกิตติมศักดิ์
ตามขอ ๓๙ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑)

วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ
*************

ช่ือ…………………………....ฉายา…………….………อายุ…….…พรรษา…….
วิทยฐานะ ป.ธ……….น.ธ………สังกัดวัด………..…..ตําบล……………….อําเภอ……..………
จังหวัด……………………..

ปจจุบันดํารงตําแหนง  ๑………………………………(ในวัด)

๒………………………………(เจาคณะหรือรองเจาคณะ)
สถานะเดิม  ช่ือ……………………นามสกุล……………………...เกิดวันที่……….

เดือน………….พ.ศ……………..ณ อําเภอ………………..จังหวัด…………………..

บรรพชา  วันที่…….เดือน………………พ.ศ…………ณ วัด……………………..
อําเภอ…..……………จังหวัด…………….…..พระอุปชฌาย………………………วัด……………
ตําบล………………………

อุปสมบท  วันที่…….เดือน………………พ.ศ…………ณ วัด……………………..
อําเภอ………….จังหวัด……………พระอุปชฌาย…………………วัด………..…ตําบล………….

ดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆมาตามลําดับ คือ

๑. พ.ศ…………………….เปน…………………………………
๒. พ.ศ…………………….เปน…………………………………
๓. พ.ศ…………………….เปน…………………………………
๔. พ.ศ…………………….เปน…………………………………

พระ…………………..เจาคณะ………………………ไดดํารงตําแหนงหนาที่โดย
เรียบรอยตลอดมาจนถึงชราทุพพลภาพ (หรือจนถึงพิการ) สมควรไดรับปลดเปลื้องภาระเพื่อให
พักผอน (หรือเพ่ือใหรักษาตัว)

จึงขอประทานเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ)………………………………เจาคณะ……………………..

วันที่…………เดือน………………..พ.ศ……………
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ตัวอยางหนังสือขอยกเปนกิตติมศักดิ์
เพราะผูนั้นขอลาออกจากตําแหนง

ที่……./……… สํานักงานเจาคณะอําเภอ…….
 วัด………………………………

……….. กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง    ขอยกพระสังฆาธิการเปนกิตติมศักดิ์

กราบเรียน   เจาคณะจังหวัด………

สิ่งที่สงมาดวย   หนังสือลาออกจากตําแหนง   จํานวน   ๑   ฉบับ

ดวยพระครู..……………………ฉายา…………..……อายุ…….พรรษา………
วัด………..………….ตําบล……………….อําเภอ…………….ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
เจาคณะตําบล……………แตวันที่……เดือน…………………..พ.ศ………. รวมเวลาดํารง
ตําแหนง………ปเศษ ดํารงตําแหนงหนาที่โดยเรียบรอยตลอดมาจนถึง ชราทุพพลภาพ และ
ไดขอลาออกจากตําแหนงเจาคณะตําบล…………………..

อําเภอพิจารณาโดยรอบคอบแลว เห็นวา อยูในหลักเกณฑที่จะยกเปนเจา
คณะตําบลกิตติมศักดิ์ ควรไดรับปลดเปลื้องภาระเพื่อใหพักผอน

ฉะนั้น  จึงกราบเรียนมาเพื่อพิจารณายกพระครู………………………………..
เจาคณะตําบล………………เปนเจาคณะตําบลกิตติมศักดิ์ตอไป.

กราบเรียนมาดวยความเคารพ

(…..……………………..)

เจาคณะอําเภอ…………..
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วิธีใหพระสังฆาธิการออกจากตําแหนงหนาที่
วิธีใหพระสังฆาธิการออกจากตําแหนงหนาที่ ใชในกรณีที่พระสังฆาธิการหยอนความ

สามารถในการปฏิบัติหนาที่เพราะเหตุใด ๆ ขอน้ี  บัญญัติเพ่ือปองกันมิใหการคณะสงฆและการ
พระศาสนาเสียหาย เพราะบางกรณีพระสังฆาธิการหยอนความสามารถดวยเหตุใด ๆ ไมอยูใน
หลักเกณฑที่จะยกเปนกิตติมศักดิ์ หรือที่จะถอดถอน เพราะเปนเพียงหยอนความสามารถ หากให
ดํารงตําแหนงตอไป งานในหนาที่อาจเสียหาย ในกรณีเชนน้ี ไดบัญญัติใหผูมีอํานาจแตงต้ังสั่งให
พนจากตําแหนงหนาที่ โดยวิธีใหออกจากตําแหนงหนาที่ การใหออกจากตําแหนงหนาที่ เปนการ
ใหออกเพราะหยอนความสามารถ มิใชเปนการลงโทษฐานละเมิดจริยา ผูถูกใหออกจากตําแหนง
หนาที่จะรองทุกขมิได แมใหออกจากตําแหนงหนาที่แลว ภายหลังมีความแข็งแกรงในการปฏิบัติ
หนาที่พระสังฆาธิการตําแหนงที่ยังอยูเปนพิเศษ ก็อาจไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงอื่นเทาเดิมหรือสูงกวาได โดยวิธีปฏิบัติน้ัน ผูบังคับบัญชาใกลชิดจะรายงานตอผูมีอํานาจ
แตงต้ัง เพ่ือพิจารณาสั่งการ หรือผูมีอํานาจแตงต้ังพิจารณาสั่งการเองก็ได เพราะในขอ ๔๑ แหง
กฎ ๒๔ บัญญัติไวกวาง ๆ แตถาผูมีอํานาจแตงต้ังพิจารณาสั่งการเอง ตองบันทึกเหตุผลประกอบ
เก็บรวมเรื่องไวดวย

(ดูตัวอยางประกอบ)
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ตัวอยางหนังสือรายงาน

ที่……./……… สํานักงานเจาคณะตําบล………
 วัด………………………………

……….กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง    ขอใหสั่งใหพระสังฆาธิการออกจากตําแหนง

เรียน    เจาคณะอําเภอ………

สิ่งที่สงมาดวย ๑)……………………………. …………………
๒)……………………… ………………………

ดวยพระ…………….….…ฉายา……..…………….อายุ…….พรรษา………...
วัด……………….ตําบล……………………อําเภอ…………………จังหวัด…………………..
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัด………….………แตวันที่……เดือน……………
พ.ศ. ๒๕……… บัดนี้  หยอนความสามารถ  ไมอาจปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงของตน

ตําบลไดพิจารณาโดยรอบคอบแลว  เห็นวา สมควรไดสั่งใหพระ…………….
เจาอาวาสวัด………………ออกจากตําแหนงหนาที่  เพราะหากปลอยไว อาจเกิดความเสีย
หายแกการคณะสงฆและการพระศาสนาได

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป.

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระครู……………………..)
เจาคณะตําบล…………..
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วิธีถอดถอนพระสังฆาธิการ
การถอดถอนพระสังฆาธิการจากตําแหนงหนาที่  เปนบทบัญญัติเพื่อลงโทษแก

พระสังฆาธิการผูละเมิดจริยาอยางรายแรง   แมขอใดขอหนึ่ง   ตามความในขอ   ๕๔ แหง
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ซึ่ง
กําหนดหลักเกณฑไว ๕ ประการ  คือ.-

๑. ทุจริตตอหนาที่
๒. ละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเกินกวา ๓๐ วัน
๓. ขัดคําสั่งอันชอบดวยการคณะสงฆ และการขัดคําสั่งนั้น เปนเหตุใหเกิดความ

เสียหายอยางรายแรงแกการคณะสงฆ
๔. ประมาทเลินเลอในหนาที่ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแกการคณะ

สงฆ
๕. ประพฤติชั่วอยางรายแรง
ทั้ง ๕ ประการ นี้ เปนหลักเกณฑใหดําเนินการถอดถอนพระสังฆาธิการ สวนวิธี

การปฏิบัตินั้น พอแยกกลาวไดดังนี้

๑. ใหผูบังคับบัญชารายงานความผิดตอผูมีอํานาจแตงตั้ง
๒. ใหผูมีอํานาจแตงตั้งสอบสวน
๓. เมื่อไดความจริงตามรายงานแลว ใหผูมีอํานาจแตงตั้งสั่งถอดถอนจากตําแหนง

หนาที่ได
ขอสังเกต พระสังฆาธิการละเมิดจริยาอยางรายแรงขอใดขอหนึ่งแลว มิใชจะพน

จากตําแหนงหนาที่ทันที ตอเมื่อผูบังคับบัญชาดําเนินการตามวิธีดังกลาว และไดสั่งถอดถอน
จากตําแหนงหนาที่แลว จึงจะพนจากตําแหนงหนาที่

การสอบสวนนั้น จะทําการเองหรือจะตั้งกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นก็ได 
ถาตั้งกรรมการสอบสวน กรรมการยอมมีหนาที่เพียงสอบสวนเสนอความเห็นเทานั้น ผูมี
อํานาจแตงตั้งตองพิจารณาชี้ขาดเอง และผลของการพิจารณายอมปรากฏอยางใดอยางหนึ่ง 
คือ

๑. ไดกระทําความผิด
๑.๑ อยางรายแรง (ลงโทษถอดถอนจากตําแหนงหนาที่)
๑.๒ อยางไมรายแรง แตถาจะใหดํารงตําแหนงตอไปอาจเสียหายแกการคณะ

สงฆ (ลงโทษปลดจากตําแหนงหนาที่)
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๑.๓ อยางรายแรงแตมีเหตุที่ผูบังคับบัญชาเห็นควรปรานี จะใหดํารงตําแหนง
ตอไป ก็ไมเสียหายแกการคณะสงฆ (ลงโทษตําหนิโทษ)

๑.๔ อยางไมรายแรง ไมมีเหตุที่ผูบังคับบัญชาเห็นควรปรานี จะใหดํารง
ตําแหนงตอไป ก็ไมเสียหายแกการคณะสงฆ (ลงโทษตําหนิโทษ)

๑.๕ อยางไมรายแรงและมีเหตุที่ผูบังคับบัญชาเห็นควรปรานี (ลงโทษ
ภาคทัณฑ)

๒. มิไดกระทําความผิด แตมีมลทินหรือมัวหมอง ถาใหดํารงตําแหนงตอไป อาจ
เสียหายแกการคณะสงฆ (ลงโทษปลดจากตําแหนงหนาที่)

๓. มิไดกระทําความผิดและไมมีมลทินความผิดเลย (จะลงโทษใด ๆ มิได แมไดสั่ง
พักจากหนาที่ไวกอน ก็ตองสั่งใหกลับดํารงตําแหนงเดิม)

เมื่อไดลงโทษอยางใดอยางหนึ่ง ตองรีบรายงานผูบังคับบัญชาเหนือตนทราบ จะ
ลงโทษแลวเก็บเรื่องเสียมิได

อนึ่ง ยังมีกรณีอื่นที่ใหถอดถอนจากตําแหนงหนาที่ได คือ

๑) ถูกตําหนิโทษและยังอยูในระหวาง ละเมิดจริยาในกรณีเดียวกันหรือคลายคลึง
กันซ้ําอีก

๒) กรณีที่รองทุกข แตปรากฏวาเปนการรองทุกขเท็จ
๓) ถูกระงับหนาที่พระอุปชฌายตามขอ ๒๕ หรือตามขอ ๓๓ (๒) หรือถูกใหพัก

หนาที่พระอุปชฌายตามขอ ๓๔ วรรค ๓ แหงกฎ ๑๗ หากฝาฝนใหบรรพชาอุปสมบท
๔) ถูกลงโทษตามขอ ๓๓ (๒) แหงกฎ ๑๗ แลวไมเข็ดหลาบ ละเมิดซ้ําอีก
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ตัวอยางหนังสือรายงาน

ที่……./……… สํานักงานเจาคณะตําบล………
 วัด………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง  พระสังฆาธิการละเมิดจริยา

เรียน  เจาคณะอําเภอ………

สิ่งที่สงมาดวย  …………………………….
ดวยพระอธิการ……………..…เจาอาวาสวัด………….……ตําบล……………

อําเภอ…………………ไดออกจากวัดที่ตนเปนเจาอาวาสไปอยูวัดอื่นต้ังแตวันที่……………….….
จนถึงบัดนี้ เปนเวลา………………วัน เปนการละเมิดจริยาอยางรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่โดยไมมี
เหตุผลอันสมควรเกินกวา ๓๐ วัน อันมีโทษถึงถอดถอนจากตําแหนงหนาที่ ตามความในขอ ๕๕ 
(๒) แหงกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยการแตงต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ

ฉะน้ัน  จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการถอดถอนพระอธิการ…………..….……………..
เจาอาวาสวัด……………………..จากตําแหนงหนาที่ตอไป

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระครู……………………..)
เจาคณะตําบล…………..



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.rakdee.net/pak16

224

ตัวอยางคําใหการในกรณีละเมิดจริยา
คําใหการของ………………
เปน……………………..

ในกรณี พระ……………..ตองหาวาละเมิดจริยา…………….
สถานที่สอบสวน………………….

วันที่…….เดือน………….พ.ศ……….
*********************

ขาพเจา พระ……………………..ฉายา………………..นามสกุล……………
อายุ………..พรรษา………..วัด………..หรือบานเลขที่……..หมูที่….ตําบล……………
อําเภอ…………. .จั งหวัด………………. .ซึ่ ง เปน……………. .ขอใหการต อ เจ า
คณะ………………..ตามความสัตยจริงดังตอไปนี้

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ไดอานไดฟงโดยตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)……………………….………..ผูใหการ

(ลงชื่อ) ……………………….………..เจาคณะ………….

(……………………….………..)

(ลงชื่อ) ……………………….………..ผูจดคําใหการและพยาน

(……………………….………..)

 (ลงชื่อ) ……………………….………..พยาน

(……………………….………..)

คําแนะนํา.- ๑. คําวา “เปน” ใหลงรายการตามฐานะผูใหการ เชน “เปนผูตองหาวาละเมิดจริยาอยางราย
แรง” “เปนผูรายงานความผิด” “เปนผูรูเห็นเหตุการณ”

๒. ถาเปนกรณีที่ตั้งกรรมการสอบสวน ใหดัดแปลงและเพิ่มชองลงชื่อตามควรแกกรณี
๓. ถาผูใหการเปนฆราวาส ก็พึงปรับแตงขอความในแบบคําใหการนี้ใชโดยอนุโลม
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ตัวอยางรายงานของคณะกรรมการ
รายงานของคณะกรรมการ

ในกรณี พระ………………ตองหาวาละเมิดจริยา……………..

วันที่……..เดือน…………..พ.ศ……….

**************

ประทานเสนอ  เจาคณะจังหวัด……………..

ตามที่มีคําสั่งที่…../………ลงวันที่……………….ตั้งกรรมการจํานวน ๓ รูป 
เพื่อสอบสวนกรณีพระ………………………….วัด………………..ตําบล………………….
อําเภอ……….………ตําแหนง…………………..ตองหาวาละเมิดจริยา…………………..
ฐาน………………….นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการดังกลาวไดทําการสอบสวนโดยละเอียดแลว ไดขอเท็จ
จริงดังตอไปนี้.-

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ฉะนั้น  จึงขอประทานเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา.

(ลงชื่อ) ……………………….………..ประธานกรรมการ

(……………………….………..)

(ลงชื่อ) ……………………….………..กรรมการ

(……………………….………..)

 (ลงชื่อ) ……………………….………..กรรมการ

(……………………….………..)

คําแนะนํา.- ดัดแปลงใชในกรณีตั้งกรรมการพิจารณาคํารองทุกขหรือในกรณีอื่นได
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ตัวอยางคําพิจารณากรณีละเมิดจริยา
คําพิจารณาของเจาคณะจังหวัด…………..

ในกรณี พระ……………..ตองหาวาละเมิดจริยา…………….

สถานที่พิจารณา………………

วันที่…….เดือน……………พ.ศ…………

******************

โดยที่พระ………………….วัด………………..ตําบล………………….
อําเภอ…………….จังหวัด…………………..ตําแหนง……………..ตองหาวาละเมิด
จริยา…………….ฐาน…………….จังหวัดสอบสวนแลวจึงพิจารณาดังตอไปนี้.-

๑……………………………บรรยายขอหา……………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….

๒…………….…บรรยายคําใหการของผูตองหา………………………….……
……………………………………………………………………………………………………

๓……………บรรยายขอเท็จจริงในทางสอบสวน………………………………
……………………………………………………………………………………………………

๔………………………เหตุผลในทางพิจารณาทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอ
จริยา………………………………………………………………………………………………

๕………บทบัญญัติที่ยกขึ้นพิจารณา……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

๖…...…คําพิจารณาชี้ขาดลงโทษสถานใดหรือไม………………………………
.……………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ……………………….……….เจาคณะจังหวัด…………..

(……………………….………..)

หมายเหตุ.- หากใชในกรณีที่พิจารณาคํารองทุกข ใหดัดแปลงตามควรแกกรณี
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วิธีใหพระสังฆาธิการพัก
และปลดจากตําแหนงหนาที่

การใหพระสังฆาธิการพักจากตําแหนงหนาที่  และการปลดพระสังฆาธิการออก
จากตําแหนงหนาที่    เปนบทบัญญัติเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแกการคณะสงฆ 
มีขอที่ควรศึกษาดังนี้.-

๑. ผูที่จะถูกสั่งใหพักได ตองมีเหตุอยางใดอยางหนึ่ง

๑) ตองอธิกรณและอยูในระหวางพิจารณาวินิจฉัย
๒) ถูกฟองเปนจําเลยในคดีอาญา และอยูในระหวางพิจารณาวินิจฉัย
๓) ตองหาวาละเมิดจริยาอยางรายแรง และอยูในระหวางสอบสวน

๒. เหตุผลประกอบ หากใหคงอยูในตําแหนงหนาที่ในระหวางนั้น จะเปนการเสีย
หายแกการคณะสงฆ

๓. ผูมีอํานาจสั่งพัก ผูบังคับบัญชาใกลชิด
๔. ระยะเวลาใหพัก ตลอดเวลาพิจารณาหรือสอบสวน
๕. สั่งใหกลับดํารงตําแหนงเดิม เพราะปรากฏวาไมมีความผิดและมลทินแหง

ความผิดเลย
วิธีการสั่งใหพักนั้น ตองพิจารณาหลักเกณฑใหรอบคอบ และตองทําโดย

ปราศจากอคติและยึดหลักพรหมวิหารธรรมเปนที่ตั้ง เมื่อไดสั่งใหพักแลว ตองสั่งแตงตั้งผู
รักษาการแทนตําแหนงนั้นดวย และเมื่อเสร็จการพิจารณาหรือสอบสวนแลว ถาไดความชัด
วา ไมมีความผิดและไมมีมลทินแหงความผิดเลย ตองสั่งใหกลับเขาดํารงตําแหนงเดิม

สวนการปลดจากตําแหนงหนาที่ ใหทําไดในกรณีที่เมื่อพิจารณาหรือสอบสวน
แลว ไมปรากฏวา ไดกระทําความผิด แตมีมลทินหรือมัวหมอง ใหผูมีอํานาจแตงตั้งพิจารณา
ดู ถาจะใหดํารงตําแหนงเดิมอีก อาจเสียหายแกการคณะสงฆ ก็ใหสั่งปลดจากตําแหนงหนา
ที่ได ถึงแมมิไดสั่งใหพนจากหนาที่ไวกอน ถาไดพิจารณาหรือสอบสวนแลว ปรากฏวามี
ลักษณะดังกลาว ก็อาจสั่งปลดจากตําแหนงหนาที่ได เพราะบทบัญญัติขอ ๕๖ วรรค ๔ มุง
ปองกันความเสียหายแกการคณะสงฆเปนสําคัญ หรือถาแมปรากฏวา ไดกระทําความผิด แต
ไมรายแรงถึงกับตองถอดถอนและอาจเกิดความเสียหายแกคณะสงฆ ก็อาจสั่งปลดจาก
ตําแหนงหนาที่ได
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ตัวอยางคําสั่งใหพักจากตําแหนง

คําสั่งเจาคณะตําบล……………

ที่……./……….

เร่ือง  ใหพระสังฆาธิการพักจากตําแหนงหนาที่
****************

ดวยพระ………………………………..เจาอาวาสวัด…………………………..
ตําบล……………………อําเภอ…………..ตองหาวาละเมิดจริยาอยางรายแรง ฐานประพฤติ
ชั่วอยางรายแรง ถาจะใหคงอยูในตําแหนงหนาที่ในระหวางสอบสวน  จะเปนการเสียหายแก
การคณะสงฆ

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๖ วรรค ๑ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงให พระ………………เจาอาวาสวัด……………….พักจากตําแหนงหนาที่

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่………เดือน………….…พ.ศ.๒๕………

(ลงชื่อ)…………………………………….
(พระ………………………..)

เจาคณะตําบล………………….

คําชี้แจง.- คําวา “ตองหา…..” เปนตนไป ใหเปลี่ยนตามควรแกกรณี
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ตัวอยางคําสั่งใหกลับเขาดํารงตําแหนง

คําสั่งเจาคณะตําบล……………
ที่……./……….

เร่ือง  ใหพระสังฆาธิการกลับดํารงตําแหนงหนาที่เดิม
*************

ดวยพระ……………..เจาอาวาสวัด……………..ตําบล……………………
อําเภอ……………..…..ตองหาวาละเมิดจริยาอยางรายแรง ถูกสั่งใหพักจากตําแหนงหนาที่ 
เมื่อวันที่……เดือน……………….…. พ.ศ. ๒๕……บัดนี้ ไดสอบสวนเสร็จแลว ไมปรากฏวา 
ไดกระทําความผิด ทั้งไมมีมลทินหรือมัวหมอง

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๖ วรรค ๒ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงใหพระ…………………….…………เจาอาวาสวัด……………….กลับดํารง
ตําแหนงหนาที่เดิม

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่………เดือน…………….……พ.ศ. ๒๕………

(ลงชื่อ)……………………….

(พระ………………………..)
เจาคณะตําบล………………….

คําชี้แจง.-  ๑. ความวรรคแรกเปนทอนเหตุผล ดัดแปลงตามควรแกกรณี
๒. ถึงเจาคณะชั้นอื่นใช ก็อาศัยอํานาจขอเดียวกัน
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วิธีตําหนิโทษและภาคทัณฑ
ตําหนิโทษ

ตามความในขอ ๕๔ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ กําหนดโทษฐานละเมิด
จริยาไว ๔ อยาง เฉพาะการตําหนิโทษเปนการลงโทษอยางที่ ๓ จัดเปนโทษสถานเบามีไว
เพื่อลงโทษแกผูละเมิดจริยาซึ่งไมควรลงโทษถึงถอดถอนหรือปลดจากตําแหนงหนาที่มีขอ
ควรศึกษาดังนี้

๑. ความผิดอันเปนเหตุ อยางใดอยางหนึ่ง
๑.๑ ความผิดฐานละเมิดจริยาซึ่งไมรายแรง
๑.๒ ความผิดฐานละเมิดจริยาอยางรายแรงแตมีเหตุที่ผูบังคับบัญชาเห็นควรปรานี

๒. ผูสั่งลงโทษ
๒.๑ ความผิดใน ๑.๑ ผูบังคับบัญชา
๒.๒ ความผิดใน ๑.๒ ผูมีอํานาจแตงต้ัง

๓. วิธีปฏิบัติ
๓.๑ ถาผูบังคับบัญชาเห็นผูใตบังคับบัญชาละเมิดจริยาอยางไมรายแรงถึงกับตอง

ถอดถอน ใหส่ังตําหนิโทษได
๓.๒ ถาพระสังฆาธิการรูปใดรูปหน่ึงถูกกลาวหาวาละเมิดจริยาอยางรายแรง เม่ือผู

มีอํานาจแตงต้ังสอบสวนแลว ปรากฏวา รูปน้ันละเมิดจริยาอยางรายแรงจริง แตผูบังคับบัญชาเห็น
เหตุอันควรปรานี  ใหส่ังตําหนิโทษได

๓.๓ การสั่งตําหนิโทษนั้น ใหแสดงความผิดเปนลายลักษณอักษร โดยมีกําหนดไม
เกิน ๓ ป และจะใหทําทัณฑบนไวดวยก็ได

๓.๔ ใหอํานาจดําเนินการในระหวาง
๓.๔.๑ ถากลับประพฤติดีในทางคณะสงฆพอควรแลว ใหส่ังลบลางตําหนิโทษ

กอนกําหนดได
๓.๔.๒ ถาละเมิดฐานเดิมหรือคลายคลึงกันซํ้าอีก ใหถือวาละเมิดจริยาอยาง

รายแรง
ในเมื่อมีการละเมิดฐานเดิมหรือคลายคลึงกันซํ้าอีก ผูบังคับบัญชาใกลชิดตองรายงาน

ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจแตงต้ัง เพ่ือพิจารณาลงโทษฐานละเมิดจริยาอยางรายแรง
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ภาคทัณฑ
สวนการลงโทษภาคทัณฑนั้น ภาคทัณฑเปนการลงโทษฐานละเมิดจริยาอยางเบา

ที่สุด ซึ่งมีกําหนดไมเกิน ๑ ป ใชลงโทษแกพระสังฆาธิการผูละเมิดจริยาซึ่งผูบังคับบัญชา
เห็นวายังไมควรลงโทษถึงตําหนิโทษ ในระหวางที่ถูกลงโทษภาคทัณฑนั้น ถา

๑. หากกลับประพฤติดีในทางคณะสงฆพอควรแลว   ใหสั่งลบลางภาคทัณฑ
กอนกําหนดได

๒. ถาละเมิดจริยาอีก ใหลงโทษสถานอื่นถัดขึ้นไปโดยควรแกกรณี
ในเมื่อมีการละเมิดจริยาอีก ใหสั่งลงโทษถัดขึ้นไป อาจเปนตําหนิโทษหรือถอด

ถอนก็ได อยูที่การละเมิด
อนึ่ง การสั่งตําหนิโทษหรือสั่งลบลางการตําหนิโทษ และการสั่งภาคทัณฑหรือสั่ง

ลบลางการภาคทัณฑนั้น เมื่อสั่งการแลวตองรายงานผูบังคับบัญชาเหนือตน
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ตัวอยางหนังสือแจงการตําหนิโทษ

ที่……./……… สํานักงานเจาคณะตําบล………
  วัด……………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   แจงการตําหนิโทษ

เรียน   พระ…..………………………………

สิ่งที่สงมาดวย   คําสั่ง จํานวน ๑  ฉบับ

ดวยปรากฏชัดวา ทานไดละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ ฐานทําการขามผูบังคับ
บัญชาเหนือตน ซึ่งไมรายแรงถึงจะตองถอดถอนจากตําแหนงหนาที่ จึงใหตําหนิโทษ ซึ่งมี
กําหนด  ๓  ป  ตั้งแตวันที่……เดือน……………………๒๕๔๗   เปนตนไป

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อทราบและรับการตําหนิโทษดังกลาว.

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระ……………………..)
เจาคณะตําบล…………..

หมายเหตุ.- โทษภาคทัณฑ ก็ใชอยางเดียวกัน เพียงเปล่ียนแปลงถอยคําตามควรแกเหตุ
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ตัวอยางหนังสือแจงลบลางการตําหนิโทษ

ที่……./……… สํานักงานเจาคณะตําบล………
 วัด…………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   แจงลบลางการตําหนิโทษ

เรียน   พระ……………………….………

สิ่งที่สงมาดวย   คําสั่ง  จํานวน  ๑  ฉบับ

ตามอนุสนธิหนังสือตําบลที่………/……..ลงวันที่……..เดือน……………… 
พ.ศ. ๒๕……….. แจงคําสั่งลงโทษตําหนิโทษทานไว มีกําหนด ๓ ป ไดปรากฏชัดวาทานได
กลับปฏิบัติดีในทางคณะสงฆพอสมควรแลว  ตําบลไดสั่งลบลางการตําหนิโทษทาน  ตั้งแต
วันที่………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระ……………………..)
เจาคณะตําบล…………..
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คําสั่งตําหนิโทษ ตัวอยางที่ ๑

คําสั่งเจาคณะตําบล………….

ที่……/………

เร่ือง   ตําหนิโทษพระสังฆาธิการ
************************

ดวยพระ………………….เจาอาวาสวัด…………………….ไดละเมิดจริยา
พระสังฆาธิการฐานทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน ซึ่งไมรายแรงถึงกับถอดถอนจาก
ตําแหนงหนาที่

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๘ วรรคแรก แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 
๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราช
บัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕

จึงใหตําหนิโทษพระ………………..…………..เจาอาวาสวัด………………..
ไวมีกําหนด ๓ ป

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่………เดือน…………..………. พ.ศ.  ๒๕๔๗

(ลงชื่อ)……………..………………..

(…………………………)
เจาคณะตําบล…………..

คําแนะนํา.-  เจาคณะอื่นใชใหเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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คําสั่งตําหนิโทษ ตัวอยางที่ ๒

คําสั่งเจาคณะจังหวัด………….

ที่……/………

เร่ือง  ตําหนิโทษพระสังฆาธิการ
************************

ดวย พระครู………………………………..……….วัด…………………….
ตําบล…………………………อําเภอ…………………….เจาคณะตําบล…………………….
ตองหาวาละเมิดจริยาอยางรายแรง ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่  สอบสวนแลวไดความ
ตามสัตยวา ไดกระทําผิดดังขอกลาวหาจริงแตมีเหตุที่เห็นควรปรานี

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๘ วรรคแรก แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 
๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราช
บัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕

จึงใหตําหนิโทษพระครู…………..…………………….…..วัด………………..  
เจาคณะตําบล…………………….. ไวมีกําหนด ๓ ป

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่…………เดือน…………..…..พ.ศ. ๒๕๔๗

(ลงชื่อ)……………..………………..

(…………………………)

เจาคณะจังหวัด………………..
คําแนะนํา.-  เจาคณะอื่นใชใหเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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คําสั่งตําหนิโทษ ตัวอยางที่ ๓
ในกรณีที่ละเมิดจริยาในระหวางภาคทัณฑไว

คําสั่งเจาคณะอําเภอ……………….

ที่……/………

เร่ือง  ตําหนิโทษพระสังฆาธิการ
************************

ดวยพระครู………………………………...……. วัด…………………..………
เจาคณะตําบล……………….ถูกเจาคณะอําเภอ………………..สั่งลงโทษภาคทัณฑไว ๑ ป 
ในระหวางที่ยังไมพนกําหนดภาคทัณฑ ไดละเมิดจริยาอยางไมรายแรงอีก

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๔ วรรค ๓ และขอ ๕๙ วรรค ๒ แหงกฎมหา
เถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงใหตําหนิโทษพระครู……………………..……………..วัด……………….
เจาคณะตําบล………………….ไวมีกําหนด  ๓  ป

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่………เดือน…………..………..พ.ศ………

(พระ…………………………)

เจาคณะอําเภอ…………..
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ตัวอยางคําสั่งภาคทัณฑ

คําสั่งเจาคณะตําบล………….
ที่……/………

เร่ือง  ภาคทัณฑพระสังฆาธิการ
************************

ดวยพระครู………………….เจาอาวาสวัด…………………….ไดละเมิดจริยา
พระสังฆาธิการ ฐานทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เห็นวายังไมควรลงโทษถึงตําหนิโทษ

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๙ วรรคแรก แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 
๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราช
บัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๕

จึงใหภาคทัณฑพระครู………………….………..เจาอาวาสวัด………………..
ไวมีกําหนด ๑ ป

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่……เดือน……………………..พ.ศ………

(ลงชื่อ)……………………..………………..

(พระครู…………………………)

เจาคณะตําบล…………..
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ตัวอยางคําสั่งลบลางการตําหนิโทษ

คําสั่งเจาคณะตําบล………….

ที่……/………

เร่ือง  ลบลางการตําหนิโทษพระสังฆาธิการ
************

ดวยพระอธิการ………………….เจาอาวาสวัด……………….ไดละเมิดจริยา 
ถูกสั่งตําหนิโทษตั้งแตวันที่……เดือน…………………พ.ศ. ๒๕…… และบัดนี้ ไดกลับ
ปฏิบัติดีในทางคณะสงฆพอควรแลว

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๘ วรรค ๒ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงสั่งใหลบลางการตําหนิโทษพระอธิการ…………………………..………..
เจาอาวาสวัด………………………..  เสีย

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่………เดือน…………………..พ.ศ………

(ลงชื่อ)………………….………………..

(พระครู…………………………)

เจาคณะตําบล…………..

คําแนะนํา.-  ชั้นอื่นพึงใชเทยีบเคียง



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.rakdee.net/pak16

239

ตัวอยางคําสั่งลบลางการภาคทัณฑ

คําสั่งเจาคณะอําเภอ………….
ที่……/………

เร่ือง  ลบลางการภาคทัณฑพระสังฆาธิการ
************

ด ว ย พ ร ะ ค รู … … … … … . … … … . วั ด … … … … … … เ จ า ค ณ ะ
ตําบล………..…….ไดละเมิดจริยา ถูกสั่งภาคทัณฑเมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ. 
๒๕…… และบัดนี้ ไดกลับปฏิบัติดีในทางคณะสงฆพอควรแลว

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๙ วรรค ๒ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงสั่งใหลบลางการภาคทัณฑพระครู…………………..วัด……………เจาคณะ
ตําบล………..เสีย

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่………เดือน………..………..พ.ศ………

(ลงชื่อ)……………………………………..

(พระครู…………………………)
เจาคณะอําเภอ…………..

คําแนะนํา.-  ชั้นอื่นพึงใชเทียบเคียง
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ตัวอยางคําทัณฑบน
คําทัณฑบน

สถานที่ทํา……………………………..….
วันที่……….เดือน…………………….…..พ.ศ……

************

ขาพเจา  พระ…………………..ฉายา…………..อายุ……….พรรษา…….
วัด……………..ตําบล……………..อําเภอ………………….จังหวัด…………………..
ตําแหนง………………ขอทําทัณฑบนตอเจาคณะ………………………ตอไปนี้.-

๑. ขาพเจาขอยอมรับวา “คํากลาวหาวา ขาพเจาได……………………….นั้น 
เปนความจริง” และขาพเจาขอใหคําสัตยวาจะไมประพฤติเชนนั้นอีก ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

๒…………………………………………………………………………………
๓…………………………………………………………………………………
๔…………………………………………………………………………………
๕. ถาปรากฏวา ขาพเจาละเมิดทัณฑบนนี้แมขอใดขอหนึ่ง ขาพเจายินยอมให

เจาคณะ………………..ลงโทษแกขาพเจาตามสมควรแกความผิด.

(ลงชื่อ)……………… ……………………ผูใหทัณฑบน

(ลงชื่อ)…………… ……………………….เจาคณะ…………………

(ลงชื่อ)…………… ……………………….พยาน

(………………………………….….)

(ลงชื่อ)…………… ……………………….พยาน

(………………………..…………..)

คําแนะนํา.- ใชแบบเดียวกัน ทั้งในกรณีที่ตําหนโิทษและภาคทัณฑ
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วิธีรองทุกข
การรองทุกขไดมีระเบียบมหาเถรสมาคม กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไวเพื่อเปน

แนวปฏิบัติดังนี้.-

หลักเกณฑ

๑. สิทธิรองทุกข มีเพราะถูกคําสั่งลงโทษฐานละเมิดจริยาอยางใดอยางหนึ่ง
๑) ถอดถอนจากตําแหนงหนาที่
๒) ปลดจากตําแหนงหนาที่
๓) ตําหนิโทษ
๔) ภาคทัณฑ

๒. ถูกสั่งพักหรือใหออกจากตําแหนงหนาที่ ไมมีสิทธิรองทุกข
๓. ตองรองทุกขดวยตนเอง และภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง
๔. ถาปรากฏวารองทุกขเท็จ ใหถือวาเปนการละเมิดจริยาอยางรายแรง

วิธีปฏิบัติสําหรับผูรองทุกข การรองทุกขอาจมีได  ๒ ระยะ
ระยะที่ ๑ ถาผูถูกสั่งลงโทษเห็นวาคําสั่งลงโทษนั้นไมเปนธรรม ประสงคจะรอง

ทุกข ใหจดัทําคํารองทุกขเปนหนังสือมีสําเนา ระบุสถานที่และวันเดือนปที่รองทุกข ชี้แจง
เหตุผลและขอถูกผิดและลงลายมือชื่อ พรอมสําเนาคําสั่งลงโทษ นําสงผูสั่งลงโทษเพื่อผานไป
ยังผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง อยาสงขามลําดับ จะเปนการละเมิดจริยาชั้นที่ ๒

ระยะที่ ๒ ถาผูรับคํารองทุกขสั่งการใหเพิ่มโทษ ใหสิทธิรองทกุขตอผูบังคับบัญชา
เหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่งได โดยใหปฏิบัติตามวิธีรองทุกขระยะแรกโดยอนุโลม

วิธีปฏิบัติสําหรับผูบังคับบัญชา
๑. ผูสั่งลงโทษ ตองสงเรื่องไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตน จะกักเรื่องมิได
๒. ผูรับคํารองทุกข มีวิธีปฏิบัติเปน   ๓   ระยะ

๑) ในกรณีปกติ ตองสั่งการใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน
๒) ในกรณีตองชี้แจง ใหสั่งใหผูสั่งลงโทษชี้แจง และใหสงเอกสารเพิ่มเติม

ภายใน ๗ วัน ผูสั่งลงโทษตองชี้แจงและหรือสงเอกสารประกอบภายใน ๑๕ วัน และตองสั่ง
การใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับคํารองทุกข

๓) ในกรณีตั้งกรรมการ ถาเห็นควรตั้งกรรมการ ใหตั้งกรรมการเสนอความ
เห็นไมต่ํากวา ๓ รูป และไมเกิน ๕ รูป และตองสั่งการใหเสรจ็สิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแตวันได
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รับคํารองทุกข ในการสอบสวน กรรมการจะเชิญบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําประกอบการ
พิจารณาดวยก็ได

๓. การแจงผลการพิจารณา เมื่อพิจารณาชี้ขาดแลว ใหแจงแกผูสั่งลงโทษ และ
ใหผูสั่งลงโทษแจงแกผูรองทุกข ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับแจงจากผูสั่ง

๔. เหตุยุติการรองทุกข ใหยุติการรองทุกข เพราะ

๑) คําพิจารณายืนตามคําสั่งลงโทษเดิม หรือ
๒) คําพิจารณาสั่งแกการลงโทษใหเบากวาเดิม

ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง เพราะคําพิจารณาใหเพิ่มโทษขึ้น

(ดูแบบประกอบ)
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๑. ตัวอยางคํารองทุกข

วัด……………………………….

วันที่……..เดือน…………..พ.ศ………..

เร่ือง     รองทุกข

กราบเรียน   เจาคณะภาค………

ส่ิงที่สงมาดวย    ๑. สําเนาคําสั่งลงโทษ   จํานวน   ๑   ชุด
 ๒………………………. จํานวน        ชุด
ดวย  เกลาฯ พระ………………………..………….…ฉายา…………….…….. 

วัด…………….…….ตําบล………..……….อําเภอ……….…….จังหวัด…………………...ขอทํา
คํารองทุกขตอเจาคณะภาค…………...  ดังกราบเรียนตอไปนี้

๑. เกลาฯ ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล…………..…………..
อําเภอ………….จังหวัด…………….เม่ือวันที่………เดือน………………… พ.ศ.……..

๒. ตอมาเกลาฯ ไดถูกเจาคณะจังหวัด…………..ส่ังลงโทษฐานละเมิดจริยาอยาง
รายแรงฐานทุจริตตอหนาที่  โดยสั่งใหถอดถอนจากตําแหนงหนาที่เจาคณะตําบล………………..
ตามคําสั่งที่………..ลงวันที่……เดือน….……….ไดรับทราบคําสั่งเม่ือวันที่……เดือน……….

๓. เกลาฯ เห็นวา คําสั่งลงโทษนั้นไมเปนธรรม เพราะไมชอบดวยหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงต้ังถอดถอน
พระสังฆาธิการ จึงกราบเรียนพรอมเหตุผลดังตอไปนี้.-

๓.๑…………………………………………………………..
๓.๒…………………………………………………………..

ฉะน้ัน จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่พรอมดวย
คํารองทุกขน้ี เกลาฯ ไดสงสําเนาคําสั่งลงโทษและเอกสารอื่นจํานวน………แผน มาเพื่อประกอบ
การพิจารณาดวยแลว.

กราบเรียนมาดวยความเคารพอยางสูง

(……………………………………)
ผูรองทุกข
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๒. ตัวอยางหนังสือนําสงคํารองทุกข

วัด……………………..…………..

………...กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง  สงคํารองทุกข

เรียน  เจาคณะจังหวัด……..ผานเจาคณะอําเภอ……….

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาคํารองทุกขพรอมดวยเอกสาร จํานวน  ๑ ชุด

ดวย  กระผมถูกเจาคณะจังหวัด……………ไดสั่งลงโทษฐานละเมิดจริยา
อยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาที่ ตามคําสั่งที่……/……..ลงวันที่……เดือน…….. พ.ศ…… 
ดังความละเอียดแจงแลวในคํารองทุกขที่ถวายมาพรอมนี้

กระผมเห็นวา คําสั่งลงโทษนั้นไมเปนธรรม เพราะไมชอบดวยหลักเกณฑและ
วิธีการที่บัญญัติไวในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอด
ถอนพระสังฆาธิการ ดังนั้นจึงไดทําคํารองทุกขย่ืนตอเจาคณะภาค………เพื่อดําเนินการ

ฉะนั้น  จึงกราบเรียนมาเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป.

เรยีนมาดวยความเคารพอยางสูง

(พระ…………..…………………)

ผูรองทุกข

กราบเรียน   เจาคณะจังหวัด……………
เพื่อโปรดดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ)………………………….…..

(………………………….…..)
เจาคณะอําเภอ…………….…..
………./………/………..
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๓. ตัวอยางรับหนังสือสงคํารองทุกข

หนังสือสงคํารองทุกข
ในกรณีที่พระ……………………………….….วัด………………….

ถูกสั่งลงโทษวาละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ
*************

ขาพเจาพระ……………………………...ตําแหนงเจาคณะจังหวัด………….
ไดรับหนังสือสงคํารองทุกขของพระ…………ซึ่งลงวันที่……เดือน………….…..พ.ศ……..
พรอมดวยเอกสารรวมจํานวน………….แผน ไวเมื่อวันที่…….เดือน………………….……. 
พ.ศ……….เวลา………..น. เพื่อดําเนินการตอไปแลว.

(ลงชื่อ)………………………..……….ผูรับ

(………………………..……….)

(ลงชื่อ) ………………………..……….ผูสง

(………………………..……….)
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วิธีทัดทานคําสั่ง
“ทัดทานคําสั่ง” หมายถึง การที่ผูใตบังคับบัญชาเสนอความเห็นทัดทานคําสั่ง

ของผูบังคับบัญชา เปนการหามหรือทวงติงเพื่อถอนหรือแกคําสั่ง ขอขยายความตามขอ ๔๕ 
แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิ
การ ซึ่งมีความตอนหนึ่งวา “พระสังฆาธิการตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับ
บัญชา ซึ่งสั่งชอบดวยอํานาจหนาที่ ถาไมเห็นพองดวยคําสั่งนั้น ใหเสนอความเห็นทัดทาน
เปนลายลักษณอักษร ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรับทราบคําสั่ง” ความขอนี้เปนจริยาพระสัง
ฆาธิการ เปนขอที่พระสังฆาธิการตองยึดเปนหลักปฏิบัติแยกได ๓ ประเด็น คือ

๑. ตองเชื่อฟงผูบังคับบัญชา
๒. ตองปฏิบัตติามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งชอบดวยอํานาจหนาที่
๓. ถาไมเห็นพองดวยคําสั่งนั้น ใหเสนอความเห็นทัดทานเปนลายลักษณอักษร

ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรับทราบคําสั่ง
การปกครองคณะสงฆ จัดระบบการบังคับบัญชาตามชั้นตามฐานะ และดําเนินมา

ไดดวยดี เพราะพระสังฆาธิการเชื่อฟงผูบังคับบัญชา ถาไมเชื่อฟงแลว ความเสียหายจักมีแก
การคณะสงฆและการพระศาสนา จึงบัญญัติใหเชื่อฟงผูบังคับบัญชา ถาไมเชื่อฟงผูบังคับ
บัญชา ยอมเปนการละเมิดจริยาขอนี้ แมมิไดบัญญัติใหผูบังคับบัญชาตองเชื่อฟงผูใตบังคับ
บัญชาเลย แตในทางปฏิบัติ ผูบังคับบัญชาตองรับฟงขอเสนอของผูใตบังคับบัญชาโดยแท

มิใชแตจะบัญญัติใหตองเชื่อฟงผูบังคับบัญชาเทานั้น ยังบัญญัติใหปฏิบัติตามคํา
สั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบดวยอํานาจหนาที่อีกสวนหนึ่งดวย เพราะเพียงแตเชื่อฟง
แตไมปฏิบัติตามคําสั่ง การปกครองคณะสงฆหาเปนไปไดดวยดีไม จึงบัญญัติใหปฏิบัติตาม
คําสั่งของผูบังคับบัญชา แตใหปฏิบัติตามเฉพาะคําสั่งที่ชอบดวยอํานาจหนาที่เทานั้น เทา
กับบังคับใหผูบังคับบัญชาก็สั่งใหปฏิบัติไดเฉพาะที่ชอบดวยอํานาจหนาที่ของตนเทานั้น แม
ในอํานาจหนาที่ของตน ก็ตองชอบดวยขอเท็จจริงและชอบดวยหลักเกณฑและวิธีการเทานั้น 
และคําสั่งที่ไมชอบดวยอํานาจหนาที่นั้น ผูรับคําสั่งไมตองปฏิบัติตาม เพราะมิไดกําหนดให
ปฏิบัติตาม ทั้งกําหนดใหผูรับคําสั่งเสนอความเห็นทัดทานเปนลายลักษณอักษรชี้แจงใหเห็น
ขอผิดถูก ไมชอบเพราะเหตุใดใหชัดเจน และอยูภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแตวันรับทราบ
คําสั่ง ถาไมทัดทานเปนการละเมิดจริยา ย่ิงถาทราบแลวปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติตามก็ตาม 
ถาเกิดความเสียหายขึ้น ตองรับผิดชอบรวมกับผูสั่ง ดังนั้น ผูใตบังคับบัญชาเมื่อรับคําสั่งจาก
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ผูบังคับบัญชาแลว จะตองตรวจตราใหละเอียดถี่ถวนกอนจึงปฏิบัติ ถาไมเห็นพองดวยโดย
ประการใด ตองเสนอความเห็นทัดทาน เพื่อจะไดใหผูบังคับบัญชาไดรับฟงความคิดเห็นและ
อาจตองปฏิบัติตามขอทัดทาน แตถาไดทัดทานแลว ผูสั่งมิไดถอนคําสั่งหรือแกคําสั่ง ถาคํา
สั่งนั้นไมผิดพระวินัย ตองปฏิบัติตามแลวรายงานจนถึงผูสั่ง ในการทัดทานคําสั่งนั้น ใหยึดวิธี
ปฏิบัติตามขอ ๔๕ วรรค ๒ ซึ่งมีความวา “ในกรณีที่มีการทัดทานคําสั่งดังกลาวในวรรค
แรก ใหผูสั่งรายงานเรื่องทั้งหมดไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตนเพื่อพิจารณาสั่งการ” 
เพราะอาศัยอํานาจตามความในวรรคนี้ ผูสั่งจะยืนยันคําสั่งของตนเองมิได ถายืนยันเองเปน
การละเมิดจริยา แตถาพิจารณาคําทัดทานแลวเห็นดวยวา คําทัดทานถูกตอง คําสั่งของตน
ไมชอบ ยอมแกหรือถอนคําสั่งนั้นเองแบบสมยอม ก็พอไดแตไมเหมาะ ถายังเห็นวาคําสั่ง
ของตนถูกตอง จะตองใหผูบังคับบัญชาเหนือไปอีกชั้นหนึ่งเปนผูพิจารณาสั่งการ วิธีปฏิบัติ
พอกลาวไดดังนี้

๑. ผูรับคําสั่งตองทํารายงานเปนลายลักษณอักษร ชี้แจงเหตุผลที่สั่งไมชอบพอ
ควรแกเหตุ ย่ืนตอผูสั่งภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับคําสั่ง

๒. ผูสั่งตองรวบรวมพฤติการณรายงานไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตน เพื่อ
พิจารณาสั่งการ

๓. ผูบังคับบัญชาเหนือตองพิจารณาสั่งการตามอํานาจหนาที่และใหบริสุทธิ์ยุติ
ธรรม

๔. ผูบังคับบัญชาเหนือสั่งโดยประการใดเปนอันยุติ
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ตัวอยางหนังสือทัดทานคําสั่ง

ที่……./……… สํานักงานเจาคณะตําบล………
วัด…………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   ทัดทานคําสั่ง

กราบเรียน   เจาคณะอําเภอ…….………

อางถึง   หนังสือที่……./……ลงวันที่……………………… ……..

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. สําเนาหนังสือที่…………….. จํานวน ฉบับ
๒. สําเนาหนังสือที่…………… จํานวน ฉบับ
๓. เอกสารประกอบเรื่อง………. จํานวน………..แผน

ตามหนังสือที่อางถึงอําเภอไดสั่งใหตําบลปฏิบัติงานเรื่อง………………….ดัง
รายละเอียดแจงอยูในหนังสือที่อางถึงแลว นั้น

ตําบลไดพิจารณาโดยรอบคอบแลว เห็นวา หนังสือดังกลาวเปนคําสั่งอันไม
ชอบดวยอํานาจหนาที่……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ฉะนั้น จึงกราบเรียนมาเพื่อทัดทานคําสั่งดังกลาวนั้น ขอใหอําเภอไดพิจารณา
ดําเนินเพื่อใหมีการถอนหรือแกคําสั่งโดยดวน.

กราบเรียนมาดวยความเคารพอยางสูง

(พระ……………………..)

เจาคณะตําบล…………..
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ตัวอยางหนังสือรายงาน

ที่……./……… สํานักงานเจาคณะอําเภอ..……
วัด……………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   ทัดทานคําสั่ง

กราบเรียน   เจาคณะจังหวัด…….………

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. สําเนาหนังสือที่……./……ลงวันที่……. จํานวน…….ฉบับ
๒. สําเนาหนังสือที่……/…….ลงวันที่……… จํานวน…….ฉบับ
๓. เอกสารประกอบเรื่อง…… จํานวน…….แผน

ดวยเจาคณะอําเภอไดมีหนังสือที่……./……..ลงวันที่………..ใหเจาคณะ
ตําบล………………..ปฏิบัติงานเรื่อง…………….………………………….แตเจาคณะตําบล
ไดมีหนังสือที่……/……..ลงวันที่……เดือน……………. พ.ศ. ๒๕…….ทัดทานคําสั่งดังกลาว
แลว เพื่อใหพิจารณาดําเนินการใหมีการถอนหรือแกคําสั่งดังกลาว

เพื่อใหเปนไปตามความในขอ ๔๕ วรรค ๒ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 
๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ

ฉะนั้น  จึงกราบเรียนมาเพื่อพิจารณาสั่งการ พรอมดวยหนังสือนี้ อําเภอไดสง
สําเนาหนังสือทั้ง ๒ ฉบับ และเอกสารอื่นมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว ขอไดโปรด
พิจารณาสั่งการตามอํานาจหนาที่โดยดวน.

กราบเรียนมาดวยความเคารพอยางสูง

(พระ……………………..)
เจาคณะอําเภอ…………..

แผนกการปกครอง
โทร………………..
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ตัวอยางหนังสือแจงการพิจารณา

ที่……./……… สํานักงานเจาคณะจังหวัด.……
วัด……………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง  ทัดทานคําสั่ง

เรียน  เจาคณะอําเภอ…….………

อางถึง  หนังสือที่……./……ลงวันที่………..

สิ่งที่สงมาดวย  คําพิจารณา จํานวน  ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อางถึง อําเภอรายงานการทัดทานคําสั่งเจาคณะอําเภอของเจา
คณะตําบล………….………...เพื่อใหพิจารณาสั่งการ ดังรายละเอียดแจงอยูแลว นั้น

จังหวัดไดพิจารณาเรื่องดังกลาวโดยรอบคอบแลว เห็นวา คําสั่งดังกลาวไม
ชอบดวยอํานาจหนาที่ ผูสั่งตองถอนคําสั่งนั้น ดังรายละเอียดแจงอยูในคําพิจารณาซึ่งแนบมา
พรอมนี้แลว

ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อถอนคําสั่งดังกลาวนั้นเสีย แลวแจงใหเจาคณะ
ตําบล…………………..ไดรับทราบ  แลวรายงานใหจังหวัดทราบเปนการดวนดวย.

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระ……………………..)
เจาคณะจังหวัด…………..

สวนการปกครอง
โทร…………….
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ตัวอยางคําพิจารณากรณีทัดทานคําสั่ง
คําพิจารณาของเจาคณะจังหวัด………….

ในกรณี พระ…………เจาคณะตําบล………..ทัดทานคําสั่งเจาคณะอําเภอ
สถานที่พิจารณา  สํานักงานเจาคณะจังหวัด…………..

วันที่………เดือน……………พ.ศ……..
**************

โดยที่เจาคณะอําเภอ……….……………………ไดสั่งใหพระ………….……..
เจาคณะตําบล……………….ปฏิบัติตามเรื่อง……….…….แตเจาคณะตําบลเห็นวา คําสั่งนั้น
ไมชอบดวยอํานาจหนาที่ ไดเสนอความเห็นทัดทานเปนลายลักษณอักษร และเจาคณะ
อําเภอไดรวบรวมหลักฐานประกอบรายงานใหเจาคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งการ  จังหวัด
ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องเดิมและความเห็นทัดทานพรอมทั้งเอกสารประกอบแลว ใหคํา
พิจารณาไวดังนี้

๑. บรรยายหนังสือสั่งการ…………………………………..…………………… 
…………………………………………………..…………………………………………….

๒. บรรยายความเห็นที่เสนอทัดทาน………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………

๓. บรรยายเอกสารประกอบอื่น……………………………….………………… 
………………………….…………………………………………………………………………

๔. บรรยายขอเท็จจริง…………………………………………………………… 
………………………………….…………………………………………………………………

๕. สรุปความยอ ๆ ใหเห็นชัดเจน……………………………………………… 
…………………………………………………………………………… ………………………

๖. คําชี้ขาดของการสั่งการ  โดยอางถึงขอ ๔๕ วรรค ๑ เปนบทใหอํานาจ…… 
……………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)………………………………..
(………………………………)

เจาคณะจังหวัด………………………
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วิธีใหผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัดราษฎรพนจากหนาที่
ผูรักษาการแทนเจาอาวาส แมจะมีฐานะเปนเพียงผูรั้งตําแหนง แตเพราะมีฐานะ

เปนผูแทนนิติบุคคลและมีฐานะเปนผูปกครองวัด      ทั้งเพราะมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
เจาอาวาสทุกประการ จึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิง ตามบทบัญญัติแหงกฎมหาเถรสมาคม 
ฉบับที่ ๑๙ กําหนดไวเปน ๔ กรณี คือ

๑) กรณีที่ไมมีเจาอาวาสและจะแตงตั้งทันทีมิได (ตามขอ ๔) เปนผูรักษาการเพื่อ
เตรียมการจะดํารงตําแหนงเจาอาวาส

๒) กรณีที่เจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง (ตามขอ ๕) เปน
ผูรักษาการแทนตามเหตุการณที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา อาจเปนชั่วระยะหนึ่ง

๓) กรณีที่เจาอาวาสอาพาธจนไมอาจเสนอผูควรเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสได 
(ตามขอ   ๖)   เปนผูรักษาการแทนในภาวะที่เจาอาวาสวิกฤต   อาจเปนระยะสั้น    หรือยาว
นานก็ได

๔) กรณีที่เจาอาวาสไมอยูและไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดชั่วครั้งชั่วคราว (ตามขอ ๗) 
เปนผูรักษาการแทนเพื่อรอเจาอาวาสกลับมาเทานั้น

ในบางกรณี ผูรักษาการแทนเจาอาวาสยอมพนจากหนาที่ไปโดยสภาพ ในบาง
กรณีตองพนจากหนาที่เพราะผูแตงตั้งพนจากหนาที่ เชน ในกรณีที่ ๒-๓-๔ ซึ่งอาจมีความจํา
เปนตองสั่ง เพราะผูรักษาการแทนเจาอาวาสปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือมีเหตุอยางอื่น ถา
ปลอยไวอาจเกิดความเสียหายแกการวัดและการคณะสงฆ ดังจะเรียนถวายวิธีใหผูรักษาการ
แทนเจาอาวาสวัดราษฎรพนจากหนาที่ตอไป
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ตัวอยางหนังสือขอใหสั่ง

ที่……./……… วัด………………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   ขอใหสั่งใหผูรักษาการแทนเจาอาวาสพนจากหนาที่

เรียน   เจาคณะตําบล…….………

ตามที่กระผมไดเสนอใหแตงตั้งพระ………………………..วัด………………. 
เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส เพราะกระผมอาพาธ และไดรับแตงตั้งแลว มาบัดนี้ 
พระ………………………………...ปฏิบัติหนาที่ไมเปนที่ไววางใจ หากใหปฏิบัติหนาที่ตอไป
อาจเกิดความเสียหายแกการคณะสงฆ

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อขอใหเจาคณะตําบลสั่งใหพระ………………………….
ผูรักษาการแทนเจาอาวาส……………………………….……….พนจากหนาที่ และขอเสนอ
ใหแตงตั้งพระ……………………………….ฉายา…………………….อายุ…….พรรษา……. 
วัด…………………..เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด………………..ตอไป

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ……………………..)
เจาอาวาสวัด…………..
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ตัวอยางหนังสือแจงการใหพน

ที่……./……… สํานักงานเจาคณะตําบล.……
วัด…………………………

………..กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง  ใหพนจากหนาที่ผูรักษาการแทนเจาอาวาส

เรียน  …….…….………

ตามอนุสนธิหนังสือที่………/…….. ลงวันที่…………..ตําบลแจงวา ไดแตงตั้ง
ทานเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด…………………….ตําบล…………………..
อําเภอ…………………….ดังความละเอียดแจงอยูแลว นั้น

บัดนี้ มีเหตุอันควรใหพนจากหนาที่ ไดสั่งใหทานพนจากหนาที่ผูรักษาการ
แทนเจาอาวาสวัด……………..ตั้งแตวันที่………………….ดังรายละเอียดแจงอยูแลวในคํา
สั่ง และไดแตงตั้งใหพระ…………………..วัด……………….เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส
วัด…………….ตั้งแตวันที่……………..แลว

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อ
๑.ใหทานรับทราบคําสั่งและยุติการปฏิบัติงานในหนาที่ผูรักษาการแทนเจา

อาวาสวัด………………..ตั้งแตวันรับทราบคําสั่งเปนตนไป
๒. ใหสงมอบงานในหนาที่เจาอาวาสวัด………………………….….ใหแก

พระ………………….…ผูรักษาการแทนเจาอาวาสรูปใหม ภายในวันที่……………….……

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระ……………………..)
เจาคณะตําบล…………..
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ตัวอยางหนังสือขอใหสั่งพนจากหนาที่

ที่……./……… วัด………………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง  ใหผูรักษาการแทนเจาอาวาสพนจากหนาที่

เรียน  เจาคณะตําบล…….………

ตามอนุสนธิหนังสือที่…../……… ลงวันที่………………..ขอใหตําบลแตงตั้ง
พระ……………วัด………………..เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด……………..  นั้น

บัดนี้ กระผมหายจากอาพาธดังกลาว และสามารถปฏิบัติหนาที่เจาอาวาสตอ
ไปได

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อสั่งใหพระ…………….……..ผูรักษาการแทนเจาอาวาส
วัด…………………….พนจากหนาที่ดังกลาว

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ……………………..)
เจาอาวาสวัด…………..
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ตัวอยางที่ ๑

คําสั่งเจาคณะตําบล………….
ที่…./………

เรื่อง  ใหผูรักษาการแทนเจาอาวาสพนจากหนาที่
************

ดวยพระ……………เจาอาวาสวัด……………….ตําบล………………..
อําเภอ……………ไดขอสั่งใหพระ……………..ผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด………………
พนจากหนาที่

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ วรรค ๓ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ 
(พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
และดวยความเห็นชอบของเจาคณะอําเภอ ตามขอเสนอของเจาอาวาส

จึงใหพระ……………….………ผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด……………… 
พนจากหนาที่

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..

(ลงชื่อ)…………………………………….
(พระครู………………………)
เจาคณะตําบล………………..
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ตัวอยางที่ ๒

คําสั่งเจาคณะตําบล………….
ที่…./………

เรื่อง  ใหผูรักษาการแทนเจาอาวาสพนจากหนาที่
************

ดวย คณะสงฆตําบล…………………..ไดแตงตั้งพระ……………………เปนผู
รักษาการแทนเจาอาวาสวัด………………..ตําบล…………………….อําเภอ………………
เพราะพระ…………………………………เจาอาวาสไดอาพาธจนไมอาจเสนอผูที่สมควร
รักษาการแทนเจาอาวาสได บัดนี้ มีเหตุควรใหพระ………………….พนจากหนาที่ผูรักษา
การแทนเจาอาวาส

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ วรรค ๓ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ 
(พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
และดวยความเห็นชอบของเจาคณะอําเภอ

จึงใหพระ…………………..…………………………ฉายา……………………
ผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด…………………..พนจากหนาที่

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่………เดือน…….…………..พ.ศ…………..

(ลงชื่อ)…………………………………….
(พระครู………..…………………)
เจาคณะตําบล………………..
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ตัวอยางที่ ๓

คําสั่งวัด………….
ที่…./………

เรื่อง  ใหผูรักษาการแทนเจาอาวาสพนจากหนาที่
************

ดวย ขาพเจาพระ…………………………เจาอาวาสวัด……………….
อําเภอ……………จังหวัด…………….……ไดแตงตั้งพระ…………………………………..
เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด………………บัดนี้ มีเหตุควรใหพระ……………………..
พนจากหนาที่ดังกลาว

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ วรรค ๓ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ 
(พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงใหพระ……..………………………….. ฉายา………………………….……
ผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด…………………..พนจากหนาที่

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..

(ลงชื่อ)………………………………….
(พระครู………………………)
เจาอาวาสวัด………………..
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วิธีใหเลขานุการเจาคณะ
และเลขานุการรองเจาคณะพนจากหนาที่

เลขานุการเจาคณะและเลขานุการรองเจาคณะ ยอมพนจากหนาที่ดวยเหตุหลาย
ประการ คือ มรณภาพ พนจากความเปนภิกษุ ผูแตงตั้งพนจากตําแหนง ผูแตงตั้งใหพนจาก
หนาที่ เฉพาะประการสุดทายนี้ จะแสดงตัวอยางไว

ตัวอยางหนังสือแจงใหพนจากหนาที่

ที่……./……… สํานักงานเจาคณะตําบล..……
 วัด………………………………

………กรกฎาคม………

เรื่อง  ใหเลขานุการพนจากหนาที่

เรียน  พระ…….………

สิ่งที่สงมาดวย  คําสั่ง จํานวน  ๑ ฉบับ

ดวยไดพิจารณาเห็นวา ทานมีความประพฤติไมเหมาะสมแกหนาที่เลขานุการ
เจาคณะตําบล หากจะใหปฏิบัติหนาที่ตอไป อาจเกิดความเสียหายแกการคณะสงฆได ไดสั่ง
ใหทานพนจากหนาที่เลขานุการเจาคณะตําบล…………..ตั้งแตวันที่……เดือน……………..
พ.ศ…………ตามรายละเอียดแจงอยูแลวในคําสั่งที่แนบมาพรอมนี้

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อรับทราบ และใหหยุดการปฏิบัติหนาที่ตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป พรอมใหนําเอกสารเกี่ยวกับการเลขานุการทุกอยางมอบแกเจาคณะตําบลภายใน
วันที่……….ตุลาคม ๒๕……. ณ สํานักงานเจาคณะตําบล

เรียนมาดวยเมตตาธรรม

(พระ……………………..)
เจาคณะตําบล…………..
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ตัวอยางคําสั่งใหพนจากหนาที่

คําสั่งเจาคณะตําบล……………
ที่………./……………

เรื่อง  ใหเลขานุการเจาคณะตําบลพนจากหนาที่
***************

ด ว ย  พ ร ะ … … … … . … … … … … . . วั ด … … … … … … … .
ตํ าบ ล … … … … … … … . . จั ง ห วั ด … … … … … … … … เ ล ข า นุ ก า ร เ จ า ค ณ ะ
ตําบล…………………..มีความประพฤติไมเหมาะแกหนาที่

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๕ วรรค ๓ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงใหพระ………………………………ฉายา…..…..…..วัด……………….… 
เลขานุการเจาคณะตําบล………………….พนจากหนาที่

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง  ณ  วันที่………เดือน…………………พ.ศ. ๒๕……..

(พระ………………………….)
เจาคณะตําบล……………….
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วิธีใหไวยาวัจกรพนจากตําแหนงหนาที่
ไดกลาวมาในตอนตนแลววา  ไวยาวัจกรเปนผูชวยงานเจาอาวาสที่สําคัญ มีฐานะ

เปนพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และไดกลาวถึงวิธีการแตงตั้งพอเปนแนวปฏิบัติ 
ดังนั้น ในตอนนี้จะกลาวถึงวิธีใหพนจากตําแหนงหนาที่ไวยาวัจกร เพื่อเปนแนวปฏิบัติอีก
สวนหนึ่ง ไวยาวัจกรนั้นยอมพนจากตําแหนงหนาที่ดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ

๑. ตาย
๒. ลาออก
๓. เจาอาวาสผูแตงตั้งพนจากตําแหนงหนาที่
๔. ขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตามความในขอ ๔
๕. ใหออกจากตําแหนงหนาที่
๖. ถูกถอดถอนจากตําแหนงหนาที่

ในกรณีพนจากตําแหนงหนาที่เพราะเจาอาวาสผูแตงตั้งพนจากตําแหนง ใหรักษา
การตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งไวยาวัจกรคนใหม ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ ใหเจาอาวาสสั่ง
ใหพนจากตําแหนง แลวรายงานเจาคณะอําเภอ ในกรณีหยอนความสามารถดวยเหตุใด ๆ 
ใหเจาอาวาสสั่งใหพนจากตําแหนงโดยอนุมัติของเจาคณะอําเภอ การถอดถอนไวยาวัจกร 
ยอมทําไดโดยอนุมัติของเจาคณะอําเภอ     เพราะไวยาวัจกรประพฤติมิชอบดวยเหตุใดเหตุ
หนึ่งตามขอ ๑๑

ในกรณีพนจากตําแหนงของไวยาวัจกรเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม ไวยาวัจกรจะพน
จากความรับผิดชอบในหนาที่ ตอเมื่อไดรับมอบหมายงานพรอมดวยทรัพยสินและหลักฐาน
ตาง ๆ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของตน แกผูรับตําแหนงหนาที่แทนตนเรียบรอยแลว

การสั่งใหไวยาวัจกรพนจากตําแหนงหนาที่ ตองทําเปนหนังสือและตองแจงนาย
อําเภอทองที่ในทุกกรณี
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ตัวอยางหนังสือ
ขอลาออกจากตําแหนงไวยาวัจกร

บานเลขที่……….หมูที่……..
ตําบล……….อําเภอ……….

……….กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง   ขอลาออกจากตําแหนงไวยาวัจกร

นมัสการ   เจาอาวาสวัด………..

ดวยกระผมนาย………………ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไวยาวัจกร
วัด…………..มาตั้งแตวันที่……………จนถึงปจจุบัน รวมเปนเวลา………….ปเศษ ไดตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวมาอยางเต็มความสามารถ มาบัดนี้ มีอายุสูงข้ึน ปฏบิัติงานในหนาที่ไม
สะดวก สมควรพักผอนเพื่อเปดโอกาสใหมีไวยาวัจกรอื่น

ฉะนั้น  จึงนมัสการมาเพื่อขอลาออกจากตําแหนงไวยาวัจกร ขอไดโปรด
อนุเคราะหตามประสงคตอไป.

นมัสการมาดวยความเคารพ

(นาย……………………………)
ไวยาวัจกรวัด……………………..
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ตัวอยางหนังสือแจงพนการลาออก

ที่……./……… วัด………………………………

…….. กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   การลาออกจากตําแหนงไวยาวัจกร

เจริญพร  นาย…………….

อางถึง   หนังสือ  ลงวันที่………………….

สิ่งที่สงมาดวย  คําสั่ง จํานวน  ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อางถึง  ทานขอลาออกจากตําแหนงหนาที่ไวยาวัจกร ดังความ
ละเอียดแจงอยูแลว นั้น

บัดนี้ ไดสั่งใหทานลาออกจากตําแหนงหนาที่ไวยาวัจกรตามที่ขอลาตั้งแตวัน
ที่……………และไดแตงตั้งนาย………………….เปนผูรักษาการในตําแหนงไวยาวัจกรสืบ
แทน  ตั้งแตวันที่…………………..

ฉะนั้น  จึงเจริญพรมาเพื่อ
๑.ใหทานรับทราบคําสั่งใหลาออกจากตําแหนง และรับทราบการแตงตั้งผู

รักษาการในตําแหนงไวยาวัจกร
๒. ใหทานมอบหมายงานพรอมทรัพยสินและหลักฐานตาง ๆ ซึ่งอยูในความ

รับผิดชอบของทาน แกนาย………………………………ผูรักษาการในตําแหนงไวยาวัจกร
คนใหมในวันที่……เดือน…………….…..เวลา………..น. ณ กุฏิเจาอาวาส.

เจริญพร

(พระ……………………..)
เจาอาวาสวัด…………..
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ตัวอยางหนังสือขออนุมัติ
ใหไวยาวัจกรออกจากตําแหนงหนาที่

ที่……./……… วัด………………………………

………..กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง  ขออนุมัติสั่งใหไวยาวัจกรออกจากตําแหนงหนาที่

เรียน  เจาคณะตําบล…….………

ดวยนาย……………………… ไวยาวัจกรวัด……………….ตําบล………….
หยอนความสามารถในการปฏิบัติหนาที่  ถาจะใหอยูในตําแหนงหนาที่ตอไป อาจเกิดความ
เสียหายแกการวัด  ตองใหออกจากตําแหนงหนาที่ โดยอนุมัติของเจาคณะอําเภอ

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการขอรับอนุมัติตอไป

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ……………………..)
เจาอาวาสวัด…………..
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ตัวอยางหนังสือ
ขออนุมัติถอดถอนไวยาวัจกร

ที่……./……… วัด………………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   ขออนุมัติถอดถอนไวยาวัจกร

เรียน   เจาคณะตําบล…….………

ดวยนาย……………………… ไวยาวัจกรวัด……………….ตําบล………….
อําเภอ……………….ประพฤติมิชอบตามความในขอ ๑๓ (๒) เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรง ตองถอดถอนจากตําแหนงหนาที่ และจะตองขออนุมัติจากเจาคณะอําเภอ

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการขอรับอนุมัติตอไป

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ……………………..)
เจาอาวาสวัด…………..

หมายเหตุ.- การประพฤติมิชอบในขอ ๑๓ มีถึง ๕ อยาง เปนเหตุใหถอดถอน ตองอางใหถูก
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ตัวอยางหนังสืออนุมัติ

ที่……./……… สํานักงานเจาคณะอําเภอ……..
วัด……………………………

……กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   ขออนุมัติสั่งใหไวยาวัจกรออกจากตําแหนงหนาที่

เรียน   เจาคณะตําบล…….………

อางถึง  หนังสือที่……/……..ลงวันที่………

ตามหนังสือที่อางถึง  ตําบลรายงานขออนุมัติสั่งใหไวยาวัจกรพนจากตําแหนง
หนาที่ ของเจาอาวาสวัด………………… มาเพื่อขออนุมัติ ดังความละเอียดแจงอยูแลว นั้น

อําเภอพิจารณาแลว อนุมตัิใหเจาอาวาสวัด……………สั่งใหนาย……………
ไวยาวัจกรวัด………………พนจากตําแหนงหนาที่ตามที่ขอ ตั้งแตวันที่……………………

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการตอไป

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระ……………………..)
เจาคณะอําเภอ…………..

แผนกการปกครอง
โทร………………
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ตัวอยางหนังสือเจาคณะตําบล  (โตตอบ)

ที่……./……… สํานักงานเจาคณะตําบล………
 วัด………………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   ขออนุมัติสั่งใหไวยาวัจกรออกจากตําแหนงหนาที่

เรียน   เจาอาวาสวัด…….………

อางถึง  หนังสือที่………/……..ลงวันที่……… จํานวน  ๑  ฉบับ

ตามหนังสือที่อางถึง ทานขออนุมัติสั่งใหนาย……………………… ไวยาวัจกร
วัด……………….พนจากตําแหนงหนาที่ ดังความละเอียดแจงอยูแลว  นั้น

บัดนี้ ตําบลไดดําเนินการ และเจาคณะอําเภอไดอนุมัติแลว ตั้งแตวันที่……… 
เดือน…………….…………… พ.ศ………….

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อปฏิบัติการตอไป

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระ……………………..)
เจาคณะตําบล…………..
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ตัวอยางหนังสือเจาคณะตําบล (สืบตอ)

ที่……./……… สํานักงานเจาคณะตําบล……
 วัด……………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง  ขออนุมัติสั่งใหไวยาวัจกรออกจากตําแหนงหนาที่

เรียน  เจาคณะอําเภอ…….………

ดวยเจาอาวาสวัด………………………รายงานวา นาย…………………….. 
ไวยาวัจกรวัด…………….หยอนความสามารถในการปฏิบัติหนาที่  ถาจะใหอยูในตําแหนง
หนาที่ตอไป อาจเกิดความเสียหายแกการวัดได  จะตองใหออกจากตําแหนงหนาที่ โดย
อนุมัติของเจาคณะอําเภอ

ตําบลพิจารณาแลว  เห็นควรไดรับการอนุมัติตามที่ขอ

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ.

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระ……………………..)
เจาคณะตําบล…………..

หมายเหตุ.- ในกรณีขออนุมัติถอดถอน  ก็ดําเนินการอยางเดียวกัน
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ตัวอยางคําสั่งใหพนจากตําแหนง

คําสั่งวัด…………………..
ที่……../………..

เรื่อง  ใหไวยาวัจกรลาออกจากตําแหนงหนาที่
***************

ดวย นาย……………………………….…….นามสกุล…………………..……. 
ไวยาวัจกรวัด……………………..ตําบล………………………..อําเภอ…………...…………. 
ไดขอลาออกจากตําแหนงหนาที่

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงใหนาย……………………..……….นามสกุล…………….…………….
ไวยาวัจกรวัด………………ออกจากตําแหนงหนาที่ตามที่ขอลา

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่……เดือน……..………….พ.ศ……………..

(ลงชื่อ)………………………..

(……………………..)
เจาอาวาสวัด……………

คําแนะนํา.-หนังสือแจง อนุโลมตามหนังสือแตงต้ัง ขอสําคัญตองกําหนดใหมอบงานในตําแหนงหนาที่ดวย.
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ตัวอยางคําสั่ง
ใหพนจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัติ

คําสั่งวัด…………………..
ที่……../………..

เรื่อง  ใหไวยาวัจกรพนจากตําแหนงหนาที่
***************

ดวยนาย……………….ไวยาวัจกรวัด…………….ตําบล……………………..
อําเภอ………………..ขาดคุณสมบัติของไวยาวัจกรตามความในขอ ๘ (๕) แหงกฎมหาเถร
สมาคม ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงใหนาย……………….ไวยาวัจกรวัด………………พนจากตําแหนงหนาที่

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่……เดือน………………….พ.ศ……………..

(ลงชื่อ)………………………..

(……………………..)

เจาอาวาสวัด……………

คําแนะนํา.-  หนังสือแจง  อนุโลมตามหนังสอืแตงตั้ง  ขอสําคัญตองกําหนดใหมอบงานใน
ตําแหนงหนาที่ดวย.
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ตัวอยางคําสั่งใหออกจากตําแหนง

คําสั่งวัด…………………..
ที่……../………..

เรื่อง  ใหไวยาวัจกรออกจากตําแหนงหนาที่
***************

ดวยนาย………………ไวยาวัจกรวัด…………….ตําบล……………………..
อําเภอ………………..อําเภอ………………หยอนความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ สมควร
ใหออกจากตําแหนงหนาที่

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๒ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ
โดยอนุมัติของเจาคณะอําเภอ

จึงใหนาย…………….ไวยาวัจกรวัด………………ออกจากตําแหนงหนาที่

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่……เดือน…………………….พ.ศ……………..

(ลงชื่อ)……………………………..
(……………………..)

เจาอาวาสวัด……………

คําแนะนํา.-  หนังสือแจง  อนุโลมตามหนังสือแตงตั้ง  ขอสําคัญตองกําหนดใหมอบงานใน
ตําแหนงหนาที่ดวย.
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ตัวอยางคําสั่งถอดถอนไวยาวัจกร

คําสั่งวัด…………………..
ที่……../………..

เรื่อง  ถอดถอนไวยาวัจกร
***************

ดวยนาย……………….ไวยาวัจกรวัด…………….ตําบล……………………..
อําเภอ………………..อําเภอ……………..ประพฤติมิชอบตามความในขอ ๑๓ แหงกฎมหา
เถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๓ วรรค ๒ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญตัิคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ
โดยอนุมัติของเจาคณะอําเภอ

จึงใหถอดถอน นาย……………………..……….ไวยาวัจกรวัด………………
ออกจากตําแหนงหนาที่

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่……เดือน………………….พ.ศ……………..

(ลงชื่อ)……………………………..

(……………………..)

เจาอาวาสวัด……………

คําแนะนํา.-  หนังสือแจง  อนโุลมตามหนังสือแตงตั้ง  ขอสําคัญตองกําหนดใหมอบงานใน
ตําแหนงหนาที่ดวย.
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การมอบหมายอํานาจหนาท่ี
และสงมอบงาน

*****************

รูปการปกครองคณะสงฆตามกฎหมายปจจุบัน กําหนดใหมีเจาคณะเปนผูบังคับ
บัญชารับผิดชอบในเขตปกครองชั้นนั้น ๆ แตเพียงผูเดียว มิไดแบงแยกอํานาจหนาที่เปน
องคการดังเชนกฎหมายฉบับกอน แตเพื่อใหมีผูชวยเจาคณะชั้นนั้น ๆ ใหมีรองเจาคณะเปนผู
ชวยบังคับบัญชารับผิดชอบตามที่เจาคณะมอบหมาย

สวนการปกครองวัด คงกําหนดรูปแบบดังกฎหมายฉบับกอน กลาวคือกําหนดให
วัดเปนศูนยรวมงานการคณะสงฆและการพระศาสนาทุกอยาง ใหเจาอาวาสเปนผูบังคับ
บัญชารับผิดชอบในวัดนั้น ๆ และใหมีรองเจาอาวาสผูชวยเจาอาวาสและไวยาวัจกรเปนผู
ชวยในการปฏิบัติหนาที่ ตามที่เจาอาวาสมอบหมาย

รองเจาคณะ รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส และไวยาวัจกร เปนตําแหนงที่
บัญญัติไวเพื่อชวยปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ เมื่อไดรับแตงตั้งแลว เจาคณะหรือเจาอาวาส
ตองมอบหมาย จึงจะปฏิบัติงานในหนาที่เจาคณะและงานในหนาที่เจาอาวาสได รองเจาคณะ 
รองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสจะทําการใด ๆ จะตองใชอํานาจเจาคณะหรืออํานาจเจา
อาวาส สวนไวยาวัจกรใชตําแหนงไวยาวัจกรโดยตรง

อนึ่ง งานคณะสงฆใด ๆ และงานวัด เปนงานสวนรวมของพุทธจักร มิใชงานของผู
ดํารงตําแหนงนั้น ๆ เจาคณะและเจาอาวาสจึงตองปฏิบตัิงานใหเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมาย จะตองใหงานในความรับผิดชอบสืบตอกัน มิใชงานสะดุดหยุดอยูเฉพาะผูรับ
ตําแหนงรูปหนึ่ง ๆ ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการสงมอบงานการคณะสงฆและการวัด

ทั้งการมอบหมายอํานาจหนาที่และการสงมอบงานนั้น ขอกําหนดใหทราบแนว
ปฏิบัติดังนี้
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วิธีมอบหมายอํานาจหนาที่แกรองเจาคณะ
ตําแหนงรองเจาคณะในสวนภูมิภาค  มี   ๔ ตําแหนง  ไดแก รองเจาคณะภาค 

รองเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะอําเภอ และรองเจาคณะตําบล เปนตําแหนงซึ่งไมมีอํานาจ
หนาที่พรอมกับการแตงตั้ง แตจะมีอํานาจหนาที่ในเมื่อเจาคณะมอบหมาย การใหมีรองเจา
คณะในสวนภูมิภาคนั้น ก็เพื่อเปนผูชวยเจาคณะ จึงสุดแตเจาคณะจะมอบหมายใหบังคับ
บัญชารับผิดชอบสวนใด ๆ โดยเจตนารมณของกฎมหาเถรสมาคมนั้น กําหนดรองเจาคณะ
เพื่อใหชวยงานและเพื่อใหไดฝกงานในชั้นนั้น ๆ มิใชกําหนดเพื่อใหรองเจาคณะพักผอนหรือ
รอรับเกียรติเทานั้น แตการมอบหมายอํานาจหนาที่ของเจาคณะนั้น มหาเถรสมาคมได
กําหนดหลักเกณฑไวกวาง ๆ จึงอาจมอบไดทั้งดวยวาจา และหรือดวยลายลักษณอักษร แต
ในทางปฏิบัติแลว มอบหมายเปนลายลักษณอักษรนั้นเปนการชอบ และการมอบหมายงาน
นั้น จะมอบเปนการชั่วคราวเฉพาะเรื่องหรือมอบเปนการประจําก็ยอมทําได

วิธีปฏิบัติ ควรแบงงานเปน ๗ การ คือ การปกครอง (การรักษาความเรียบรอยดี
งาม) การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ 
การสาธารณสงเคราะห การนิคหกรรม แลวรวมงานแตละการเขาแบงเปน ๒ สวน หรือ ๓ 
สวน ตามจํานวนผูรบัผิดชอบ ถามีรองเจาคณะรูปเดียวก็แบงรวมเขาเปน ๒ สวน ถารองเจา
คณะ ๒ รูป ก็แบงเปน ๓ สวน

(ดูตัวอยางประกอบ)



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.rakdee.net/pak16

275

ตัวอยางหนังสือนําคําสั่ง

บันทึกขอความ

สวนการคณะสงฆ     สํานักงานเจาคณะตําบล  แผนกการปกครอง
.

ที่…………….../…………………………………วันที่     ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๗            .

เร่ือง  มอบหมายอํานาจหนาที่แกรองเจาคณะตําบล                                                .

เรียน  พระครู………………………..….รองเจาคณะตําบล…………..………

ดวย ตําบลพิจารณาเห็นวา งานคณะสงฆในความรับผิดชอบของเจาคณะตําบลมี
ปริมาณมาก และการที่มีรองเจาคณะตําบลเพื่อเปนผูชวยเจาคณะตําบล หากไดรับมอบหมาย
อํานาจหนาที่ใหรองเจาคณะตําบลไดชวยบังคับบัญชารับผิดชอบแลว งานในหนาที่เจาคณะตําบล
จักเปนไปโดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๕ และขอ ๒๗ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ จึงมอบหมายการบังคับบัญชารับผิดชอบงาน
ในอํานาจหนาที่ของเจาคณะตําบล โดยมอบใหทานบังคับบัญชารับผิดชอบงาน “แผนกการศึกษา” 
ดังรายละเอียดแจงอยูแลวในคําสั่งที่แนบมาพรอมน้ี

ฉะน้ัน จึงเรียนมาเพื่อรับทราบและรับปฏิบัติงานตามที่มอบหมายตอไป และให
ทานไปรับเอกสาร พรอมรับทราบขอแนะนําเพิ่มเติมในวันที่………….เวลา………….น. ณ สํานัก
งานเจาคณะตําบล

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระครู……………….)

เจาคณะตําบล…………….

คําแนะนํา.-  ๑. รางขึ้นพอเปนตัวอยาง เปลี่ยนแปลงไดตามควรแกกรณี
๒. แจงการมอบงานแกเจาอาวาสทุกวัดในสังกัด
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๓. รายงานเจาคณะอําเภอเพื่อทราบ

ตัวอยางคําสั่งมอบหมายอํานาจหนาที่

คําสั่งเจาคณะตําบล………….
ที่……/………

เรื่อง  มอบหมายอํานาจหนาที่แกรองเจาคณะตําบล
***************

เพื่อใหรองเจาคณะตําบลไดชวยบังคับบัญชารับผิดชอบงานในอํานาจหนาที่
ของเจาคณะตําบล และเพื่อใหการปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่เจาคณะตําบลเปนไปโดยความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๗ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงกําหนดและมอบหมายการบังคับบัญชารับผิดชอบงานในอํานาจหนาที่ของ
เจาคณะตําบล………………….ดังตอไปนี้

๑. ใหงานการปกครอง การนิคหกรรม การสาธารณูปการ และการสาธารณ
สงเคราะห รวมเรียกวา “แผนกการปกครอง” ใหอยูในความบังคับบัญชารับผิดชอบของเจา
คณะตําบล

๒. ใหงานการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห และการเผยแผพระพุทธ
ศาสนา รวมเรียกวา “แผนกการศึกษา” ใหอยูในความรับผิดชอบของรองเจาคณะตําบล โดย

๒.๑ งานประจําใหปฏิบัติตามปกติ
๒.๒ งานนโยบายหรืองานที่มีปญหาสําคัญใหนําปรึกษาขออนุมัติกอน

ปฏิบัติ
๒.๓ ใหจัดทําทะเบียนรับ-สง หนังสือเขา-ออก เปนหลักฐาน
๒.๔ ใหลงตําแหนงในหนังสือเปน ๒ รูป
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๒.๔.๑ หนังสือภายใน ใหลงตําแหนงวา
“รองเจาคณะตําบล……..”

๒.๔.๒ หนังสือภายนอก ใหลงตําแหนงวา
“รองเจาคณะตําบล ปฏิบัติการแทน

เจาคณะตําบล……………”
๒.๕ ใหใชเลขหนังสือออกวา “ที่………../…………….”

๓. งานใดในความรับผิดชอบของเจาคณะตําบล หรือรองเจาคณะตําบลก็ตาม 
ถาเปนงานใหญและมีความสําคัญตอการคณะสงฆมากหรือเปนงานที่ตองชวยกันปฏิบตัิ งาน
นนใหเจาคณะตําบลและรองเจาคณะตําบลรวมกันปฏิบัติและรับผิดชอบรวมกัน อาทิ งาน
สอบธรรมสนามหลวง งานอบรมประชาชนประจําตําบล หรืองานอื่นใดที่เจาคณะตําบล
กําหนดใหเปนงานที่ตองปฏิบัติรวมกัน

๔. งานอื่น ๆ เจาคณะตําบลอาจมอบหมายใหรองเจาคณะตําบลปฏิบัติการ
เพิ่มอีกก็ได

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง  ณ  วันที่………เดือน……………………พ.ศ……….

(ลงชื่อ)………………………………………
(พระครู……………………..)
เจาคณะตําบล………………
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วิธีมอบหมายอํานาจหนาท่ีแกไวยาวัจกร
*************

ไวยาวัจกร เปนตําแหนงพิเศษ ตามบทบัญญัติกําหนดใหเปนผูชวยงานเจา
อาวาส ในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยสินของวัดตามที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือ 
ตําแหนงไวยาวัจกร เปนตําแหนงคลาย ๆ กับรองเจาคณะในสวนภูมิภาค ไดรับแตงตั้งแลว 
ยังไมมีอํานาจหนาที่ทนัที แตเมื่อเจาอาวาสมอบหมายอํานาจหนาที่แลว ยอมมีอํานาจหนาที่
โดยสมบูรณ แมแตพนจากตําแหนงแลว การปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของไวยาวัจกรนั้น 
บางแหงยังปฏิบัติงานโดยไขวเขว ไวยาวัจกรบางวัดปฏิบัติเกินกวาที่ไดรับมอบหมาย 
ไวยาวัจกรบางวัดเขาใจเสียวา อํานาจหนาที่ไวยาวัจกรอยูเหนืออํานาจหนาที่เจาอาวาสก็มี 
เพื่อประโยชนแกการนี้ จึงกําหนดวิธีมอบหมายอํานาจหนาที่แกไวยาวัจกรเปนบทเรียน

วิธีปฏิบัติ เมื่อแตงตั้งไวยาวัจกรแลว ใหเจาอาวาสวัดทําหนังสือมอบหมายอํานาจ
หนาที่การดูแลรักษาและจัดการทรัพยสินของวัด เชน การเก็บคาเชานา การเก็บรักษาทรัพย
สินของวัด การจัดทําบัญชีรับจายและบัญชีงบป แตถาวัดใดมีภารกิจมาก มีไวยาวัจกรหลาย
คน ใหทําหนังสือมอบหมายอํานาจหนาที่โดยชัดแจงวาผูใดรับหนาที่ใด และไวยาวัจกรก็ตอง
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายนั้น ๆ อยาใหเกินกวาที่ไดรับมอบหมาย

(ดูตัวอยางประกอบ)
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ตัวอยางบันทึกนําคําสั่ง

บันทึกขอความ

สวนการคณะสงฆ   สํานักงานเจาอาวาสวัด
.
ที่……………..…./……………………… วันที่ ……เดือน…………..……. พ.ศ. ๒๕……
เรื่อง  มอบหมายหนาที่ใหไวยาวัจกรปฏิบัติ                                                          .

เจริญพร  นาย………………ไวยาวัจกรวัด………………

ดวยการปฏิบัติหนาที่ไวยาวัจกร เปนงานสําคัญตอการวัดเปนอยางย่ิง และ
เห็นควรไดกําหนดมอบหมายแกไวยาวัจกรแตละคนใหชัดเจน จึงกําหนดมอบหมายงานให
ไวยาวัจกรปฏิบัติดังนี้

๑. ใหนาย…………………….. ปฏิบัติหนาที่

๑.๑……………………………………………………

๑.๒…………………………………………………...

๒.ใหนาย……………………….ปฏิบัติหนาที่

๒.๑……………………………………………………

๒.๒……………………………………………………

ดังมีรายละเอียดแจงอยูแลวในคําสั่งที่แนบมาพรอมนี้

จึงเจริญพรเพื่อรับทราบ และรับปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตอไป.

เจริญพร

(พระ..………………………….)
เจาอาวาสวัด….…………….…….
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ตัวอยางคําสั่งมอบหมายงาน แบบที่ ๑

คําสั่งวัด……………
ที่……/………

เรื่อง  มอบหมายอํานาจหนาที่แกไวยาวัจกร
*****************

เพื่อใหไวยาวัจกรไดชวยปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานในตําแหนงหนาที่ และ
ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกนาย………………ไวยาวัจกรวัด…………….
ตําบล………………ดังตอไปนี้

๑……………………………………………
๒……………………………………………
๓……………………………………………
ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่……เดือน………………………..พ.ศ……….

(ลงชื่อ)……………….………………….
(พระ……………………….)
เจาอาวาสวัด……………….

คําแนะนํา.- เปนแบบมอบหมายแกไวยาวัจกรคนเดียว ถามอบหมายแก ผูรักษาการในตําแหนง
ไวยาวัจกร ใหเพ่ิมคําวา “ผูรักษาการในตําแหนง” หนาคําวา “ไวยาวัจกร”
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ตัวอยางคําสั่งมอบหมายงาน แบบที่ ๒

คําสั่งวัด……………
ที่……/………

เรื่อง  มอบหมายอํานาจหนาที่แกไวยาวัจกร
*****************

ดวยวัด…………………….ไดแตงต้ังไวยาวัจกรจํานวน………………….คนเพื่อให
สะดวกแกการปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของไวยาวัจกร และเพื่อใหการปฏิบัติงานของไวยาวัจกร
มีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๗ วรรค ๓ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่
๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงต้ังถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงมอบหมายงานใหไวยาวัจกรวัด…………….ตําบล…………..…ดังตอไปนี้.-

๑ นาย……………………………มีหนาที่………………………………

๒ นาย……………………………มีหนาที่………………………………

๓ นาย……………………………มีหนาที่………………………………

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป.

ส่ัง ณ วันที่………เดือน…………….………..พ.ศ. ๒๕……….

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

คําแนะนํา.- ใหระบุงานที่มอบหมายใหชัดแจง
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วิธีสงมอบงาน
ในหนาที่การวัดและการคณะสงฆ

ในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ บัญญัติไววา “ใหถือวา
พระภิกษุซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการปกครองคณะสงฆและไวยาวัจกรเปนเจา
พนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา” ดังนั้น การบริหารงานของเจาอาวาส เจา
คณะและไวยาวัจกรในหนาที่นั้น ๆ จึงเปนการบริหารงานในฐานะเจาพนักงาน ดังเชนขาราช
การบริหารงานราชการแผนดิน กฎหมายดังกลาวเปนฐานรองรับอํานาจอยางสมบูรณ การ
ปฏิบัติงานราชการแผนดินนั้น ในระดับกระทรวง ทบวง กรม เมื่อเปล่ียนแปลงหัวหนางาน มี
การมอบงานในหนาที่นั้น ๆ จึงทําใหงานสืบตอไมขาดระยะ งานไมสะดุดหยุดลง แตการ
ปฏิบัติงานคณะสงฆ ไมคอยมีการมอบงานเปนกิจลักษณะ แมจะมีอยูบางก็ยังไมเปนระบบ
เดียวกัน อาจเนื่องมาจากเหตุที่งานคณะสงฆนั้น เจาคณะตาง ๆ ตองจัดหาอุปกรณเอง ใชวัด
ของตนเปนสํานักงาน เปล่ียนแปลงเจาคณะแตละครั้ง ก็ตองเริ่มจัดหาอุปกรณกันใหม เมื่อ
พนจากตําแหนง จึงมิไดมอบของใด ๆ เพราะถือวาเปนของจัดหาเอง ความจริงนั้น มิไดมีบท
บัญญัติใหมอบงานเมื่อพนจากตําแหนงหนาที่ จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบงานเฉพาะ
เรื่องไวยาวัจกร แตถึงกระนั้น ในทางปฏิบัติควรไดมีการมอบงานในหนาที่เจาอาวาส เจา
คณะ และหนาที่ไวยาวัจกร จึงกําหนดขอควรศึกษาไวเปน ๕ คือ.-

๑. งานที่ตองสงมอบ งานที่ตองสงมอบพอกลาวโดยประเภท ไดแก เงินทรัพย
สิน ตราประจําตําแหนง (ถามี) งานคางและดําเนินการอยู งานรอปฏิบัติ อุปกรณสํานักงาน 
และอื่น ๆ

๒. กรณีที่ตองมอบ ไดแก ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอยูกอนพนจากตําแหนงหนา
ที่ เพราะเหตุใด ๆ หรือเพราะถึงมรณภาพหรือตาย

๓. ผูสงมอบ ไดแกเจาอาวาส ผูรักษาการแทนเจาอาวาส เจาคณะหรือผูรักษา
การแทนเจาคณะหรือไวยาวัจกร ซึ่งพนจากตําแหนงนั้น ๆ เฉพาะกรณีถึงมรณภาพหรือตาย 
ใหเลขานุการหรือพระภิกษุผูชวยงาน หรือถาผูนั้นเปนไวยาวัจกร ก็ใหทายาทเปนผูมอบแทน

๔. ผูสั่งใหมอบ ถากรณีที่เจาอาวาส เจาคณะ หรือไวยาวัจกรพนจากตําแหนง ผู
บังคับบัญชาใกลชิดเปนผูสั่งมอบงาน

๕. แบบรายงานสงและรับมอบงาน เพื่อเปนแนวการศึกษาและปฏิบัติได
กําหนดแบบรายงานสงและรับมอบงานขึ้น ดังตอไปนี้  (ดูตัวอยางประกอบ)
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ตัวอยางรายงานสงมอบงานเจาคณะ
รายงานสงมอบงานในหนาที่เจาคณะตําบล………..

อําเภอ…………..จังหวัด………………
**************

ระหวาง

พระ……………..…………….ตําแหนง……………………ผูสงมอบ
พระ……………………..…….ตําแหนง……………………ผูรับมอบ

ไดสงมอบและรับมอบงานในหนาที่เจาคณะตําบล…………..เมื่อวันที่……….
เดือน…………………….พ.ศ………..…เวลา………….น. ณ ………………..เสร็จเรียบรอย
เมื่อวันที่…….…เดือน……………..พ.ศ……..เวลา…………….น. โดยรายการที่ไดสงมอบ
และรับมอบมีดังตอไปนี้.-

๑. งานที่คางและดําเนินการอยู
(๑) เรื่อง……………………………จํานวน…………………เรื่อง
(๒) เรื่อง……………………………จํานวน…………………เรื่อง
(๓) เรื่อง……………………………จํานวน…………………เรื่อง
(๔) เรื่อง……………………………จํานวน…………………เรื่อง
มีรายละเอียดตามบัญชีหมายเลข ๑ ที่แนบทายรายงานนี้

๒. งานที่ยังมิไดดําเนินการ

(๑) เรื่อง……………………………จํานวน…………………เรื่อง
(๒) เรื่อง……………………………จํานวน…………………เรื่อง
(๓) เรื่อง……………………………จํานวน…………………เรื่อง
(๔) เรื่อง……………………………จํานวน…………………เรื่อง
มีรายละเอียดตามบัญชีหมายเลข ๒ ที่แนบทายรายงานนี้

๓. เคร่ืองอุปกรณสํานักงาน

(๑) พิมพดีดภาษาไทย ขนาดแคร…….. จํานวน………..เครื่อง
(๒) เครื่องอัดสําเนา แบบ……. จํานวน………..เครื่อง
(๓) ตราประจําตําแหนง (ถามี) จํานวน………..ดวง
(๔) รายการอื่น ๆ จํานวน…….….รายการ
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มีรายละเอียดตามบัญชีหมายเลข ๓ ที่แนบทายรายงานนี้

๔. การเงิน

(๑) เงินสด จํานวน………..บาท
(๒) เงินฝากธนาคาร จํานวน………..บาท

๕. หลักฐานเก่ียวกับการเงิน

(๑) บัญชีรายรับ – รายจาย จํานวน…………ฉบับ
(๒) ใบสําคัญคูจาย จํานวน…………ฉบับ
(๓) สมุดฝากธนาคาร จํานวน…………ฉบับ

รายงานนี้ทําขึ้น ๒ ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับนี้เปนฉบับของผู………….
ทั้งผูสงและผูมอบไดตรวจสิ่งของครบถวนตามรายงานแลว จึงลงชื่อไวเปนหลักฐาน.

(ลงชื่อ)…………………………………………..ผูสงมอบ

(ลงชื่อ) ………………………………………….ผูรับมอบ

(ลงชื่อ) ………………………………………….พยาน

(ลงชื่อ) ………………………………………….พยาน

คําชี้แจง.- ๑.รางขึ้นพอเปนตัวอยาง
๒. รายการใด ระบุถึงบัญชี ใหทําบัญชีแสดงรายละเอียดดวย
๓. รายการใดไมมีใหตัดออกเสีย
๔. เฉพาะบัญชี ตองทําขึ้น ๒ ชุด และใหมีลายมือชื่อทั้ง ๒ กํากับไวดวย
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ตัวอยางสงมอบงานวัด
รายงานสงและรับมอบงาน

ในหนาที่ไวยาวัจกรวัด…………………………….
อําเภอ………………จังหวัด…………………

***********************
ระหวาง

นาย…………………..อดีตไวยาวัจกรวัด…………….. ผูสงมอบ

นาย…………………..ไวยาวัจกรวัด………………….. ผูรับมอบ
*************

ไดสงมอบและรับมอบงานในตําแหนงไวยาวัจกร ของวัด……...เมื่อวันที่…….
เดือน……….พ.ศ…..…เวลา………….น. ณ …………..เสร็จเรียบรอยเมื่อวันที่…….…
เดือน………..พ.ศ……..เวลา………….น. โดยรายการที่ไดสงมอบและรับมอบมีดังตอไปนี้.-

๑. การเงิน
(๑) เงินสด จํานวน………….บาท
(๒) เงินฝากธนาคาร จํานวน………….บาท

๒. ลูกหนี้
(๑) ลูกหนี้คาเชา……… จํานวน…………..บาท
(๒) ลูกหนี้…………… จํานวน…………..บาท
มีรายละเอียดตามบัญชีหมายเลข ๑ ที่แนบทายรายงานนี้

๓. หนี้สิน
(๑) คา…………………..จํานวน………….บาท
(๒) คา…………………..จํานวน………….บาท
มีรายละเอียดตามบัญชีหมายเลข ๒ ที่แนบทายรายงานนี้

๔. ทรัพยสินเพื่อจัดประโยชน
(๑) ที่ดิน จํานวน………แปลง
(๒) อาคาร จํานวน………หลัง
มีรายละเอียดตามบัญชีหมายเลข ๓ ที่แนบทายรายงานนี้

๕. ทรัพยสินเพื่อใชสอย
(๑) ทรัพยสินถาวร จํานวน………..สิ่ง
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(๒) ทรัพยสินหมดเปลือง จํานวน…….….สิ่ง
มีรายละเอียดตามบัญชีหมายเลข ๔ ที่แนบทายรายงานนี้

๖. งานที่คางและดําเนินการอยู
(๑) เรื่อง……………………………จํานวน…………………เรื่อง
(๒) เรื่อง……………………………จํานวน…………………เรื่อง
(๓) เรื่อง……………………………จํานวน…………………เรื่อง
(๔) เรื่อง……………………………จํานวน…………………เรื่อง
มีรายละเอียดตามบัญชีหมายเลข ๕ ที่แนบทายรายงานนี้

๗. งานที่ยังมิไดดําเนินการ
(๑) เรื่อง……………………………จํานวน…………………เรื่อง
(๒) เรื่อง……………………………จํานวน…………………เรื่อง
(๓) เรื่อง……………………………จํานวน…………………เรื่อง
มีรายละเอียดตามบัญชีหมายเลข ๖ ที่แนบทายรายงานนี้

๘. เจาหนาที่และคนงาน
มีรายละเอียดตามบัญชีหมายเลข ๗ ที่แนบทายรายงานนี้

รายงานนี้ทําขึ้น ๒ ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับนี้เปนฉบับของผู………..…
ทั้งผูสงและผูมอบไดตรวจสิ่งของครบถวนตามรายงานแลว จึงลงชื่อไวเปนหลักฐาน.

(ลงช่ือ) ………………………………………….ผูสงมอบ
(ลงช่ือ) ………………………………………….ผูรับมอบ
(ลงช่ือ) ………………………………………….พยาน
(ลงช่ือ) ………………………………………….พยาน

ไดตรวจและรับทราบทรายงานนี้แลว

(ลงชื่อ) ………………………………………….
(………………………………………….)

เจาอาวาสวัด………………………………………….
………/……….……../………..

คําชี้แจง   ๑. รางไวพอเปนตัวอยางในงานมอบ งานอื่นพึงเทียบเคียง
๒. รายการใดมีใหลงโดยละเอียด ถาชองไมพอใหเพ่ิมเขา
๓. ที่กําหนดใหมีบัญชี ใหทําบัญชีและแสดงรายละเอียดดวย
๔. รายการใดไมมีใหตัดออกเสีย
๕. เฉพาะบัญชี ตองทําขึ้น ๒ ชุด และใหมีลายมือชื่อทั้ง ๒ กํากับไวดวย
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วิธีออกหนังสือสุทธิ
**********

หนังสือสุทธิเปนหนังสือสําคัญ อันแสดงความบริสุทธิ์แหงสมณเพศของพระภิกษุ
สามเณรในพระพุทธศาสนา แสดงสังกัดคณะและสังกัดวัด จําเปนที่สุดที่พระภิกษุสามเณรทุก
รูปจะตองมีไวประจําตัว เพราะเปนเอกสารที่สามารถนําแสดงไดในทุกกรณี มีบทบัญญัติ
บังคับใหพระอุปชฌายออกหนังสือสุทธิแกสัทธิวิหาริกของตน การออกหนังสือสุทธิเปน
หนาที่ของพระอุปชฌายโดยกฎหมาย พระอุปชฌายจะเวนไมยอมออกหนังสือสุทธิใหมิได
เลย เรื่องหนังสือสุทธินั้น มีขอควรศึกษาดังนี้

หลักเกณฑ
๑. ผูออกหนังสือสุทธิ -พระอุปชฌาย
๒. ผูรับเขาสังกัด - เจาอาวาสที่สังกัดอยู
๓. ผูรับรองหนังสือสุทธิ - เจาคณะเจาสังกัดชั้นอําเภอขึ้นไป

วิธีปฏิบัติในชั้นตน ตองศึกษาวิธีกรอกรายการและรายละเอียดในหนังสือสุทธิตั้ง
แตหนา ๑ จนถึงหนา ๒๗ ใหเขาใจโดยละเอียดถูกตอง เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือ
สุทธิเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย

ในขั้นการปฏิบัติ ตองออกหนังสือสุทธิแกสัทธิวิหาริกทั้งพระภิกษุและสามเณร
ทุกรูป แมผูนั้นจะบรรพชาอุปสมบทเพียงชั่วคราวก็ตาม การกรอกรายการนั้น จะกรอกเอง
หรือใหผูใดผูหนึ่งกรอกรายการหนา ๓ (สถานะเดิม) หนา ๔ (บรรพชา) หนา ๕ (อุปสมบท) 
และหนา ๖ (สังกัดวัด) ก็ได เมื่อตรวจเห็นวาถูกตองเรียบรอย ใหลงเลขที่หนังสือสุทธิหนา ๒ 
แลวจึงลงนาม อยาลงนามแลวมอบใหกรอกขอความเองเปนอันขาด ถาวัดที่สังกัดนั้นตนเปน
เจาอาวาส ใหลงนามในฐานะเจาอาวาสดวย และถาตนเปนเจาคณะเจาสังกัดซึ่งมีอํานาจรับ
รอง ใหลงนามและตําแหนงนั้น ๆ ลงวันที่ เดือน พ.ศ. แลวประทับตราประจําตําแหนง พรอม
กับตรวจภาพถายซึ่งติดที่หนา ๒ แลวประทับตรากํากับภาพถายที่มุมซายมือดานลาง และ
ลงทะเบียนสัทธิวิหาริกแลว จึงมอบหนังสือสุทธิให ในกรณีที่ตนไมมีอํานาจรับรอง เมื่อได
ดําเนินการตามลําดับจนถึงลงนามในหนา ๔ หรือหนา ๕ และหนา ๖ ในฐานะพระอุปชฌาย
และเจาอาวาสแลว ใหจัดทําหนังสือขอรับรองไปยังเจาคณะเจาสังกัดผูมีอํานาจรับรอง เมื่อได
รับรองแลว ใหจัดการลงทะเบียนและมอบหนังสือสุทธิใหแกสัทธิวิหาริก อยามอบให
สัทธิวิหาริกนําไปขอรับรองเอง หรืออยาขอใหเจาคณะเจาสังกัดลงนาม และประทับตรารับ
รองหนังสือสุทธิเปลาไวลวงหนาเปนจํานวนมากเลม ขอนี้ตองระวัง เพราะเปนเหตุใหเกิด
ความเสื่อมเสียหลายประการ  (ดูแบบและตัวอยางประกอบ)
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(หนา ๒๓ - ๒๗)
หมายเหตุทายหนังสือสุทธิ

**************
๑. บันทึกหนา ๑. ใหใชสําหรับบันทึกในกรณีที่เจาของหนังสือสุทธิถูกลงนิคหกรรมถึงใหสึก
หรือถูกบังคับใหสละสมณะเพศดวยเหตุใด ๆ ใหเจาอาวาสหรือเจาคณะลงหมายเหตุเรื่อง
ถูกลงนิคหกรรมถึงใหสึก หรือถูกบังคับใหสละสมณเพศนั้น และลงลายมือชื่อพรอมดวยวัน
เดือน ป ไวเปนสําคัญแลวสงไปยังเจาคณะจังหวัดที่พระภิกษุสามเณรนั้นสังกัดอยูเพื่อเก็บ
รักษาไวเปนหลักฐาน

๒. ในหนา ๒ ของหนังสือสุทธิ ใหปฏิบัติดังนี้
(ก) ใหผูออกหนังสือสุทธิลงเลขลําดับของหนังสือสุทธิที่ออกใหแกสัทธิวิหาริกเปนรายป

ปฏิทิน
(ข) ใหผูออกหนังสือสุทธิลงเลขประจําตัวประชาชนของผูถือหนังสือสุทธิ
(ค) ใหเจาของหนังสือสุทธิปดภาพถายของตนตามขนาดที่กําหนดไว และเจาคณะผูรับ

รองหนังสือสุทธิตองตรวจและประทับตรากํากับภาพถายที่มุมซายดานลาง เวนแต
จะมีความจําเปนอยางแทจริง เชน อยูในถิ่นที่ไมสามารถจัดหาภาพถายได จึงผอน
ผันใหลงลายพิมพนิ้วแมมือขวาแทนเปนการชั่วคราว หากมาอยูในถิ่นที่พอจะหา
ภาพถายได ตองหาภาพถายมาปดในภายหลัง การปดภาพถายในภายหลังใหเจา
อาวาสผูปกครองรายงานเสนอเจาคณะผูรับรองเพื่อประทับตรา

(ง) ใหเจาของหนังสือสุทธิลงลายมือชื่อพรอมดวยฉายาภายใตภาพถาย
๓. ใหรายการทุกแหงที่กําหนดให "ลงลายมือชื่อ" ของผูใด ผูนั้นตองลงลายมือชื่อดวยตนเอง
หามใชตราลงลายมือชื่อประทับ

๔. หนังสือสุทธิที่พระอุปชฌายออกให จะมีผลสมบูรณตอเมื่อไดมีบันทึกรายการสังกัดวัดและ
เจาคณะไดลงลายมือชื่อประทับตราประจําตําแหนงแลว

๕. ในกรณีหนังสือสุทธิชํารุดถึงใชการไมไดหรือสูญหายไปดวยเหตุใด ๆ โดยปกติใหเจาของ
หนังสือสุทธิแจงเหตุนั้น ๆ ตอเจาอาวาสผูปกครองภายใน ๓ วัน นับแตวันที่เกิดชํารุดหรือ
สูญหาย เพื่อเจาอาวาสไดทําการสอบสวนจนมีหลักฐานที่เชื่อถือไดเสียกอน

ถาเจาอาวาสผูรับแจงเหตุนั้นเปนพระอุปชฌายผูออกหนังสือสุทธินั้น ก็ใหจัดการออก
หนังสือสุทธิใหใหม ถาเจาอาวาสนั้นมิใชพระอุปชฌายผูออกหนังสือสุทธินั้น ก็ใหชี้แจงไปยัง
พระอุปชฌายผูออกหนังสือสุทธินั้นเพื่อขอใหออกหนังสือสุทธิใหใหม
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แตถาพระอุปชฌายนั้นพนจากความเปนพระอุปชฌายแลวก็ใหเจาอาวาสผูปกครอง
ออกหนังสือสุทธิใหม โดยบันทึกรายการสถานะเดิมรายการบรรพชาหรืออุปสมบทแลวแต
กรณี ตามรายการในหนังสือสุทธิเดิม เวนแตรายการ "ให ณ วัน เดือน ป" ใหลงวัน เดือน ป
ที่ออกหนังสือใหใหมแลวลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานและขีดฆาคําวา "พระอุปชฌาย" เสีย

สวนรายการสังกัดวัดและการรับรองหนังสือสุทธิใหปฏิบัติตามความในขอ ๔
๖. บันทึกการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หนา ๑๗ ใหเจาอาวาสผูปกครองเปนผูบันทึก และอาง
หนังสือสําคัญทางราชการที่อนุญาตใหเปล่ียนชื่อ  หรือนามสกุลไวเปนหลักฐาน  แลวลง
ลายมือชื่อ วัน เดือน ป   ไวดวย

๗. บันทึกการเปลี่ยนสมณศักดิ์ หนา ๑๘-๒๑ ใหเจาอาวาสหรือผูบังคับบัญชาใกลชิดเปนผู
บันทึกแลวลงลายมือชื่อรับรอง

๘. บันทึกการพนจากสังกัดวัด หนา ๒๒ ใหบันทึกถึงเหตุที่ตองพนจากสังกัดวัด ดังนี้
(ก) ในกรณีที่เจาของหนังสือสุทธิลาสิกขาตามปกติใหเจาอาวาสบันทึก วัน เดือน ป ที่ลา

สิกขา ลงลายมือชื่อกํากับ แลวมอบคืนใหเจาของเก็บรักษาไว
(ข) ในกรณีที่เจาของหนังสือสุทธิมรณภาพ ใหเจาอาวาสบันทึก วัน เดือน ป ที่มรณภาพ

ลงลายมือชื่อกํากับแลวเก็บรักษาไว
(ค) ในกรณีที่เจาของหนังสือสุทธิถูกสั่งลงโทษใหออกจากวัดดวยเหตุที่ไมตั้งอยูในโอวาท

ของเจาอาวาส ใหเจาอาวาสบันทึกเหตุที่สั่งใหออกไปจากวัด พรอมดวยวัน เดือน ป
ที่สั่ง ลงลายมือชื่อกํากับแลวมอบใหเจาของหนังสือสุทธิไป

๙. หนังสือสุทธิเปนหนังสือสําคัญ  ตองรักษาไวเปนหลักฐานประจําตัวเพื่อแสดงสังกัดถิ่นที่
อยู และแสดงความบริสุทธิ์แหงสมณเพศไดทุกเมื่อ หามบันทึกหรือขีดเขียนใด ๆ ใน
หนังสือสุทธิ นอกจากรายการที่บังคับไวเทานั้น

๑๐.หนังสือสุทธิทุกฉบับ  ตองมีเลขหนาตั้งแต ๑ ถึง ๒๗  ถามีหนาไมครบตามนี้  ใหถือวา
หนังสือสุทธิใชไมได

--------------------
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ตัวอยางหนังสือขอใหรับรอง
พระอ ชฌายขอใหรับรอง

ที่……./………

เรื่อง   ขอใหรับรองหนังสือสุทธิของส

เรียน   เจาคณะตําบล………

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. บัญชีรายชื่อพระภ
๒. หนังสือสุทธิพระภ

ดวย  กระผมไดใหบรร
เดือน………………..พ.ศ……..จํา
สามเณร……….รูป มีรายละเอียดตา
ใหแกเธอเหลานั้น โดยไดกรอกราย
ประทับตรารับรองหนังสือสุทธิอยางเด

ฉะนั้น  จึงเรียนมา
หนังสือสุทธิตอไป.

คําแนะนํา.- สงผานเจาคณะตําบล
ุป
 ๑๖ http://www.rakdee.net/pak16

วัด………………………………

……….. กรกฎาคม  ๒๕๔๗

ัทธิวิหาริก

ิกษุสามเณร จํานวน….…ชุด
ิกษุสามเณร จํานวน…….เลม

พชาอุปสมบทแกกุลบุตร ตั้งแตวันที่…….ถึงวันที่……..
นวน………….รูป โดยแยกเปนพระภิกษุ……..รูป 
มบัญชีที่ถวายมาพรอมนี้ และบัดนี้ไดออกหนังสือสุทธิ
การอื่นเรียบรอยแลว คงยังเหลือเฉพาะการลงนามและ
ียว

เพื่อดําเนินการใหมีการลงนามและประทับตรารับรอง

เรียนมาดวยความเคารพ

(…………………..…………..)

พระอุปชฌาย

 อยาสงขาม
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แบบบัญชีขอรับรองหนังสือสุทธิ
บัญชีขอรับรองหนังสือสุทธิสัทธิวิหาริก

ตามหนังสือที่………/…..……… ลงวันที่……………………………
บรรพชาอุปสมบท พระอุปชฌาย หนังสือที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ

วัน เดือน ป วัด ตําบล อําเภอ จังหวัด นาม วัด อําเภอ จังหวัด สุทธิที่
หมายเหตุ

คําชี้แจง ๑.แบบพระอุปชฌายขอรับรอง
๒.ใหแยกพระภิกษุ ๑ ชุด,  สามเณร  ๑  ชุด
๓.เรียงตามลําดับบรรพชาอุปสมบท

รับรองตามนี้
(ลงชื่อ)……………………………………….….พระอุปชฌาย

(พระ……………………………………)
……………./……………/………………….
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ตัวอยางหนังสือขอใหรับรองหนังสือสุทธิ
เจาอาวาสขอใหรับรอง

ที่……./………

เรื่อง  ขอใหรับรองหนังสือสุทธิของพ

เรียน  เจาคณะตําบล………

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. บัญชีรายชื่อพระภ
๒. หนังสือสุทธิพระภ

ดวยในป…………….ว
มีกุลบุตรเขามาบรรพชาอุปสมบท เป
ผูใหบรรพชาอุปสมบท………รูป แล
กระผมในฐานะเจาอาวาสลงนามรับเข
สังกัดลงนามและประทับตรารับรองอ

ฉะนั้น  จึงเรียนมา
หนังสือสุทธิตอไป.

คําแนะนํา.- สงผานเจาคณะตําบล อย
 ๑๖ http://www.rakdee.net/pak16

วัด………………………………

……….. กรกฎาคม  ๒๕๔๗

ระภิกษุสามเณร

ิกษุสามเณร จํานวน…….…ชุด
ิกษุสามเณร จํานวน……….เลม

ัด……………ตําบล………………อําเภอ…………..ได
นพระภิกษุ……..รูป สามเณร……….รูป พระอุปชฌาย
ะพระอุปชฌายเหลานั้น ไดออกหนังสือสุทธิใหแลว และ
าสังกัดแลว แตวันที่……………ยังเหลือแตเจาคณะเจา
ยางเดียว

เพื่อดําเนินการใหมีการลงนามและประทับตรารับรอง

เรียนมาดวยความเคารพ

(……………………….………..)

เจาอาวาสวัด……………………………..

าสงขาม
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แบบบัญชีขอรับรองหนังสือสุทธิ
บัญชีขอรับรองหนังสือสุทธิพระภิกษุสามเณร

สังกัดวัด…………………………ตําบล………………………………อําเภอ…………………… จังหวัด……………………..
ตามหนังสือที่………/…..……… ลงวันที่……………………………

บรรพชาอุปสมบท พระอุปชฌาย หนังสือที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ
วัน เดือน ป วัด ตําบล อําเภอ จังหวัด นาม วัด อําเภอ จังหวัด สุทธิที่

หมายเหตุ

คําชี้แจง ๑.แบบเจาอาวาสขอรับรอง
๒.ใหแยกพระภิกษุ ๑ ชุด,  สามเณร  ๑  ชุด
๓.เรียงตามลําดับบรรพชาอุปสมบท

รับรองตามนี้
(ลงชื่อ)……………………………………….….เจาอาวาสวัด

(พระ……………………………………)
……………./……………/………………….
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วิธีออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม
***************

การออกหนังสือสุทธิมี ๒ แบบ คือ ออกหนังสือสุทธิใหเมื่อแรกบรรพชา-อุปสมบท ๑ 
ออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม ๑ วิธีตามแบบที่ ๑ ไดกลาวแลวในตอนที่ ๔ ในตอนนี้
จะเรียนถวายเฉพาะวิธีตามแบบที่ ๒ ดังตอไปนี้

๑. ในกรณีที่ตองออกเพราะเหตุ

(๑) หนังสือสุทธิชํารุดจนใชการไมได

(๒) หนังสือสุทธิสูญหายดวยเหตุใด ๆ

๒. วิธีปฏิบัติ
(๑) เจาของหนังสือสุทธิ ตองแจงเหตุตอเจาอาวาสผูปกครองภายใน ๓ วัน นับแต

มีเหตุ
(๒) เจาอาวาสตองสอบสวนจนมีหลักฐานพอเชื่อถือได
(๓) ถาผูแจงความเปนสัทธิวิหาริก ก็จัดการออกหนังสือสุทธิใหใหม
(๔) ถาไมเปนสัทธิวิหาริก ใหแจงเรื่องแกพระอุปชฌายผูออกหนังสือสุทธิเดิม เพื่อ

ออกหนังสือสุทธใิหมแทน
(๕) ถาพระอุปชฌายรูปนั้น พนจากความเปนพระอุปชฌายแลว ใหเจาอาวาสผูปก

ครองนั้น ออกหนังสือสุทธิใหใหมแทน โดยบันทึกรายการสถานะเดิม การบรรพชา หรือ
อุปสมบท ทุกอยางเหมือนรายการในหนังสือสุทธิเดิม แตวัน เดือน ป ที่ใหไว ใหลงวันที่ออก
ใหใหม แลวลงชื่อตรงชองพระอุปชฌาย และขีดฆาคําวา “พระอุปชฌาย” ออกเสีย แลวดําเนิน
การเพื่อประทับตรารับรองตอไป

๓. ขอควรเวน
เจาคณะชั้นใด ๆ จะออกหนังสือสุทธิแทนมิได แมในกรณีที่เจาของหนังสือสุทธิเปน

เจาอาวาส ถาพระอุปชฌายพนจากความเปนพระอุปชฌายแลว ก็ตองออกแทนเองโดยแท
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ตัวอยางหนัง ือขอใหออกหนังสือสุทธิแทน

เรื่อง   ขอใหออกหนังสือสุทธิแทนห

กราบเรียน  เจาอาวาสวัด…….……
ดวยกระผม พระ…

วัด………………ตําบล…………
อุปสมบทเมื่อวันที่……….เดือน……
อําเภอ……………….จังหวัด……
ที่……/…..ออกใหวันที่………….แต
กระผมเพิ่งทราบเมื่อวันที่……เดือน
หนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิมที่ส

ฉะนั้น  จึงกราบเร
แทนหนังสือสุทธิเดิมที่สูญหายตอไป
ส

 ๑๖ http://www.rakdee.net/pak16

วัด………………………………

………..กรกฎาคม  ๒๕๔๗

นังสือสุทธิเดิม

…
………..ฉายา………………อายุ……..พรรษา……..
……อําเภอ………………จังหวัด………………….
……..พ.ศ……… โดยพระ…………….วัด………….
……………..เปนพระอุปชฌาย หนังสือสุทธิเลข
บัดนี้ หนังสือสุทธิดังกลาวไดสูญหายอยางไมมีรองรอย 
………… พ.ศ. ๒๕……. มีความจําเปนตองขอใหออก
ูญหาย นั้น
ียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการออกหนังสือสุทธิใหม
.

กราบเรียนมาดวยความเคารพอยางสูง

(พระ……………….……………..)
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ตัวอยางหนังสือแจงพระอุปชฌาย
ในกรณีที่ยังไมพนจากความเปนพระอุปชฌาย

ที่……../…………..

เรื่อง  ขอใหออกหนังสือสุทธิแทนหนัง

เรียน  พระ…….………

สิ่งที่สงมาดวย  คําใหการ จํานวน…

ดวยพระ…………….ซ
อําเภอ………………จังหวัด…………
วา หนังสือสุทธิของเธอสูญหาย ขอใ
แลว เห็นวามีหลักฐานพอเชื่อถือได ด

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพ
แกพระ…………………..ตามระเบียบ
๑๖ http://www.rakdee.net/pak16

วัด………………………………

……….กรกฎาคม  ๒๕๔๗

สือสุทธิเดิม

…….แผน

ึ่งเปนสัทธิวิหาริกของทาน ปจจุบันอยู ณ วัด…………
………ซึ่งมีกระผมเปนเจาอาวาส ไดแจงตอเจาอาวาส
หออกหนังสือสุทธิใหมแทน กระผมไดทําการสอบสวน
ังรายละเอียดแจงอยูในคําใหการที่แนบมาพรอมนี้

ื่อดําเนินการออกหนังสือสุทธิใหมแทนหนังสือสุทธิเดิม 
ปฏิบัติตอไป

เรียนมาดวยความเคารพ

(………………….……………..)
เจาอาวาสวัด…………….…
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ตัวอยางคําใหการกรณีที่ขอใหออกหนังสือสุทธิแทน
คําใหการของ…………..

ในกรณีที่ขอใหออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม
สถานที่สอบสวน………………

วันที่………เดือน……………..พ.ศ………
**************

ขาพเจาพระ…………………..……ฉายา……………..อายุ…….พรรษา……..
วัด………………..อําเภอ…………………..จังหวัด………………..ขอใหการตอเจาอาวาส
วัด…………………..ผูทําการสอบสวนตามความสัตยจริงดังตอไปนี้

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ไดอานใหฟงโดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน.

(ลงชื่อ)…………………………….………..ผูใหการ

(ลงชื่อ)……………………………………...เจาอาวาสวัด…………....

(ลงชื่อ)……………………………………...ผูจดคําใหการและพยาน

(ลงชื่อ)……………………………………...พยาน
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วิธีทําและสงบัญชีสัทธิวิหาริก
*****************

บัญชีสัทธิวิหาริกเปนบัญชีแสดงชื่อและรายละเอียดพรอมทั้งจํานวนของ
สัทธิวิหาริกประจําป เปนบัญชีที่จัดทําตามที่มหาเถรสมาคมกําหนดขึ้น เรียกวา “บัญชี
สัทธิวิหาริก” หรือ “บัญชี สว.” โดยจํานวนมี ๓ คือ

๑. บัญชสีัทธิวิหาริกประจําป (สว.๑)

๒. บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปชฌายในจังหวัด (สว.๒)

๓. บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปชฌายในภาค (สว.๓)

บัญชีแบบ สว.๑ เปนบัญชีที่พระอุปชฌายเปนผูจัดทําขึ้น โดยใหแยกพระภิกษุ
บัญชีหนึ่ง สามเณรบัญชีหนึ่ง เชนเดียวกับทะเบียน จัดกรอกรายการตาง ๆ ตามแบบบัญชี
ใหสอดคลองตองกันกับหลักฐานในใบสมัคร ควรทํา ๓ ชุด เพื่อเก็บเอง ๑ ชุด เจาคณะ
อําเภอเก็บ ๑ ชุด และเจาคณะจังหวัดเก็บ ๑ ชุด ใหพระอุปชฌายจัดสงตามลําดับถึงเจาคณะ
อําเภอ กอนวันสิ้นเดือน ๙ ของป เพื่อเจาคณะอําเภอจักไดรวบรวมสงเจาคณะจังหวัด 
กอนวันกลางเดือน ๑๐ ของป

บัญชีแบบ สว.๒ เปนบัญชีที่เจาคณะจังหวัดจัดนําสงเจาคณะภาค กอนวันสิ้น
เดือน ๑๐ ของป

บัญชีแบบ สว.๓ เปนบัญชีที่เจาคณะภาคจัดนําสงเจาคณะใหญ กอนวันกลาง
เดือน ๑๑ ของป

แบบัญชีทั้ง ๓ นี้ บัญชีแบบ สว.๑ นั้น ผูเปนพระอุปชฌายจะตองเอาใจใสจัดทําให
ถูกตอง และจําตองจัดทําและสงใหถึงเจาคณะอําเภอตามกําหนดดังกลาว แมพระอุปชฌาย
จะดํารงตําแหนงสูง เชน เปนเจาคณะจังหวัดก็ตองสงไปยังเจาคณะตําบลเพื่อสงตามลําดับ 
ทั้งนี้ เพราะตองการใหไดสถิติในชั้นนั้น ๆ

(ดูแบบประกอบ)
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ตัวอยางหนังสือสงบัญชีแบบ สว.๑

ที่……../…………..

เรื่อง  สงบัญชีสัทธิวิหาริกประจําป

เรียน  เจาคณะตําบล…….………

สิ่งที่สงมาดวย  บัญชี สว.๑     จําน

ดวยในป ๒๕……
เปนพระภิกษุ จํานวน………….รูป
สว.๑ ที่ถวายมาพรอมดวยหนังสือน

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพ

คําแนะนํา.-  ๑. สําหรับพระอุปชฌ
๒. แมพระอุปชฌายร

เจาคณะตําบล
าค ๑๖ http://www.rakdee.net/pak16

วัด………………………………

……….. กรกฎาคม ๒๕๔๗



วน……..ชุด

….กระผมไดเปนประธานใหบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตร 
 เปนสามเณร จํานวน……..…รูป มีรายละเอียดตามบัญชี 
ี้

ื่อดําเนินการตอไป

เรียนมาดวยความเคารพ

(………………………..)
พระอุปชฌาย

ายสงเจาคณะตําบล
ูปนั้นจะดํารงตําแหนงสูงกวาเจาคณะตําบล ก็ตองจัดทําสง
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แบบบัญชี   สว. ๑
บัญชีสัทธิวิหาริก  ประจําป  พ.ศ……………….

พระ………………………… อุปชฌาย  วัด………………………………อําเภอ…………………… จังหวัด……………………..
นําสงวันที่………เดือน…………………………… พ.ศ……………….

บรรพชาอุปสมบท สังกัดอยู
ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ วันที่ เดือน พ.ศ. วัด อําเภอ จังหวัด วัด อําเภอ จังหวัด จังหวัด อาชีพเดิม

หมายเหตุ.-“พระภิกษุ สามเณร ใหทําบัญชีแยกกัน”
(ลงนาม)……………………………………….….พระอุปชฌาย

รับรองตามนี้
(ลงนาม)……………………………………….…เจาคณะอําเภอ…………………..

303
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แบบบัญชี สว.๒

บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปชฌาย ในจังหวัด……………

ประจําป พ.ศ…………
จํานวนสัทธิวิหาริก

เลขที่ นามพระอุปชฌาย วัด อําเภอ
พระภิกษุ สามเณร

หมายเหตุ

นําสงวันที่………..เดือน……………………….…..พ.ศ. ๒๕………

(ลงนาม)……………………….………..เจาคณะจังหวัด………………

หมายเหตุ.- “ใช สว.๒ นี้กรอกรายการอําเภอละ ๑ ชุด”

สว.๒
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(สําเนา)

ระเบียบมหาเถรสมาคม
วาดวยการจัดงานวัด

พ.ศ. ๒๕๓๗
-------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี  แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่๒ ) พ.ศ.๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบไวดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ เรียกวา “ระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการจัดงานวัด 
พ.ศ. ๒๕๓๗

ขอ ๒ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในแถลงการณคณะ
สงฆ เปนตนไป

ขอ ๓ ตั้งแตวันใชระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ใหยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการจัด
งานวัด พ.ศ. ๒๕๑๐

หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๔ ในระเบียบนี้
(๑) “เจาคณะ” หมายถึง ผูปกครองคณะสงฆตามลําดับชั้นในเขตซึ่งวัดที่จะจัดงาน

น้ันตั้งอยู
(๒)“เจาหนาที่ฝายบานเมือง” สําหรับในกรุงเทพมหานครใหหมายถึงผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการเขต และผูกํากับการสถานีตํารวจ ในจังหวัดอ่ืนใหหมายถึงผูวาราชการ
จังหวัด นายอําเภอและผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดหรือรองผูบังคับการทําหนาที่หัวหนาตํารวจภูธร
จังหวัด หรือผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอ

ขอ ๕ งานวัดตามระเบียบนี้  มี  ๓  ประเภท  คือ
(๑) งานเทศกาล  ไดแกงานนมัสการปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน  หรืองานประเพณีที่มี

การออกรานและมหรสพซึ่งเปนงานประจําป
(๒) งานมหรสพ ไดแกงานฉลอง หรืองานกุศลที่มีการออกรานและมหรสพ ซ่ึงจัด

ขึ้นเปนการครั้งคราว
(๓) งานชุมนุม ไดแกงานที่วัดจัดขึ้นเองหรือมีผูขอจัดขึ้นภายในวัด
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ขอ ๖ การจัดงานวัดทุกประเภท จะตองใหเปนไปดวยความเรียบรอยไมขัดตอพระธรรมวินัย 
ศีลธรรม กฎหมาย และระเบียบหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา

ขอ ๗ การจัดงานวัดทุกประเภท หามมิใหมี
(๑) การแสดงใด ๆ อันเปนการลบหลูดูหม่ินพระพุทธ พระธรรมหรือพระสงฆ
(๒) การพนัน และการหารายไดโดยวิธีเสี่ยงโชคเลียนแบบการพนัน
(๓) การเตนรํา รําวง และการแสดงภาพนิ่งหรือภาพยนตรลามกอนาจาร
(๔) การแสดงระบําหรือการแสดงอยางอ่ืน ที่เปนการยั่วยุกามารมณ
(๕) การแขงขันมวย การทรมานสัตว เชน กัดปลา ชนไก ชนโค เปนตน
(๖) การจําหนายสุราเมรัย และการเลี้ยงสุราเมรัย
(๗) การประกวดสาวงามและการแสดงการแตงกายที่ขัดตอศีลธรรมและวัฒนธรรม

หมวด ๒
งานเทศกาล

ขอ ๘ ในการจัดงานเทศกาลของวัด ใหมีกรรมการจัดงานคณะหนึ่งอยางนอย ๗ คน มีหนา
ที่วางโครงการและดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

ขอ ๙ คณะกรรมการจัดงานเทศกาลของวัดดังกลาวในขอ ๘ ประกอบดวย
(๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแกเจาอาวาสวัดนั้นเปนประธานกรรมการและเจาหนาที่

ฝายบานเมืองหรือผูแทน และถา
(ก) งานมีกําหนดตั้งแต ๓ วันขึ้นไปใหเจาคณะตําบลหรือผูแทนเปนที่ปรึกษา
(ข) งานมีกําหนดตั้งแต ๕ วันขึ้นไป ใหเจาคณะอําเภอหรือผูแทนเปนที่ปรึกษา
(ค) งานมีกําหนดตั้งแต ๗ วันขึ้นไป ใหเจาคณะจังหวัดหรือผูแทนเปนที่ปรึกษา 

และอธิบดีกรมการศาสนา หรือผูแทนเขารวมดวย
(๒) กรรมการโดยการแตงตั้ง ไดแกพระภิกษุในวัดนั้น อุบาสก อุบาสิกา ผูบํารุงวัดนั้น

หรือบรรพชิตหรือคฤหัสถอ่ืน ที่เจาอาวาสวัดนั้นแตงตั้ง
(๓) ถาเปนการสมควรเจาอาวาสจะเชิญบุคคลอื่น เปนกรรมการอีกคณะหนึ่งก็ได

ขอ ๑๐ ในโครงการจัดงานเทศกาลดังกลาวในขอ ๘ ใหระบุ
(๑) รายนามกรรมการจัดงาน
(๒) วัตถุประสงคของการจัดงาน
(๓) กําหนดวันเวลาที่จัดงาน
(๔) ประเภทมหรสพที่วัดจะจัดใหมาแสดงในงาน
(๕) ประเภทการแสดงที่วัดจะนําออกแสดงในงาน
(๖) ประเภทการประกวดแขงขันที่วัดจะจัดขึ้นในงาน
(๗) ประเภทผลประโยชนที่วัดจะไดจากการจัดงาน
(๘) รายการอื่นที่สมควรจะรายงานใหทราบ

ขอ ๑๑ ใหเจาอาวาสเสนอโครงการจัดงานเทศกาล ขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาดังน้ี
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(ก) งานมีกําหนดตั้งแต ๓ วันขึ้นไป ใหขออนุญาตตอเจาคณะอําเภอ
(ข) งานมีกําหนดตังแต ๕ วันขึ้นไป ใหขออนุญาตตอเจาคณะจังหวัด
(ค) งานมีกําหนดตั้งแต ๗ วันขึ้นไป ใหขออนุญาตตอเจาคณะภาค

ทั้งน้ี นอกจากการขออนุญาตตามระเบียบแบบแผนของฝายบานเมืองแลวตองไดรับอนุญาต
จากเจาคณะดังกลาวขางตน จึงจัดใหมีงานได

ขอ ๑๒ หามมิใหดําเนินการดังตอไปน้ี ในงานเทศกาลของวัด คือ
(๑) กูยืมเงินผูอ่ืนมาลงทุน อันจะทําใหวัดเกิดขอผูกพันชดใชหน้ีสิน
(๒) ใหเอกชนผูกขาดการจัดงานเทศกาลทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่ง

ขอ ๑๓ ผลประโยชนจากงานเทศกาลของวัดใด ใหเปนศาสนสมบัติของวัดนั้น
การดูแลรักษาและการจัดผลประโยชนจากงานเทศกาลของวัดใหปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนด

ในกฏกระทรวง ตามความในมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

ขอ ๑๔ เม่ือเสร็จงานเทศกาลแลว ใหคณะกรรมการทํารายงานผล พรอมดวยบัญชีแสดง
ประเภทรายไดรายจาย เสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงเจาคณะผูอนุญาตใหจัดงานเทศกาลนั้น
ภายใน ๖๐ วัน

หมวด ๓
งานมหกรรม

ขอ ๑๕ ในการจัดงานมหกรรม   ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือหารายไดบํารุงวัด   หรือบํารุงกิจการ
ใด ๆ ของวัดใหจัดไดไมเกิน ๗ วัน ถากําหนดงานตั้งแต ๕ วัน ขึ้นไปใหเจาอาวาสวัดนั้นแตงตั้ง
กรรมการจัดงานขึ้นคณะหนึ่ง ตามความในขอ ๙ และใหทําโครงการจัดงานตามความในขอ ๑๐ เสนอผู
บังคับบัญชาตามลําดับ เฉพาะงานมีกําหนดตั้งแต ๕ วัน ขึ้นไปใหขออนุญาตตอเจาคณะจังหวัด ถามี
กําหนดตั้งแต  ๗  วันขึ้นไปใหขออนุญาตตอเจาคณะภาค  เม่ือไดรับอนุญาตจากเจาคณะดังกลาวแลว 
จึงจัดใหมีงานได

ในการดําเนินงานมหกรรมดังกลาวในวรรคแรกใหนําความในขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๖ เม่ือเสร็จงานมหกรรมตามความในขอ ๑๕ แลวใหรายงานผลการจัดงานตอผูบังคับ

บัญชาโดยอนุโลมตามความในขอ ๑๔

หมวด ๔
งานชุมนุม

ขอ ๑๗ ผูใดจะจัดงานชุมนุมในวัด ซ่ึงมิใชงานเทศบาล หรืองานมหกรรม ใหผูน้ันขออนุญาต
ตอเจาอาวาส เม่ือเจาอาวาสอนุญาตแลวจึงจัดได เวนแตกรณีที่วัดจัดขึ้นเอง
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ขอ ๑๘ งานชุมนุมซ่ึงจัดขึ้นในบริเวณวัดได ตองเปนงานเกี่ยวกับการบําเพ็ญกุศลทางพระ
พุทธศาสนา การสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงานขอประชาชน การสงเสริมการศึกษา การสงเสริมศีลธรรม 
การสงเสริมกิจการทางราชการ และการบําเพ็ญศาสนกิจของบรรพชิตและคฤหัสถ

ขอ ๑๙ ผูไดรับอนุญาตจากเจาอาวาสใหจัดงานชุมนุมในวัด จะตองรับผิดชอบตอวัดในกรณี
ที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียแกวัด

หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

ขอ  ๒๐  เจาอาวาสรูปใด   ฝาฝนระเบียบมหาเถรสมาคมนี้  ใหถือวาละเมิดจริยาพระสังฆา-
ธิการและตองไดรับโทษฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการตามความในหมวด ๔ แหง กฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๓๕) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ

ประกาศ   ณ   วันที่  ๕   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๓๗

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

หมายเหตุ.- เหตุผลในการประกาศใชระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการจัดงานวัด พ.ศ. ๒๕๓๗ เน่ือง
จากไดมีการยกเลิกมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหอํานาจมหา
เถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วางระเบียบ ออกคําสั่ง ออกประกาศมหา
เถรสมาคม และมีบทบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคมดังกลาวใหม ตาม
มาตรา ๑๕ ตรี แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจําเปนตองออก
ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้
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คําสั่งมหาเถรสมาคม
เรื่อง ควบคุมการเรี่ยไร

พ.ศ.๒๕๒๗5

-------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถร

สมาคม จึงออกคําสั่งไว ดังตอไปน้ี
ขอ ๑ คําสั่งมหาเถรสมาคมนี้เรียกวา “คําสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องควบคุมการเรี่ยไร 

พ.ศ.๒๕๒๗”
ขอ ๒ คําสั่งมหาเถรสมาคมนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในแถลงการณคณะ

สงฆเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๑๑ และประกาศหรือ

คําสั่งเจาคณะอันเกี่ยวกับการเรี่ยไร ซ่ึงกําหนดไวแลวในคําสั่งมหาเถรสมาคมนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับคํา
สั่งมหาเถรสมาคมนี้

ขอ ๔ หามมิใหวัดหรือพระภิกษุสามเณรทําการเรี่ยไร หรือมอบหมายหรือยินยอมใหผูอ่ืนทํา
การเรี่ยวไรเพ่ือประโยชนแกวัดหรือพระศาสนา หรือเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนใดแกตนหรือผูอ่ืน เวนแตใน
กรณีที่กําหนดไวในคําสั่งมหาเถรสมาคมนี้

ขอ ๕ ในกรณีที่มีการบําเพ็ญกุศลในวัด ซ่ึงเปนงานประจําป หรืองานพิเศษ ถาจะมีการเรี่ย
ไร การโฆษณาเรี่ยไร และการรับเงิน หรือทรัพยสินจากการเรี่ยไร ใหกระทําไดเฉพาะภายในบริเวณวัด
หามมิใหกระทํานอกบริเวณวัด

ขอ ๖ ถามีกรณีจําเปนจะตองทําการเรี่ยไรนอกบริเวณวัด เพ่ือกอสรางหรือปฏิสังขรณ
ถาวรวัตถุใด ถาวรวัตถุน้ันตองไดมีการกอสราง หรือปฏิสังขรณไวแลวไมนอยกวาครึ่งของงานกอสราง
หรือปฏิสังขรณทั้งหมด และใหเจาอาวาสปฏิบัติดังตอไปน้ี

(๑) ใหรายงานขออนุมัติทําการเรี่ยไร เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงเจาคณะภาค
เจาสังกัด เม่ือเจาคณะภาคเจาสังกัดพิจารณาเห็นชอบแลว ใหเสนอไปยังคณะกรรมการควบคุมการเรี่ย
ไรของคณะสงฆเพ่ือพิจารณา โดยผานสํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

                                    
5 ประกาศในแถลงการณคณะสงฆ เลมที่ ๗๒ ตอนที่ ๔ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๗
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ในรายงานขออนุมัติทําการเรี่ยไรตามความในวรรคตน ใหแสดงรายการ กอสรางหรือ
ปฏิสังขรณจํานวนเงินหรือทรัพยสินที่จะทําการเรี่ยไร กําหนดเวลาทําการเรี่ยไร และขอความที่จะโฆษณา
เรี่ยไร

(๒) การเรี่ยไรเพ่ือการนี้ ใหทําไดเฉพาะภายในเขตจังหวัดที่วัดนั้นตั้งอยู
(๓) เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของคณะสงฆแลวจึงใหจัดการ

ขออนุญาตตามกฎหมาย วาดวยการควบคุมการเรี่ยไรตอไป
(๔) ในกรณีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลวหามพระภิกษุ

สามเณรออกทําการเรี่ยไรดวยตนเอง และตองปฏิบัติใหชอบดวยวิธีการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยการควบคุมการเรี่ยไรทุกประการ

(๕) เม่ือครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาตใหทําการเรี่ยไรแลว ใหรายงานยอดรายรับ ราย
จายเงิน และทรัพยสินในการเรี่ยไรเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจ
ของคณะสงฆ เม่ือไดใชจายเงินหรือทรัพยสินไปในการกอสรางหรือปฏิสังขรณถาวรวัตถุน้ันเสร็จแลวก็ให
รายงานตามลําดับดังกลาวขางตน

ขอ ๗ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของคณะสงฆ” ซ่ึง
มหาเถรสมาคมจะแตงตั้งขึ้น มีจํานวนไมต่ํากวา ๕ และไมเกิน ๙

ใหคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของคณะสงฆ มีอํานาจหนาที่ควบคุมการเรี่ยไรตามคําสั่ง
มหาเถรสมาคมนี้ หรือตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย

เม่ือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของคณะสงฆ ไดอนุมัติใหวัดใดทําการเรี่ยไรแลวให
สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคมแจงแกเจาคณะภาคเจาสังกัดและเจาหนาที่ผูควบคุมการเรี่ยไรตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรทราบดวย

ขอ ๘ พระภิกษุสามเณรรูปใดฝาฝนคําสั่งมหาเถรสมาคมนี้
(๑) ถามิไดเปนพระสังฆาธิการ

(ก) เม่ือเจาอาวาสเจาสังกัดไดทราบความผิดนั้นแลว ใหจัดการใหพระภิกษุสามเณรรูป
น้ันออกไปเสียจากวัด และใหบันทึกเหตุที่ใหออกนั้นในหนังสือสุทธิดวยหรือ

(ข) เม่ือเจาคณะในเขตที่ความผิดนั้นเกิดขึ้นไดทราบความผิดนั้นแลวถาผูฝาฝนมี
สังกัดอยูในจังหวัดเดียวกันใหแจงแกเจาอาวาสผานเจาคณะจังหวัดเจาสังกัด แตถามีสังกัดอยูตางจังหวัด 
ใหแจงแกเจาอาวาสผานเจาคณะภาคเจาสังกัด เพ่ือดําเนินการตามความใน (ก)

(๒) ถาเปนพระสังฆาธิการ ใหเจาคณะเจาสังกัดพิจารณาลงโทษฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิ
การตามควรแกกรณี แตถาพระสังฆาธิการไดกระทําผิดในเขตจังหวัดที่ตนมิไดสังกัดอยู ใหเจาคณะใน
เขตที่ความผิดนั้นเกิดขึ้นแจงแกเจาคณะสังกัดของผูกระทําความผิด เพ่ือดําเนินการดังกลาวแลว โดย
แยกการแจงดังน้ี

(ก) ในกรุงเทพมหานคร ใหแจงแกเจาคณะกรุงเทพมหานคร
(ข) ในจังหวัดอ่ืน ใหแจงแกเจาคณะจังหวัดหรือเจาคณะภาคแลวแตจะเห็นสมควร
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(๓) ถาปรากฏวาความผิดตามกรณี (๑) หรือ (๒) เปนความผิดอาญาดวยยอมจะมีโทษตาม
กฎหมายอีกตางหากจากโทษที่ไดรับจากเจาอาวาสหรือเจาคณะเจาสังกัด

ขอ ๙ คําสั่งมหาเถรสมาคมนี้ มิใหใชบังคับแกการเรี่ยไร ดังตอไปน้ี
(๑) การเรี่ยไรในทางราชการคณะสงฆ หรือ
(๒) การเรี่ยไรที่มหาเถรสมาคมอนุมัติเฉพาะเรื่อง

สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)

สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

หมายเหตุ : ในการออกคําสั่งฉบับน้ี โดยที่มหาเถรสมาคมเห็นวา ควรคงคําสั่งมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับ
การควบคุมการเรี่ยไร แตใหแกไขเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมแกกาลสมัยและออกเปนคําสั่ง
โดยถาวร ไมควรกําหนดเวลาเชนคําสั่งฉบับปจจุบัน พรอมทั้งตั้งคณะกรรมการควบคุมโดย
ใกลชิด ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนแกวัดทั้งหลายจะไดมีโอกาสปรับปรุงเสนาสนะศาสนสถานที่จํา
เปนจริงๆ โดยอนุวัตรตามพระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไรของรัฐบาล

**************************************************
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ระเบียบในการตั้งบทนมัสการ
การเปลงวาจาวาบทนมัสการ ตองวา ๓ จบเสมอ  มีเหตุผลดังน้ี

จบที่ ๑  เพ่ือนมัสการพระวิริยาธิกพุทธเจา ระยะกาลบําเพ็ญพระบารมี ๑๖ อสงไขย ๑ แสนกัป
จบที่ ๒  เพ่ือนมัสการพระสัทธาธิกพุทธเจา ระยะกาลบําเพ็ญพระบารมี ๘ อสงไขย ๑ แสนกัป
จบที่ ๓  เพ่ือนมัสการพระปญญาธิกพุทธเจา ระยะกาลบําเพ็ญพระบารมี ๔ อสงไขย ๑ แสนกัป

อีกมติหน่ึงวา
จบที่ ๑  เปนบริกรรม จบที่ ๒  เปนอุปจาร จบที่ ๓  เปนอัปปนา

วิธีตั้งบทนมัสการ มี ๔ แบบ คือ
๑.นโมชั้นเดียว ขึ้นนโม แลวรับ ตสฺส ฯเปฯ หยุดตามสังโยค ใชเปนบทนมัสการในการสวดมาติกา

บังสุกุล
๒.นโม  ๓  ชั้น เปนบทนมัสการ  ใชในการใหศีล วาทีละบท ๆ
๓.นโม  ๕ ชั้น  เปนบทนมัสการใชในการแสดงพระธรรมเทศนา และใชในการสวดกรรมวาจา
๔.นโม  ๙ ชั้น  เปนบทนมัสการ ใชในการเจริญพระพุทธมนต ที่ใชทํานองสังโยค
นโม  ชั้นเดียว นโม-ตสฺ// ส ภควโต  อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺ// ธสฺ// ส นโม

ตสฺ// ส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺ// ธสฺ// ส นโม
ตสฺ// ส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺ// ธสฺ// ส ฯ

นโม  ๓ ชั้น   นโม ตสสฺ  ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส//
นโม ตสฺส  ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส//
นโม ตสฺส  ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส// ฯ

นโม  ๕ ชั้น   นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส//
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส//
นโม ตสฺส  ภควโต//
อรหโต สมฺมา//
สมฺพุทธฺสฺส// ฯ

นโม ๙ ชั้น    (ขึ้น) นโม ตสฺส  ภควโต//
(รับ) อรหโต/
สมฺมา/
สมฺพุทฺ// ธสฺ// ส นโม ตสฺ// ส ภควโต/
อรหโต/
สมฺมา/
สมฺพุทฺ// ธสฺ// ส นโม ตสฺ// ส ภควโต/
อรหโต/
สมฺมา/
สมฺพุทฺ// ธสฺ// ส// ฯ
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ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีการทําบุญ

การจัดสถานที่งานพิธีทําบุญ
การจัดสถานที่งานพิธีทําบุญในทางพระพุทธศาสนาทุกอยาง ทั้งงานมงคล และงานอวมงคล

น้ัน เบื้องตน เจาภาพ หรือ เจาของงาน จะตองคํานึงถึงสถานที่ซ่ึงมีบริเวณกวางขวางเพียงพอ และ
เหมาะสมจะจัดใหเปนสถานที่บําเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนา สําหรับจัดเปนหองพิธี อันประกอบดวย
สถานที่สําคัญ ๓ ประการ คือ :-

๑.สถานที่ตั้งโตะหมูบูชาพระรัตนตรัย
๒.สถานที่จัดเปนอาสนสงฆ และ
๓.สถานที่น่ังสําหรับเจาภาพและผูมารวมงาน

แผนผังการจัดสถานที่งานพิธีทําบุญ
๒

๑
๑
๒
๓

๑ ๒
๑
๒
๓

๓ ๔
๑
๒
๓

๕ ๖
๑
๒
๓

๗ ๘
๑
๒
๓

๙

๓

อธิบายแผนผังการจัดสถานที่งานพิธีทําบุญ
๑.สถานที่ตั้งโตะหมูบูชาพระรัตนตรัย
๒.สถานที่จัดตั้งเปนอาสนสงฆ สําหรับพระสงฆ ๙ รูป
๓.สถานที่น่ังสําหรับเจาภาพและผูมารวมงาน

เลขที่เรียงซอนกัน     น้ัน เลข ๑ คือ ที่ตั้งกระโถน

เลข ๒ คือ ที่ตั้งภาชนะน้ําเย็น
เลข ๓ คือ ที่ตั้งพานหมากพลู

สถานที่ต้ังโตะหมูบูชาพระรัตนตรัย
-โตะหมูบูชาพระรัตนตรัยน้ัน นิยมจัดตั้งไวดานขวาของอาสนสงฆ ตั้งไวสูงกวาอาสนสงฆ

พอสมควร และนิยมตั้งหันหนาไปทางทิศตะวันออก เพราะเปนทิศที่พระพุทธเจาประทับน่ังตรัสรูพระ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สําเร็จเปนพระพุทธเจา  ถาขัดของเพราะสถานที่ไมอํานวย ก็นิยมตั้งหันหนา
ไปทางทิศเหนือ หรือทิศใต ทิศใดทิศหนึ่ง แตไมนิยมตั้งหันหนาไปทางทิศตะวันตก เพราะถือกันวาทิศ
ตะวันตกเปนทิศอัสดงคตแหงพระอาทิตย เปนทิศแหงความเสื่อม ไมเจริญรุงเรือง

๑
๒
๓
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-โตะหมูบูชาพระรัตนตรัยน้ัน โดยมาก นิยมตั้งไวบนอาสนสงฆ ทางตนอาสนสงฆประกอบดวย
สิ่งสําคัญ ๕ ประการคือ

๑.พระพุทธรูป ๑ องค (นิยมพระปางมารวิชัย)
๒.กระถางธูป ๑ ลูก พรอมทั้งธูป ๓ ดอก เปนอยางนอย
๓.เชิงเทียน ๑ คู พรอมทั้งเทียน ๒ เลม เปนอยางนอย
๔.แจกัน ๑ คู พรอมทั้งดอกไมประดับ และนิยมมีพานดอกไมตั้งบูชาดวย
๕.โตะหมู ๑ หมู

-เครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยน้ัน นิยมจัดหาสิ่งของที่ดีที่สุด ประณีตที่สุด เทาที่จะสามารถหา
มาจัดไดกลาวคือ

๑. ธูป นิยมใชธูปหอมอยางดี
๒.เทียน นิยมใชเทียนเลมใหญพอสมควรแกเชิงเทียน
๓.ดอกไม นิยมใชดอกไมที่เพียบพรอมดวยลักษณะ ๓ ประการ คือ มีสีสวย มีกลิ่นหอม

และ กําลังสดชื่น
สถานที่จัดเปนอาสนสงฆ

อาสนสงฆ คือ สถานที่สําหรับพระสงฆน่ังน้ัน นิยมจัดตั้งไวทางดานซายของโตะหมูบูชา
พระรัตนตรัย และนิยมจัดแยกออกเปนเอกเทศสวนหนึ่งตางหากจากที่น่ังของคฤหัสถชายหญิง ประกอบ
ดวยเครื่องรับรองพระสงฆ ดังน้ี

๑.พรหมเล็ก สําหรับปูเปนที่น่ังของพระภิกษุสงฆแตละรูป
๒.กระโถน (ตั้งไวดานในสุด)
๓.ภาชนะน้ําเย็น (ตั้งไวถัดออกมา)
๔.พานหมากพลู (ตั้งไวขางหนา)
๕.ภาชนะน้ํารอน (นิยมนํามาถวาย เม่ือพระสงฆมาถึงแลว)

เครื่องรับรองพระภิกษุสงฆน้ัน นิยมจัดตั้งไวดานขวามือของพระภิกษุสงฆแตละรูป โดยจัด
ตั้งกระโถนไวดานในสุด จัดตั้งภาชนะน้ําเย็นไวถัดออกมา  จัดตั้งพานหมากพลู ไวถัดออกมาขางนอก
สวนภาชนะน้ํารอนนั้น นิยมจัดมาถวายภายหลังเม่ือพระภิกษุสงฆมานั่งเรียบรอยแลว เพราะถานํามาตั้ง
ไวกอน นํ้ารอนจะเย็นเสียกอน ทําใหเสียรสน้ําชา

ถาสถานที่หองประกอบพิธีสงฆน้ันคับแคบ หรือสิ่งของเครื่องรับรองมีไมเพียงพอที่จะจัด
ถวายใหไดครบทั้ง ๙ ที่ สําหรับพระภิกษุสงฆทั้ง ๙ รูป ก็นิยมจัดเครื่องรับรองเพียง ๕ ที่ ก็เพียงพอ คือ

๑.สําหรับพระเถระผูเปนประธานสงฆ จัดตั้งไวดานขวามือของทานหนึ่งที่
๒.จัดตั้งไวระหวางพระภิกษุรูปที่ ๒  กบัพระภิกษุรูปที่ ๓ หน่ึงที่
๓.จัดตั้งไวระหวางพระภิกษุรูปที่ ๔  กับพระภิกษุรูปที่ ๕ หน่ึงที่
๔.จัดตั้งไวระหวางพระภิกษุรูปที่ ๖  กับพระภิกษุรูปที่ ๗ หน่ึงที่
๕.จัดตั้งไวระหวางพระภิกษุรูปที่ ๘  กับพระภิกษุรูปที่ ๙ หน่ึงที่
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สถานที่นั่งสําหรับเจาภาพและผูมารวมงาน
สถานที่น่ังสําหรับเจาภาพและผูมารวมงาน น้ัน นิยมจัดไวดานหนาของอาสนสงฆ และนิยม

จัดแยกออกเปนเอกเทศสวนหนึ่งตางหากจากอาสนสงฆ เพ่ือปองกันมิใหพระภิกษุสงฆตองอาบัติโทษ
เพราะนั่งอาสนะเดียวกับสตรีเพศ

ถาสถานที่น่ังสําหรับเจาภาพและผูมารวมงานนั้น ปูลาดเนื่องเปนอันเดียวกันกับอาสนสงฆ
โดยปูเสื่อหรือพรมเชื่อมเปนอันเดียวกัน นิยมปูเสื่อหรือพรมผืนที่เปนอาสนสงฆ ทับผืนที่เปนที่น่ังสําหรับ
เจาภาพและผูมารวมงาน โดยปูลาดทับกันออกมาตามลําดับ และนิยมจัดปูลาดพรมเล็กสําหรับเปน
อาสนะที่น่ังของพระภิกษุสงฆแตละรูปเพ่ือใหสูงกวาที่น่ัง ของคฤหัสถอีกดวย

สถานที่น่ังสําหรับเจาภาพและผูมารวมงานนั้น นิยมกันทั่วไปวา จะตองไมดีกวา ไมประณีต
กวา และไมอยู ณ ที่สูงกวาอาสนสงฆ ทั้งน้ีเพ่ือเปนการแสดงความเคารพคารวะแกพระสงฆ

การปูลาดอาสนสงฆ และอาสนะที่น่ังสําหรับเจาภาพและผูมารวมงานนั้น โดยทั่วไป นิยมจัด
แยกออกจากกันคนละสวน เพ่ือความสบายใจดวยกันทุกฝาย

การจัดตั้งภาชนะน้ํามนต
การจัดตั้งภาชนะน้ํามนตงานพิธีทําบุญในพระพุทธศาสนานั้น นิยมจัดตั้งภาชนะน้ํามนต

เฉพาะพิธีทําบุญงานมงคลทุกชนิด เชน งานทําบุญมงคลสมรส งานทําบุญขึ้นบานใหม งานทําบุญฉลอง
ตาง ๆ เปนตน และนิยมจัดตั้งภาชนะน้ํามนตน้ีไวขางโตะหมูบูชา ดานพระเถระประธานสงฆน่ัง

สวนพิธีทําบุญงานอวมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับศพ เชน งานทําบุญสัตตมวาร (ทําบญุ ๗ วัน)
งานทําบุญปญญาสมวาร (ทําบุญ ๕๐ วัน) งานทําบุญสตมวาร (ทําบุญ ๑๐๐ วัน)  เปนตน ไมนิยมจัดตั้ง
ภาชนะน้ํามนต เพราะพิธีทําบุญงานศพนั้น เพ่ือเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีตอทานผูลวงลับไป
แลว เปนตน ไมใชจัดทําเพื่อความเปนศิริมงคลแกเจาของงาน

ภาชนะน้ํามนต
-ภาชนะสําหรับใสนํ้ามนตน้ัน นิยมใชหมอนํ้ามนตโดยเฉพาะ หรือใชบาตรพระสงฆแทนก็ได

แตไมนิยมใชขันเงินแทน เพราะเปนวัตถุอนามาสที่พระภิกษุสงฆไมควรจับตอง เพราะเกิดอาบัติโทษแก
พระสงฆผูจับตอง

-นํ้าสําหรับทําน้ํามนตน้ัน นิยมใชนํ้าที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ ใสนํ้าขนาดเกือบเต็มภาชนะสําหรับ
ทําน้ํามนตน้ัน และมีวัตถุที่นิยมกันวาเปนมงคล ตามความนิยมของทองถิ่นน้ัน ๆ ใสในภาชนะน้ํามนต
น้ันดวย

เทียนสําหรับทําน้ํามนต
-เทียนสําหรับทําน้ํามนตน้ัน นิยมใชเทียนขี้ผึ้งแท มีขนาดเลมใหญพอสมควร ขนาดอยาง

เล็ก นิยมมีนํ้าหนัก ๑ บาทขึ้นไปและนิยมใชเทียนที่มีไสใหญ ๆ เพ่ือปองกันมิใหไฟดับงาย เม่ือถูกลมพัด
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การเตรียมตัวไปงานพิธีทําบุญ
-พระภิกษุสงฆตองรักษากายบริหารใหเรียบรอย คือ ตองโกนหนวดโกนเครา ตัดเล็บมือและ

เล็บเทา ถอนขนจมูกที่ยาวออกมาขางนอก และตองชําระมลทินกายใหสะอาด หมดจด เรียบรอย เหมาะ
สมแกภาวะที่เปนพระสมณศากยบุตรพุทธชิโนรส

-ตองนุงหมเปนปริมณฑล และใชผาสบง ผาจีวร ผาสังฆาฏิ ทั้ง ๓ ผืน มีสีอยางเดียวกันใน
องคเดียวกัน ผาเครื่องนุงหมสะอาดหมดจด ไมดาง ไมดํา ไมสกปรก ไมเหม็นสาบ และไมหอมกรุนดวย
นํ้าอบน้ําปรุง เพราะผิดวิสัยของสมณะ

การพาดผาสังฆาฏิ
-ขณะเดินทางไปในกิจนิมนตตาง ๆ นิยมพับผาสังฆาฏิกึ่งกลางเปนสองทบ แลววางพาดไว

ที่ไหลซาย เอาชายผาสังฆาฏิไวขางหนา ประมาณใหผาสังฆาฏิหอยลงเสมอกันทั้งดานหนาและดานหลัง
-ขณะเขารวมพิธีตาง ๆ ถาหมจีวรจีบ คาดประคดอก นิยมพาดผาสังฆาฏิใหชายผาสังฆาฏิ

เทากับชายจีบของจีวร ทั้งดานหนาและดานหลัง ถาหมจีวรมวนลูกบวบนิยมพาดผาสังฆาฏิใหชายดาน
หนาและชายดานหลัง หอยลงเทากัน

-ในพิธีเสด็จพระราชดําเนิน ถามีพระสงฆทั้งสองนิกายมารวมในพิธีน้ัน พระสงฆที่หมจีวร
มวนลูกบวบ นิยมตองพาดผาสังฆาฏิและคาดประคดอกดวย เพ่ือความเปนระเบียบดวยกัน ไมลักลั่นกัน

การถือพัดและยามไปงานพิธีทําบุญ
-กิจนิมนตพิธีทําบุญใด เกี่ยวเนื่องดวยเจาของยามและพัดรองที่ไดรับถวายไวแลว นิยมนํา

ยามและพัดรองนั้นไปใชในกิจนิมนตพิธีทําบุญน้ันดวย เพ่ือเปนการใหเกียรติแกเจาของยามและพัดรอง
น้ัน และเพ่ือใหเจาของเกิดความปลื้มใจวาสิ่งของที่เขาถวายไว พระสงฆไดนําไปใชใหเกิดประโยชนสม
เจตนาของเขา

-ไมนิยมนํายามและพัดรองที่ปกเปนอนุสรณงานศพ ไปใชในงานมงคล เชน งานทําบุญอายุ
เปนตน เพราะชาวบานเขาถือกันวา ไมเปนสิริมงคลแกงานและแกเจาภาพงานดวย

-ไมนิยมใชยามซอนกันมากกวา ๒ ลูกขึ้นไป เพราะเพิ่มความหนักเกินความจําเปน ทั้งเปน
การแสดงความรุงรังมากกวาความเรียบรอย และเปนการแสดงความเกินพอดีมากกวาความพอดี

-ขณะเดินทางไปในละแวกบาน นิยมคลองยามไวที่แขนซาย หันดานหนาของยามไวขาง
หนา หรือขางหลังก็ได และนิยมถือพัดรองดวยมือซาย จับประมาณกึ่งกลางดามพัด ยกมือซายขึ้นอยู
ระดับอก ใหใบพัดแนบกับหัวไหลซาย หันหนาพัดมาขางหนา ไมนิยมเดินสะพายยาม หรือเอายามพาด
บา หรือคลองคอเดินไป เพราะแสดงกิริยาอาการคลายคนเดินทางไกล หรือคลายเปนพอคาพาณิช หรือ
คลายเปนชาวปาชาวดอย

-ขณะจะเดินเขา หรือ จะเดินออกจากสถานที่พิธีงานทําบุญ นิยมพับหูยามกึ่งกลาง ถือดวย
มือซาย โดยถือควบกับพัดรอง สวนมือขวาคอยจับจีวรไวไมใหแยกออกจากกัน
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ระเบียบการขึ้นนั่งบนอาสนสงฆ
-กอนที่จะขึ้นนั่งบนอาสนสงฆในงานบําเพ็ญกุศลตาง ๆ ซ่ึงเจาภาพอาราธนาพระเถรานุเถระ

มาจากหลายวัด นิยมไตถามพิธีกรใหทราบถึงลําดับการนั่งของตนเสียกอน จึงขึ้นน่ังบนอาสนสงฆ เพ่ือ
ไมตองลําบากในการเปลี่ยนที่น่ังอีก หรือนิยมรอคอยใหพระสงฆมาพรอมกันกอน ทั้งน้ีเพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอย ไมลักลั่นกัน

-กอนที่จะขึ้นนั่งบนอาสนสงฆ ในงานตั้งศพคฤหัสถบําเพ็ญกุศล นิยมยืนตรง หันหนาไปทาง
ที่ตั้งศพ มือทั้งสองหอยประสานกันขางหนา สํารวมจิตแผสวนกุศลใหแกทานผูลวงลับไป ชั่วขณะหนึ่ง
แลวจึงกาวขึ้นอาสนสงฆตามลําดับของตน

-กอนที่จะขึ้นนั่งบนอาสนสงฆ ในงานตั้งศพพระเถระผูใหญบําเพ็ญกุศล พระภิกษุสงฆผูได
รับอาราธนาไปในงานบําเพ็ญกุศลศพพระเถระผูใหญน้ัน เม่ือไปถึงสถานที่ตั้งศพบําเพ็ญกุศลนั้น นิยม
ปฏิบัติดังน้ี

-ถาบริเวณสถานที่น้ัน ตั้งเกาอ้ีไวเปนสถานที่รับแขก มีพระเถระผูใหญน่ังเกาอ้ีอยู และมี
คฤหัสถชายหญิงน่ังเกาอ้ีอยู ณ ที่น้ันดวย ในกรณีเชนนี้ ไมนิยมนั่งลงกับพ้ืนกราบพระเถระ เพราะถือกัน
วาเปนการลดตัวลงต่ํากวาคฤหัสถ ไมเหมาะสมแกสมณวิสัย แตนิยมยืนนอมตัวลงยกมือไหวพระเถระผู
ใหญซ่ึงน่ังเกาอ้ีอยู ณ ที่น้ัน นิยมกันวาเปนการเหมาะสมแลว

-นิยมขึ้นนั่งบนอาสนสงฆกราบพระพุทธรูป และกราบศพพระเถระผูใหญไมนิยมนั่งลงกับ
พ้ืนกราบพระพุทธรูป และกราบศพพระเถระผูใหญ เพราะเปนการลดตัวลงต่ํากวาคฤหัสถ ดังกลาวแลว
หรือ

-นิยมรอคอยพระภิกษุสงฆมาพรอมกันแลว จึงขึ้นน่ังบนอาสนสงฆแลวกราบพระพุทธรูป ๓
ครั้ง และกราบศพพระเถระผูใหญอีก ๓ ครั้ง โดยกราบพรอมกัน

-ถาอาสนสงฆยกพื้นขึ้นสูง นิยมปฏิบัติในการขึ้นอาสนสงฆ ดังน้ี เม่ือเดินไปถึงลําดับที่น่ัง
ของตนแลว กาวเทาขวาขึ้นคุกเขาลงกอน แลวกาวเทาซายขึ้นคุกเขาตาม แลวเดินเขาถอยหลังเขาไปจน
ถึงอาสนะที่น่ังของตน เม่ือน่ังแลว จึงวางพัดรองพิงไว ณ ดานขวามือ โดยหันหนาพัดออกขางนอก และ
นิยมถอดปลอกพัดออกกอนเขาไปในพิธีงาน ถามีที่ปกพัด ก็นิยมปกพัดรองไว ณ ที่ปกพัดนั้น ถาไมมีที่
พิง และไมมีที่ปกพัด ก็นิยมวางพัดรองไวกับพ้ืนอาสนสงฆดานขวามือ โดยหันใบพัดไปดานหลัง ระวัง
อยาใหดามพัดเลยระดับหัวเขาออกมาขางนอก  หรือถามีหมอนอิง ก็นิยมวางพัดตะแคงพิงไวกับหมอน
อิงดานขวามือ โดยหันหนาพัดออกดานนอก และไมนิยมวางยามไวขางหนา หรือ วางไวบนตัก เพราะ
กีดขวางการทอดผาบังสุกุล เปนตน

-ถาอาสนสงฆปูลาดอยูกับพ้ืน โดยมีผาขาวปูรองอาสนะไวขางลาง และผาขาวนั้นกวางออก
มาจากอาสนะที่ปูน่ังน้ัน นิยมนั่งคุกเขาลงแลวเดินเขาถอยหลังเขาไป พึงระวังอยาใหเทา หรือยามไปถูก
ตองภาชนะน้ํา พานหมากพลู  หรือกระโถนหกลมเสียหาย เม่ือถึงอาสนะนั่งแลว จึงวางพัดรองและยาม
ดังกลาวแลว หามเดินเหยียบผาขาวที่ปูลาดไวน้ัน เพราะผิดพระวินัย และหามยืนหรือเดินบนอาสนสงฆ
อยางเด็ดขาด เพราะถือกันวา เปนกิริยาอาการที่ไมงาม ไมเหมาะสม นับเปนการเสียมารยาทเปนอยาง
มาก
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อิริยาบถการนั่งในงานพิธีทําบุญ
-อิริยาบถการนั่งในงานพิธีทําบุญน้ัน นิยมนั่งพับเพียบ แบบเก็บเทาไมใหยื่นออกมาภาย

นอก โดยใชชายจีวรปกปดขาและเทาทั้งสองใหมิดชิด ไมปลอยใหหัวแมเทาโผลออกมาขางนอก น่ังตั้ง
ตัวตรง ไมเอนหลังไปตามหมอนอิง จนดูคลายกับนอนพักผอน มือทั้งสองประสานกันวางหงายไวบน
หนาตัก หรือวางประกบกัน โดยวางมือซายหงาย วางมือขวาคว่ําประกบกับมือซาย วางไวที่หนาตัก
หรือวางมือซายคว่ํา วางมือขวาคว่ํา ประกบกับมือซาย สายตาทอดลงชั่วแอก (ประมาณ ๔ ศอก) ไมเวิก
จีวรขึ้นพาดบา หรือเปดจีวรใหเห็นชายโครง เปนตน เพราะเปนการผิดพระวินัย

การเปลี่ยนอิริยาบถการนั่ง
-การเปลี่ยนอิริยาบถการนั่งพับเพียบไปอีกขางหนึ่ง นิยมใชมือทั้งสองยันที่หัวเขาทั้งสอง

หรือยันที่พ้ืนขางหนา (วิธีน้ีเหมาะสําหรับคนเจาเนื้อ) กระหยงตัวขึ้น แลวเปลี่ยนพลิกขาพับกลับไปอีก
ดานหนึ่ง โดยวิธีการสับเปลี่ยนกันอยูดานหลัง ไมนิยมยกขามาสับเปลี่ยนกันขางหนา เพราะเปนอาการ
ที่ไมสุภาพและไมคอยปลอดภัยดวย

-การเปลี่ยนอิริยาบถการนั่งพับเพียบเปนนั่งขัดสมาธิ์ นิยมสับเปลี่ยนแบบเดียวกันกับการ
เปลี่ยนนั่งพับเพียบ และการนั่งขัดสมาธิ์น้ี นิยมนั่งขัดสมาธิ์ชั้นเดียว ไมนิยมนั่งขัดสมาธิ์สองชั้น และไม
นิยมนั่งกระดิกเทา เพราะเปนกิริยาอาการที่ไมสุภาพ ไมสมควรจะแสดงตอหนาประชาชนทั้งหลาย

การมอบเทียนชนวนแกผูใหญ
-ผูเปนพิธีกรทําหนาที่มอบเทียนชนวนแกผูใหญ ผูเปนประธานพิธีงานนั้น ๆ หรือมอบใหแก

ทานเจาภาพงานทําบุญตาง ๆ จะตองเตรียมจัดหาอุปกรณเครื่องใชไวใหมีพรอม ดังน้ี
๑.เชิงเทียนขนาดกลาง ๑ ที่ (ควรเปนเชิงเทียนทองเหลือง เพราะติดเทียนไดม่ันคงดี)
๒.เทียนขี้ผึ้ง มีขนาดใหญพอสมควร ๑ เลม(ควรหาเทียนที่มีไสใหญ ๆ เพ่ือไฟไมดับงาย)
๓.นํ้ามันยาง นํ้ามันกาซ หรือ นํ้ามันเบนซิน พรอมทั้งสําลีสําหรับใชเปนชนวนติดไวที่ธูป

และเทียน เพ่ือสะดวกแกการจุดไฟติดไดงาย
วิธีการถือเชิงเทียนชนวน

-การถือเชิงเทียนชนวนมอบใหแกผูใหญ ซ่ึงเปนประธานพิธีงานนั้น ๆ หรือ ใหแกทานเจาภาพ
งานทําบุญน้ัน ๆ นิยมถือดวยมือขวา โดยหงายฝามือ น้ิวมือทั้ง ๔ น้ิว รองรับเชิงเทียน หัวแมมือจับอยู
บนเชิงเทียน

-ไมนิยมจับกึ่งกลางเชิงเทียน เพราะจะทําใหผูใหญรับเชิงเทียนชนวนไมสะดวก หรือจะทําใหผู
ใหญตองเสียภูมิ เพราะจับเชิงเทียนชนวนภายใตมือของพิธีกรผูสงให แสดงวาไมรูระเบียบ

วิธีการมอบเชิงเทียนชนวน
-เม่ือถึงเวลาตามกําหนดการแลว พิธีกรพึงจุดเทียนชนวน ถือดวยมือขวา มือซายควรถือ ไม

ขีดไฟติดมือไปดวย (เม่ือเทียนชนวนดับ จะไดจุดไดทันทวงที) เดินเขาไปหา ทานผูเปนประธานพิธี หรือ
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ทานเจาภาพงานทําบุญ ยืนตรงโคงคํานับทาน (สําหรับพิธีกร และประธานพิธีเปนคฤหัสถ) ถาประธาน
พิธีเปนพระเถระผูใหญ พิธีกรพึงน่ังคุกเขาลง กราบเรียนใหทานทราบ หรือ

-เม่ือพิธีกรเริ่มจุดเทียนชนวน ทานผูเปนประธานพิธี หรือทานเจาภาพงานเห็นแลว ลุกจาก
ที่น่ัง เดินไปที่โตะหมูบูชาพระรัตนตรัยเอง พิธีกรพึงเดินตามหลังทานไป โดยเดินตามไปทางดานซายมือ
ของทาน

-ถาประธานพิธี หรือ เจาภาพงาน หยุดยืนที่ขางหนาที่บูชา พิธีกรพึงน่ังชันเขา ถาทานนั่ง
คุกเขา พิธีกรพึงน่ังคุกเขา ทางดานซายมือของทาน ยื่นมือขวาสงเชิงเทียนชนวนมอบใหทาน สวนมือ
ซายหอยอยูขางตัว

-เม่ือมอบเชิงเทียนชนวนใหทานแลว พิธีกรพึงถอยหลังออกมาใหหางจากทานพอสมควร
เพ่ือไมใหขัดขวางการถายรูปของชางภาพ โดยถอยหางออกมานั่งชันเขา หรือน่ังคุกเขา ตามควรแก
กรณีพรอมกับคอยสังเกตดู ถาเทียนขนวนดับพึงรีบเขาไปจุดไดทันที

วิธีการรับเชิงเทียนชนวนจากผูใหญ
-เม่ือทานผูใหญจุดเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแลว พิธีกรพึงเขาไปทางดานซายมือ

ของทาน  ถาทานยืนจุด พิธีกรพึงน่ังชันเขารับ ถาทานนั่งคุกเขาจุด พิธีกรพึงน่ังคุกเขารับเชิงเทียน
ชนวน

-การรับเชิงเทียนชนวนจากผูใหญน้ัน นิยมยื่นมือขวาแบมือเขาไปรองรับเชิงเทียนชนวนจาก
ทาน เม่ือรับเชิงเทียนชนวนแลว นิยมถอยหลังหางออกไปเล็กนอยแลวเดินกลับไปได

ขอควรสังวรระวัง
-พิธีกรอยาจับเชิงเทียนชนวนเหนือมือทานผูใหญที่ทานจับอยู ถือวาเปนการแสดงความไม

เคารพทาน ทั้งเปนการแสดงวา ตนเปนคนไมรูระเบียบอีกดวย
-ขณะสงเชิงเทียนชนวนมอบใหทานผูใหญ อยาถือกึ่งกลางเชิงเทียนสงมอบใหทาน เพราะ

จะทําใหทานรับเชิงเทียนไมสะดวก
-ตองเตรียมไมขีดไฟ เปนตน ติดมือไปดวย เพ่ือเตรียมพรอมที่จะจุดไดทันที เม่ือไฟเทียน

ชนวนดับลง และตองกําหนดดูทิศทางของลมที่พัดมา โดยเฉพาะ คือ ทิศทางลมที่เกิดจากพัดลม จะทํา
ใหไฟเทียนชนวนดับ หรือจะทําใหการจุดไฟเครื่องสักการะบูชาไมติด หรือ จุดไฟติดไดยาก

-ถาเปนงานมงคลที่มีพระสงฆเจริญพระพุทธมนต เม่ือพระสงฆเจริญพระพุทธมนตถึงบท
มงคลสูตรวา “อะเสวะนา จะ พาลานัง” พิธีกรพึงจุดเทียนชนวนเขาไปเชิญทานผูเปนประธานพิธี หรือ
ทานเจาภาพงานทําบุญ ใหทานมาจุดเทียนน้ํามนต อีกครั้งหน่ึง โดยมีวิธีการปฏิบัติเชนเดียวกับที่กลาว
มาแลวน้ัน

การจุดเคร่ืองสักการะบูชาพระรัตนตรัย
-เม่ือถึงเวลาตามกําหนดการแลว และพิธีกรถือเชิงเทียนชนวนเขามาเชิญไปจุดเครื่องสักการะ

บูชาพระรัตนตรัย ผูเปนประธานพิธี หรือเจาภาพงาน นิยมปฏิบัติดังน้ี
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-ลุกขึ้นจากที่น่ัง เดินไปที่หนาโตะหมูบูชาพระรัตนตรัย ถาโตะหมูบูชาตั้งอยูที่สูง นิยมยืน ถาโตะ
หมูบูชาตั้งอยูที่ไมสูงนัก พอน่ังคุกเขาจุดถึง ก็นิยมนั่งคุกเขาลงแลวรับเชิงเทียนชนวนมาจากพิธีกร แต
ไมนิยมรับเชิงเทียนชนวนจากพิธีกรมากอนที่ยังไมถึงหนาโตะหมูบูชา

-นิยมจุดเทียนเลมขวาของพระพุทธรูปกอน แลวจุดเทียนเลมซายตอไป ถามีเทียนตั้งอยูหลายคู
นิยมจุดเทียนคูบนกอน แลวจึงจุดเทียนคูลาง ๆ ลงมาตามลําดับจนครบทุกคู แลวจึงจุดธูป

-ถามีสายชนวนเชื่อมโยงจากธูปไปยังเทียนทุกคูแลว ก็นิยมจุดธูปเปนอันดับแรก ถาธูปมิไดจุม
นํ้ามันเตรียมไว นิยมถอนธูปมาจุดกับเทียนชนวน ถาธูปจุมนํ้ามันเตรียมไวแลว ก็จุดโดยไมตองถอนธูป
มาจุดกับเทียนชนวน

-เม่ือจุดธปูเสร็จแลว ก็สงเทียนชนวนคืนใหแกพิธีกร แลวปกธูปไวตามเดิม วิธีการปกธูปน้ัน
นิยมปกเรียงหนึ่งเปนแถวเดียวกัน โดยเวนระยะหางเทา ๆ กัน ใหธูปแตละดอกสูงต่ําพอ ๆ กัน หรือ

-นิยมปกธูปเปนสามเสาก็ได และนิยมปกธูปไวกึ่งกลางกระถางธูป โดยปกธูปทุกดอกใหตั้งตรง
อันเปนการแสดงถึงนิสัยอัธยาศัยของผูน้ันวา เปนคนซื่อตรง เปนคนมีระเบียบเรียบรอย ไมใชคนมักงาย

คําบูชาพระรัตนตรัย
-เม่ือปกธูปเสร็จเรียบรอยแลว นิยมตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย โดยนั่งคุกเขาประนมมือกลาวคําบูชา

พระรัตนตรัย (เพียงแตนึกในใจ) วา
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ// ฯ
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ//
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ//
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ// ฯ

การกราบพระรัตนตรัย
-เม่ือกลาวคําบูชาพระรัตนตรัยจบแลว นิยมกราบพระรัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ   (คือ

การตั้งหนาผาก ฝามือทั้งสอง และเขาทั้งสอง ลงจรดพื้น) ๓ ครั้ง และในขณะที่หมอบกราบแตละครั้งน้ัน
นิยมระลึกถึงพระรัตนตรัย ดังน้ี

กราบครั้งที่ ๑ ระลึกวา “พุทโธ เม นาโถ”
พระพุทธเจา เปนที่พ่ึง ของขาพเจา/
กราบครั้งที่ ๒ ระลึกวา “ธัมโม เม นาโถ”
พระธรรม เปนที่พ่ึง ของขาพเจา/
กราบครั้งที่ ๓ ระลึกวา “สังโฆ เม นาโถ”
พระสงฆ เปนที่พ่ึง ของขาพเจา//
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-กิริยาอาการที่กราบนั้น นิยมไมเร็ว หรือ ชาเกินไป และนิยมกราบใหถูกตอง ตามแบบ
เบญจางคประดิษฐ จริง ๆ ทุกครั้งที่กราบพระรัตนตรัย ทั้งน้ี เพ่ือเปนทิฏฐานุคติ แกอนุชนรุนหลัง จะได
ถือเปนแบบอยางปฏิบัติตามไดถูกตองสืบไป

การอาราธนาศีล
-ในพิธีทําบุญงานมงคลทุกชนิด นิยมกลาวคําอาราธนาศีลกอน แลวจึงกลาวคําอาราธนาพระ

ปริตร ในภายหลังจากรับศีลเสร็จแลว
-เม่ือประธานพิธี หรือ เจาภาพงาน จุดเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบรอยแลว พิธีกร

พึงกลาวคําอาราธนาศีลเปนอันดับแรก

วิธีปฏิบัติในการอาราธนาศีล
-พิธีกรผูทําหนาที่อาราธนาศีลและพระปริตรนั้น นิยมปฏิบัติใหเหมาะสมกับสถานที่ของงาน

พิธีน้ัน ๆ ดังน้ี
-ถาเขาจัดปูลาดอาสนสงฆอยูกับพ้ืน และผูมารวมพิธีบําเพ็ญกุศลทั้งหมดก็น่ังกับพ้ืน ใน

กรณีเชนนี้ พิธีกรก็นิยมนั่งคุกเขาประนมมือกราบพระรัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ ๓ ครั้ง แลวกลาว
คําอาราธนาศีล

-ถาเขาจัดอาสนสงฆยกขึ้นสูงจากพื้น แตเจาภาพ หรือประธานพิธีและผูมารวมงาน ทั้ง
หลายนั่งอยูกับพ้ืน ในกรณีเชนน้ี พิธีกรก็นิยมนั่งคุกเขาประนมมือ กลาวคําอาราธนาศีลเหมือนกัน

-ถาเขาจัดอาสนสงฆยกขึ้นสูงจากพื้น เจาภาพ หรือประธานพิธีและผูมารวมงาน  ทั้งหลาย
น่ังเกาอ้ี ในกรณีเชนน้ี พิธีกรนิยมยืนทางทายอาสนสงฆประมาณขางหนา พระสงฆรูปที่ ๔-๕ ทายแถว
หันหนาไปทางพระเถระประธานสงฆ ประนมมือกลาวคําอาราธนาศีล

-ลักษณะการกลาวคําอาราธนาศีลน้ัน นิยมกลาวคําอาราธนาอยางชัดถอยชัดคํา จังหวะที่
กลาวไมเร็ว หรือ ชาเกินไป นิยมหยุดทอดเสียงเปนระยะ ๆ ดังน้ี

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ// ติสะระเณนะ สะหะ// ปญจะ สีลานิ ยาจามะ//
ทุติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ//  ติสะระเณนะ สะหะ // ปญจะ สีลานิ ยาจามะ//
ตะติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ// ติสะระเณนะ สะหะ// ปญจะ สีลานิ ยาจามะ// ฯ

วิธีการรับศีล
-การรับศีลน้ี คือ วิธีการประกาศสมาทานศีลวา ตนจะเปนผูตั้งใจงดเวนจากการประพฤติ

ทุจริตทางกาย และทางวาจา ตามสิกขาบทนั้น ๆ ดวยความสมัครใจ ของตนเอง ไมใชเปนเรื่องที่พระ
สงฆทานสั่งหามไมใหประพฤติทุจริตเชนน้ัน

-เพราะการสมาทานศีลน้ี เปนเรื่องของความสมัครใจงดเวนจากความชั่วของคฤหัสถแตละ
บุคคลโดยตรง ดังจะพิจารณารูไดจากคําสมาทานศีลแตละสิกขาบท ตัวอยางเชน ศีล ๕ สิกขาบทที่ ๑ วา

“ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ”
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แปลความวา
“ขาพเจาขอสมาทาน ซ่ึงสิกขาบท คือเจตนางดเวนจากการยังสัตวมีลมปราณใหตกลวงไป

คือ งดเวนจากการฆาสัตว” ดังน้ี ซ่ึงเปนเรื่องที่ชาวบานสมัครใจตั้งใจงดเวนเอง ไมใชเปนคําสั่งหามของ
พระสงฆ ทั้งไมใชวิสัยของพระสงฆที่จะบังคับใหชาวบานประพฤติเชนน้ันได ถาเขาไมสมัครใจที่จะ
ประพฤติเชนน้ัน

-แตเพราะชาวบานไมสามารถจะทรงจําคําประกาศสมาทานศีลไดดวยตนเอง จึงตองขอรอง
ใหพระสงฆทานชวยกลาวนําใหดวย เชนเดียวกับคํากลาวถวายสังฆทาน โดยมากชาวบานผูถวายมักจํา
คําถวายไมได จึงตองขอรองใหพระสงฆทานชวยกลาวนําใหดวย ฉะนั้น

-เพราะเหตุน้ี บุคคลผูรับศีล คือ บุคคลผูสมาทานศีลทุกคน จึงนิยมตองกลาวคําประกาศ
สมาทานรับศีลใหพระสงฆไดยินอยางชัดเจน เพ่ือพระสงฆจะไดเปนสักขีพยาน ในการที่ตนตั้งใจจะงด
เวนจากความชั่ว และตั้งใจจะประกอบความดีตอไป

การใหศีล ๕

-เม่ือพิธีกรกลาวคําอาราธนาศีล เริ่มครั้งที่ ๒ วา “ทุติยัมป มะยัง ภันเต ฯเปฯ”    พระเถระผู
เปนประธานสงฆ พึงเริ่มจับพัดรองตั้งเตรียมใหศีล เม่ือพิธีกรกลาวคําอาราธนาศีลจบลงแลว พึงเริ่มตั้ง
นะโม ทันทีโดยไมชักชา

-การใหศีลน้ัน นิยมกลาวนําตั้ง นะโม ๓ ชั้น ดังน้ี:-
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ//
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ//
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ//

-การใหศีล ๕ น้ัน เม่ือกลาวนําไตรสรณคมนจบแลว  ไมนิยมบอกวา  “ติสะระณะคะมะนัง
นิฏฐิตัง” (แปลวา การถึงพระรัตนตรัยเปนที่พ่ึงที่ระลึกจบแลว)

-การกลาวนําใหศีลแตละสิกขาบทนั้น  นิยมทอดเสียง   ในระหวางกลางทุกสิขาบท ตัวอยาง
เชน สิกขาบทที่ ๑ วา “ปาณาติปาตา เวระมะณี” ทอดเสียงหนอยหนึ่ง แลวจึงกลาวตอไป “สิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ” แมสิกขาบทตอ ๆ ไป ก็นิยมทอดเสียงหนอยหนึ่ง อยางนี้เหมือนกัน

-การกลาวสรุปทายบอกอานิสงสศีลน้ัน นิยมหยุดเปนตอน ๆ ดังน้ี:-
อิมานิ ปญจะ สิกขาปะทานิ//
สีเลนะ สุคะติง ยันติ// สีเลนะ โภคะสมัปะทา//
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ// ตัสมา สีลัง วิโสธะเย// ฯ

การอาราธนาพระปริตร

-เม่ือพระเถระประธานสงฆใหศีลจบแลว พิธีกรพึงกลาวคําอาราธนาพระปริตรสืบตอไป โดย
การกลาวหยุดทอดเสียงเปนตอน ๆ ไป ดังน้ี:-
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วิปตติปะฏิพาหายะ/ สัพพะสัมปตติสิทธิยา/
สัพพะทุกขะวินาสายะ/ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง//
วิปตติปะฏิพาหายะ/ สัพพะสัมปตติสิทธิยา/
สัพพะภะยะวินาสายะ/ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง//
วิปตติปะฏิพาหายะ/ สัพพะสัมปตติสิทธิยา/
สัพพะโรคะวินาสายะ/ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง// ฯ

การกลาวชุมนุมเทวดา
-การกลาวชุมนุมเทวดา คือ การกลาวอัญเชิญเทวดาใหมารวมงานมงคลนี้ เปนหนาที่ของ

เจาภาพงานมงคลนั้น ๆ จะตองเปนผูกลาวอัญเชิญดวยตนเอง หาใชเปนหนาที่ของพระสงฆไม
แตเน่ืองจากเจาภาพงานนั้น ๆ ไมสามารถจะกลาวคําอัญเชิญไดดวยตนเอง จึงขอรองใหพระสงฆชวย
กลาวอัญเชิญแทนตน ครั้นกาลเวลาลวงเลยมาจนถึงปจจุบันน้ี การกลาวชุมนุมเทวดานี้ จึงกลายเปน
หนาที่ของพระสงฆโดยตรงทีเดียว

-การกลาวชุมนุมเทวดา และการขัดตํานาน กอนเจริญพระพุทธมนตในงานพิธีทําบุญทุก
ชนิด นิยมเปนหนาที่ของพระภิกษุรูปที่ ๓ เปนผูกลาวชุมนุมเทวดาและกลาวขัดตํานาน ทั้งน้ี อาจเนื่อง
มาจากพระเถระรูปที่ ๒ เปนพระเถระผูใหญ ชราภาพมีเสียงเครือ หรือ อาจเนื่องมาจากพระเถระรูปที่ ๒
จะตองคอยรับชวงบทเจริญพระพุทธมนตตอจากพระเถระผูเปนประธานสงฆ ถาพระเถระรูปที่ ๒
ทําหนาที่กลาวชุมนุมเทวดา และกลาวขัดตํานานเอง เม่ือกลาวชุมนุมเทวดา หรือกลาวขัดตํานานจบแลัว
กวาจะเก็บพัดรองไวที่เดิมเสร็จ มักจะรับชวงบทเจริญพระพุทธมนตจากพระเถระประธานสงฆไมทัน
ทําใหเสียระเบียบการเจริญพระพุทธมนตได จึงนิยมมอบหนาที่การกลาวชุมนุมเทวดาและกลาวขัด
ตํานาน ใหเปนภาระหนาที่ของพระภิกษุรูปที่ ๓ สืบตอกันมาจนปจจุบันน้ี

-ถาพระภิกษุรูปที่ ๓ มีความขัดของ ก็อาจมอบใหเปนหนาที่ของพระภิกษุรูปที่ ๔-๕      ทํา
หนาที่แทนตนก็ได หรือ อาจขอรองใหพระเถระรูปที่ ๒ ขัดแทนก็ได ในเม่ือพิจารณาเห็นวา พระเถระรูป
ที่ ๒ เปนผูมีเสียงดี และขัดไดไพเราะดีซ่ึงเปนที่รูกันอยูโดยทั่วไป

-เม่ือพิธีกรกลาวคําอาราธนาพระปริตร เริ่มครั้งที่ ๒ วา “วิปตติปะฏิพาหายะ” พระภิกษุรูปที่
๓ พึงเริ่มจับพัดตั้งเตรียมกลาวชุมนุมเทวดา เม่ือพิธีกรกลาวคําอาราธนาพระปริตรจบลงแลว นิยมเร่ิม
กลาวชุมนุมเทวดาทันที โดยไมชักชา

การกลาวชุมนุมเทวดางานพิธีมงคลทั่วไป
-การกลาวชุมนุมเทวดา กอนเจริญพระพุทธมนต ในงานพิธีมงคลทั้งหลายทั่วไป เชน

งานมงคลสมรส งานพิธีทําบุญขึ้นบานใหม งานพิธีทําบุญอายุ งานพิธีฉลองยศถาบรรดาศักดิ์ เปนตน
นิยมกลาวชุมนุมเทวดา ดังน้ี:-

ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา//
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ//
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ/ จันตะลิกเข วิมาเน//



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.rakdee.net/pak16

326

ทีเป รัฏเฐ  จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน/ เคหะวัตถุมหิ เขตเต//
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม/ ยักขะคันธัพพะนาคา//
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง/ สาธะโว เม สุณันตุ//
ธัมมัสสะวะนะกาโล/ อะยัมภะทันตา//
ธัมมัสสะวะนะกาโล/ อะยัมภะทันตา//
ธัมมัสสะวะนะกาโล/ อะยัมภะทันตา// ฯ

การกลาวชุมนุมเทวดางานพิธีมงคลสวนรวม
-การกลาวชุมนุมเทวดา กอนเจริญพระพุทธมนต ในงานพิธีมงคลสวนรวม เชน งานรัฐพิธี

ขึ้นปใหม งานรัฐพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ งานรัฐพิธีสาบานธง งานพิธีฉลองวัด งานทําบุญกลางบาน
เปนตน นิยมกลาวชุมนุมเทวดา ดังน้ี.

สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา//
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง//
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ/ จันตะลิกเข วิมาเน//
ทีเป รัฏเฐ  จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน/ เคหะวัตถุมหิ เขตเต//
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม/ ยักขะคันธัพพะนาคา/
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง/ สาธะโว เม สุณันตุ//
ธัมมัสสะวะนะกาโล/ อะยัมภะทันตา//
ธัมมัสสะวะนะกาโล/ อะยัมภะทันตา//
ธัมมัสสะวะนะกาโล/ อะยัมภะทันตา// ฯ

การกลาวชุมนุมเทวดางานพระราชพิธี
-การกลาวชุมนุมเทวดา กอนเจริญพระพุทธมนต ในงานพระราชพิธีมงคลทุกประเภท เชน

งานพระราชพิธีมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา เปนตน นิยมกลาวชุมนุมเทวดา ดังน้ี.
สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง//
ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ//
ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา//
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ//
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ/ จันตะลิกเข วิมาเน//
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน/ เคหะวัตถุมหิ เขตเต//
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม/ ยักขะคันธัพพะนาคา//
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง/ สาธะโว เม สุณันตุ//
ธัมมัสสะวะนะกาโล/  อะยัมภะทันตา//
ธัมมัสสะวะนะกาโล/  อะยัมภะทันตา//
ธัมมัสสะวะนะกาโล/  อะยัมภะทันตา//
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การประนมมือในศาสนพิธีการทําบุญ
-การประนมมือในการเจริญพระพุทธมนต หรือในการสวดพระพุทธมนตน้ัน เปนการแสดง

ความเคารพตอพระพุทธมนตที่กําลังกลาวสวดอยูน้ัน จึงเปนการสมควรอยางยิ่ง ที่จะตองกระทําดวย
ความประณีตเรียบรอย อันแสดงออกถึงกิริยาอาการที่ทําดวยความเคารพ เอ้ือเฟอเปนอยางดี ทั้งเปน
การแสดงตัวอยางใหพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไดยึดถือเปนทิฏฐานุคติ ดําเนินรอยตามอีกดวย

-นิยมประนมมือ โดยยกมือทั้งสองขึ้นบรรจบกันระหวางอก ใหน้ิวมือทั้งสิบแนบขดิสนิทกัน
ตั้งปลายนิ้วมือขึ้นขางบน ศอกทั้งสองขางวางแนบชิดกับชายโครง

-ไมนิยมประนมมือแบบไมคางถั่ว คือ เอานิ้วมือทั้งสองขางวางประสานไขวกัน ไมนิยม
ประนมมือแบบแงงขิงแงงขา คือ เอานิ้วมืองอเขาหากัน ทํามือหงิกมืองอ ไมนิยมประนมมือแบบฝามือ
โกงออกจากกันเปนกระโปรง

-ไมนิยมยกกระพุมมือประนมขึ้นยันคาง หรือ ยกขึ้นปดปาก หรือ ลดกระพุมมือประนมลง
วางไวที่พุง หรือ ปลอยใหกระพุมมือประนมหันปลายนิ้วลงเบื้องลางซึ่งเปนกิริยาอาการที่ไมนาเลื่อมใส

การเจริญพระพุทธมนต
-การเจริญพระพุทธมนต ในงานพิธีการทําบุญเพ่ือความเปนศิริมงคลตางชนิดนั้น นิยมใชบท

พระพุทธมนตเหมาะแกงาน พอเหมาะแกกาลเวลา และใชจังหวะการสวดเหมาะแกบุคคลผูฟง คือ.
-ถาผูฟงเปนผูใหญ หรือ เปนคนสูงอายุ นิยมสวดจังหวะชาลง ไมกระชั้นนัก
-ถาผูฟงเปนขาราชการ นิยมใชจังหวะปานกลาง ไมเร็วนักและไมชานัก
-ถาผูฟงเปนเด็กนักเรียน นักศึกษา นิยมสวดเรงใหเร็วขึ้นหนอย
-เม่ือประธานพิธี หรือ เจาภาพ เริ่มจุดเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัย พระเถระผูเปน

ประธานสงฆ พึงเริ่มหยิบกลุมดายสายสิญจนคลี่สงใหพระภิกษุรูปที่ ๒ คลี่สงตอ ๆ กันไปตามลําดับ
-พระภิกษุรูปสุดทาย พึงวางกลุมดายสายสิญจนไวบนพานสําหรับรองรับ ถาไมมีพานตั้งไว

สําหรับรองรับ ก็นิยมวางกลุมดายสายสิญจนไวบนพานหมากพล ู ถาไมมีพานหมากพลู    ก็นิยมวาง
กลุมดายสายสิญจนไวในยามของตน

-เม่ือเจริญพระพุทธมนตถึงบทสุดทาย คือ “ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง” พระภิกษุรูปสุดทายพึง
เริ่มมวนเก็บดายสายสิญจนสงกลับคืน

-ดายสายสิญจนที่โยงมาจากพระพุทธรูปน้ัน นิยมกันวา หามขามกราย ถามีความจําเปนจะ
ตองรับประเคนสิ่งของ ในขณะที่กําลังถือดายสายสิญจนอยูน้ัน นิยมใชมือสอดลอดใตดายสายสิญจนรับ
ประเคน

การจุดเทียนน้ํามนต
-ผูเปนประธานพิธี หรือ ผูเปนเจาภาพงานทําบุญน้ัน นิยมรอคอยเวลาจุดเทียนน้ํามนต

ถวายพระสงฆอีกครั้งหน่ึง แมจะมีธุระอยางใด ก็ควรงดไวกอน
-เม่ือพระสงฆเจริญพระพุทธมนต ถึงบทมงคลสูตรวา “อะเสวนา จะ พาลานัง” พิธีกรพึงจุด

เทียนชนวนเขาไปเชิญประธานพิธี หรือเจาภาพงานไปจุดเทียนน้ํามนต ซ่ึงตั้งอยูขางหนาของพระเถระ
ผูเปนประธานสงฆ
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-เม่ือจะจุดเทียนน้ํามนตน้ัน นิยมหยดน้ําตาเทียนชนวนลงที่ไสของเทียนน้ํามนตน้ันกอน
เพ่ือจะทําใหการจุดไฟติดไดงาย และไสเทียนน้ํามนตน้ันจะไมถูกไฟไหมหมดไปเสียกอน

-เม่ือจุดเทียนน้ํามนตแลว ก็สงเทียนชนวนคืนใหแกพิธีกร แลวยกภาชนะน้ํามนตน้ัน ถวาย
แกพระเถระผูเปนประธานสงฆ เม่ือยกภาชนะน้ํามนตถวายแลว นิยมยกมือไหวพระเถระประธานสงฆ
น้ัน แลวกลับไปนั่งที่เดิม

-ตอจากนั้น  ถามีธุระจําเปน  ก็พอปลีกตัวไปไดบาง แตตามความนิยมแลวผูเปนประธาน
พิธี หรือเจาภาพงานไมนิยมปลีกตัวไปไหนในขณะที่พระสงฆกําลังเจริญพระพุทธมนต เพ่ือความเปนศิริ
มงคลแกประธานพิธี หรือ แกเจาภาพงานนั้น นิยมนั่งอยูเปนประธานจนกวาจะเสร็จพิธี จึงจะเปนการถูก
ตองและเหมาะสมทุกประการ
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วิธีสวดมนต
ในการมงคลสามัญ ใหสวดเจ็ดตํานานเปนพื้น การสวดจะสวดพิสดารหรือยอ แลวแต

ในโอกาส  สถานที่  บุคคล  และผูเปนประธานจะเห็นสมควรที่เรียกวา  กาลัญุตา  ผูรูจักกาล
เวลา  ปะริสัญุตา ผูรูจักบริษัท หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา รูจักกาลเทศะ คือ รูเวลานี้ตองสวด
อยางนี้  สถานที่เชนน้ีตองสวดอยางนี้ ดวยวาการทําบุญของบุคคลยอมตกอยูในอธิปตัย ๓ คือ 
โลกาธิปตัย ๑ อัตตาธิปตัย ๑ ธัมมาธิปตัย ๑ เม่ือผูเปนประธานมีไหวพริบดูหมูบริษัทนั้น ๆ แลว
อาจสวดใหเหมาะสมแกบริษัทและกาลสมัยไดดี

๑.สวดมนตพิสดาร
๑.  เม่ืออุบาสกอาราธนาศีลแลว  พระเถระในสงฆพึงใหศีลไปจบจบ ฯ  ขาพเจาเคยไป

ถูกอุบาสกใชศัพทแผลง  ในหมูบานแหงหน่ึง   ผูอาราธนาศีลใช คําวา มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ 
สะหะ นิจจะสีลานิ ยาจามะ ดังน้ี เดชะบุญที่ขาพเจาเคยไดศึกษานิจศีลมาแลว  เม่ือไดฟงคํา
อาราธนาเชนน้ันจึงไมงงก็เขาใจคําวา นิจศีล ไดดี ฉะน้ันขาพเจากใ็หนิจศีล คือ ศีล ๕ น่ันเอง และ
ลงทายก็ตองวา “อิมานิ นิจจะสีลานิ” แทน “ปญจะ  สิกขาปะทานิ” ฯ

๒. เม่ือใหศีลแลว อุบาสกอาราธนาพระปริตร รูปที่ ๓ ชุมนุมเทวดา บางหมูบาน
อุบาสกนั่นเอง   ชุมนุมเทวดา   พระเถระในสงฆก็ข้ึน   ปุพพะภาคะนะมะการัง  (นะโม  ตัสสะ  
ภะคะวะโต ฯลฯ)

๓.  สะระณะคะมะนะปาฐะ  คือ  พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ  ฯลฯ   ตติยัมป  สังฆัง 
สะระณัง คัจฉามิ ฯ

๔.  สัมพุทเธ  หรือ โย จักขุมา  อยางใดอยางหน่ึงก็ได  ถาสวด สัมพุทเธ แลวไม
ตองสวด  โย  จักขุมา ฯ

๕.  ถาต้ังขันนํ้ามนต สวด นะโม  ๘ บท   นะโม   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ  
มะเหสิโน  ถาไมต้ังขันนํ้ามนตไมควรสวดก็ได ฯ

๖.  ถาจะขัดก็ขัดบท เย สันตา ฯลฯ มังคะลันตัมภะณามะ เหฯ ข้ึน เอวัมเม ไป 
หรือจะข้ึน พะหู เทวา มะนุสสา จะ หรือจะข้ึน อะเสวะนา จะ พาลานัง ก็ได ฯ

๗. ถาจะขัดบทขัดรัตนสูตรก็ได   ปะณิธานะโต   ปฏฐายะ  ฯลฯ   ปะริตตันตัม-   
ภะณามะ เหฯ ถาไมขัดจะขึ้น  ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ฯลฯ   หรือจะไปขึ้นเอา  ยังกิญจิ  
วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา เลยก็ได  เม่ือสวดไปแลวพอถึงบท เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ 
แลวขามมาสวด ขีณัง ปุราณัง นะวัง  นัตถิ  สัมภะวัง  ฯลฯ สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

๘.  บทขัด  ยัสสานุภาวะโต  ยักขา ฯลฯ  ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ  ถาไมสวดก็
ข้ึน  กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ  ฯลฯ  นะ หิ  ชาตุ  คัพภะเสยยัง  ปุนเรตีติ  ฯ หรือจะยอมาข้ึน  



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.rakdee.net/pak16

330

เมตตัญจะ  สัพพะโลกัสมิง  เปนตนมาก็ได  ฯ  ที่ใชขัดทุก ๆ บทนั้น  สําหรับสวดนพเคราะห
สลับกับโหร ฯ

๙.  บทขัดขันธะปริตรข้ึน  สัพพาสีวิสะชาตีนัง ฯลฯ  ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ 
ถาไมขัดก็ข้ึน  วิรูปกเขหิ เม เมตตัง ฯลฯ สัมมาสัมพุทธานัง  หรือจะมาข้ึนเอา  อัปปะมาโณ 
พุทโธ ฯลฯ  กไ็ดแลว  ตอ อะเปตะยัญจักขุมา  เอกะราชา ฯลฯ

๑๐.  ขัด ธะชัคคะสูตร  แลวจะข้ึนต้ังตนก็ได  หรือจะไปขึ้นเอา อิทะมะโวจะ ภะคะวา 
อิทัง วัตตะวา  สุคะโต  อะถาปะรัง  เอตะทะโวจะ  สัตถา  หรือจะข้ึนเอา  อะรัญเญ รุกขะมูเล 
วา ฯลฯ โลมะหังโส นะ เหสสะตีติ  ฯ  บางแหงก็สวด  วัฏฏะกะปริตร แทน คือ ข้ึน อตัถิ โลเก  สี
ละคุโณ สัจจัง โสเจยยะนุททะยา ฯลฯ เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ

๑๑.  ข้ึนพุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ  คือ  อิติป  โส   ภะคะวา   ฯลฯ    อะนุตตะรัง     
ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

๑๒. ข้ึน อาฏานาฏิยะปริตร    คือ  วิปสสิสสะ   นะมัตถุ   ฯลฯ  พุทธัง   วันทามะ โค
ตะมันติ ฯ

๑๓.ข้ึน สัพพะโรคะวินิมุตโต ฯลฯ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ
๑๔.ข้ึน อังคุลิมาละปะริตตัง  คือ  ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ ฯลฯ บางคราวขึ้น 

โพชฌังโค สะติสังขาโต ฯลฯ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ (ใหดูคําอธิบายตอทาย)
๑๕.  ข้ึน  ยันทุนนิมิตตัง ฯลฯ สงัฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
๑๖.  ข้ึน  มะหาการุณิโก นาโถ ฯลฯ โรคา วูปะสะเมนตุ  เต ฯ   นัตถิ เม สะระณัง 

อัญญัง ฯลฯ ตัสมา โสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ
๑๗.มงคลจักรวาฬใหญ  คือ  สิริธิติมะติเตโช  ฯลฯ  อารักขะกา   เทวะตา   สะทา 

ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ
๑๘.  ข้ึน  เทวะตาอุยโยชะนะคาถา  คือ  ทุกขัปปตตา  จะ  นิททุกขา  ฯลฯ  รักขัง 

พันธามิ สัพ-พะโส ฯ
๑๙.  ข้ึน ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ฯลฯ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
๒๐.  ข้ึน  นักขัตตะยักขะภูตานัง ฯลฯ หันตะวา เตสัง อุปททะเว ฯ

๒. สวดยอ
คือสวดตัดเปนบางบท  ดังนี้

๑. ใหศีลจบแลว  ชุมนุมเทวดา
๒. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ฯ ๓ จบ
๓. สรณคมนปาฐะ คือ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯลฯ
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๔. โย จักขุมา ฯลฯ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ
๕. นะโม ๘ บท (ต้ังขันนํ้ามนตตองสวด ถาไมต้ังไมตองสวด)
๖. ข้ึน มงคลสูตร  แตบท  อะเสวะนา  จะ  พาลานัง  ฯลฯ  ตันเตสัง มังคะละ

มุตตะมันติฯ
๗. ข้ึนรัตนสูตร  บท ยานี ๓ ช้ัน ตอนปลาย  คือ   ยานีธะ   ภูตานิ  สะมาคะตานิ

ภุมมานิ  วา  ยานิ  วะ  อันตะลิกเข  ตะถาคะตัง   เทวะมะนุสสะปูชิตัง  พุทธัง  ฯลฯ  สังฆัง
นะมัสสามะ สุวัตถิ  โหตุ ฯ

๘. ข้ึน กะระณียะเมตตะสูตร  กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ฯลฯ หรือข้ึน  เมตตัญจะ
สัพพะโลกัสมิง ฯลฯ นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนเรตีติ ฯ

๙. ข้ึน ขันธะปริตรตังแต อัปปะมาโณ พุทโธ ฯลฯ สัมมา สัมพุทธานัง ฯ
๑๐. ข้ึน  โมระปริตร  ต้ังแต   อะเปตะยัญจักขุมา     เอกะราชา   ฯลฯ    โมโร วาสะ

มะกัปปะยีติ  ฯ
๑๑. ข้ึน วัฏฏะกะปริตร อัตถิ โลเก ฯลฯ เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ
๑๒. ข้ึน พุทธคุณ อิติป โส ภะคะวา ฯลฯ โลกัสสาติ ฯ
๑๓. ข้ึน ทายอาฏานาฏิยะปริตร คือ  สัพพะโรคะวินิมุตตโต ฯลฯ อายุ วัณโณ สุขัง

พะลังฯ
๑๔. ข้ึน อังคุลิมาละปริตร โพชฌังโค สะติสังขาโต ฯลฯ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
๑๕. ยันทุนนิมิตตัง ฯลฯ สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
๑๖. มะหาการุณิโก นาโถ ฯลฯ โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ
๑๗. นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ฯลฯ ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
๑๘. สิริธิติมะติเตโช ฯลฯ สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ
๑๙. ทุกขัปปตตา จะ นิททุกขา ฯลฯ รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ
๒๐. ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ฯลฯ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
๒๑. นักขัตตะยักขะภูตานัง ฯลฯ หันตะวา เตสัง อุปททะเว ฯ

๓. โกนจุก
โกนจุกถือเปนงานมงคลอยางหน่ึง และเปนงานพิเศษดวย  ฉะน้ันการสวดมนตก็สวด

มงคลนั่นเอง  แตเวลาโกนจุกนั้นใชสวด ชะยันโต ๓ จบ แลวตอ โส อัตถะลัทโธ ถาเปนเด็กผู
หญิงก็ใหเปลี่ยนเปน สา อัตถะลัทธา ถาตั้งแต ๒ คนขึ้นไป เปลี่ยนเปน เต อัตถะลัทธา ดังน้ี ฯ
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๔. แตงงาน
การแตงงาน จัดเปนงานมงคลอันหน่ึงในงานมงคลทั้งหลาย  เรียกวามงคลสมรส  เจา

ของงานมักจะเจริญพระพุทธมนต ที่เรียกวาสวดมนตซัดน้ํา การสวดพระพุทธมนต ก็ใชมงคล
ธรรมดา  แตบางหมูบานก็นิยมสวดมหาสมัยแทรกหนามงคลสูตร บางแหงข้ึนต้ังแต  เอวัมเม สุตัง 
ไป บางทีก็ข้ึน อาโป จะ เทวา ปะฐะวี จะ เตโช วาโย ตะทาคะมุง ฯลฯ ไป บางทีก็มาขึ้นเอาตอน
ทาย คือ สัฏเฐเต เทวะนิกายา สัพเพ นานัตตะวัณณิโน ฯลฯ

๕. ทําบุญขึ้นบานใหมหรือเปดปายราน
การสวดมนตในการมงคลเชนน้ี  ถาสวดมนตเวลาเย็น  รุงข้ึนวันใหมจึงฉันเชนน้ี  การ

สวดมนตก็ควรสวดพิสดารบางบางบท  ถาสวดเชาฉันเชาหรือสวดสายฉันเพล  ก็ควรจะสวดอยาง
ยอ  เพราะเหมาะแกเวลาดี  ถาเปนงานขึ้นบานใหม  ก็ควรสวดบทมหาสมัยดวย   ถาเปนการสวด
เปดปายเปดรานก็สวด  ชะยันโต ๓ จบแลว ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ฯ

๖.ทําบุญวันเกิดหรือทําบุญอายุ
การทําบุญครบรอบวันเกิดในปหน่ึง ๆ หรือครบรอบ ๔ รอบบาง ๕ รอบบาง ๖ รอบหรือ

ครบรอบ ๘๐ ปบางนั้น  นับวาเปนมหามงคลก็ได  เพราะเปนพิธีพิเศษสําหรับคน ๆ หน่ึงจะพึง
กระทํา  เปนสวนตัวโดยแท  เพราะฉะนั้นการสวดมนต  จึงตองมีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแทรก
เขาในระหวางหนามงคลสูตร  คือเม่ือขัดเจ็ดตํานาน  เย สันตา  ฯลฯ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ แลว
เลยขัดตอ อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง ติดตอไปแลวข้ึน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  เม่ือจบสูตรน้ีก็
สวดมงคลอื่น ๆ ตามธรรมดาตอไป  ฯ

๗. งานศพ
ทําบุญศพ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน และทําบุญตรงกับวันมรณะไมตองต้ังนํ้ามนตและไม

ตองมีสายสิญจน ข้ึน นะโม ตัสสะ ฯ พุทธัง ฯลฯ แลวสวด ปพพโตปมคาถา ยะถาป เสลา อริย
ธนคาถา  เย สันตา ถึง สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ  น้ันจะเปนอาทิตตปริยายสูตร  อนัตตลักขณสูตร
ธัมมนิยามสูตร  หรือปาฐะนั้น ๆ ถาสวดธัมมนิยามสูตร  ก็ใหสวดติกลักขณาทิคาถาตอทายสูตร
น้ันดวย  โดยมากที่นิยมใชกันอยู  ถา ๗ วันสวดอนัตตลักขณสูตร  ถา ๕๐ วันสวดอาทิตตปริยาย
สูตร ๑๐๐ วันสวดสติปฏฐานปาฐะ หรือธัมมนิยามสูตร แลวแตทานผูเปนประธานจะเห็นสมควร
แลวสวด อวิชชาปจจะยา สังขารา  ฯลฯ,  ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา ฯลฯ,   อะตีตัง
นานวาคะเมยยะ  ฯลฯ, ทุกขัปปตตา จะ นิททุกขา ฯลฯ  คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ, ภะวะตุ
สัพพะมังคะลัง ฯลฯ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ (นักขัตตะยักขะ ไมตองสวด) จบ ฯ
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๘.  ทําบุญ ๗ วัน หลังจากเผาศพแลว
เม่ือเผาหรือฝงแลว  หลังจากนั้นภายใน ๗ วัน เขาทําบุญสวดมนตเลี้ยงพระเรียกวาทํา

บุญปลดทุกข ทานจัดเปนมงคลเหมือนกัน  ต้ังหมอนํ้ามนต  สวดมนตก็ควรสวดมงคลเชนเดียวกับ
มงคลทั้งหลายน้ันเอง  ฯ

๙.ทําบุญตออายุ
การสวดมนตอีกอยางหน่ึงมักนิยมสวดใหคนปวยฟง  ที่เห็นวาอาการปวยของผูน้ันคอน

ขางหนัก  ก็ไปนิมนตพระมาใหสวดตออายุ  บางแหงเรียกวาตอนาม  การสวดมักถือลางพระที่ไป
สวด  เชนการสวดไปลมลงกลางคันมักจะถือวาเปนลางไมดี  ถาการสวดนั้นเปนไปดวยดี  ไม
ตะกุกตะกักเรียบรอยดี  ก็ถือวาเปนนิมิตดี  คนไขจักหายหรือทุเลา

ฉะน้ัน  ผูสวดจึงคัดเลือกเอาแตพระที่เสียงดี  จําพุทธมนตแมน  สวดลาก ๆ เสียงไมให
ขาดระยะ  จะเปลี่ยนกันสวดคราวละ ๒ องคก็ได  (สวดทองภาณ)

เมื่อพระเถระใหศีลแลว  ก็เริ่มสวด
๑.นะโม ตัสสะ ภะคะวะ โต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ ฯ
๒.พุทธัง ชีวิตัง  ยาวะนิพพานัง สะระณัง ฯลฯ
๓.ขัดสูตรที่จะสวด  ถาคนไขอาการหนักไมไดสติก็สวดแตบทตน คือ มหากัสสปะโพช

ฌังคสุตตปาฐะก็ได  ถาคนไขมีสติดีก็สวดมหาโมคคัลลานโพชฌังคสุตตปาฐะ และคิริมานันทสุตต
ปาฐะดวย ใหหัวหนาดูกาลอันควรและไมควรดวย ฯ

๔.อิติป  โส  ภะคะวา ฯลฯ ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ
๕.นัตถิ  เม  สะระณัง อัญญัง ฯลฯ ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
๖.สัพพะพุทธานุภาเวนะ ฯลฯ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ
๗.ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ฯลฯ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

๑๐.การบังสุกุลศพหรืออัฐิ
ในการบังสุกุลศพหรืออัฐิ บางทีไมมีอัฐิใชรูป แมที่สุดเขียนช่ือผูตายใสพานแทนก็ได  ฯ  

ถายังไมมีวิธีอื่น  เชน   เทศนเปนตนมากอน   ก็มีการขอศีลพระเถระพึงใหศีลจบแลว  ข้ึน นะโม 
ปญจักขันธา ใหญ บางแหงจะงด กุสะลา  ธัมมา สวดวิปสสนาภูมิปาฐะ ปญจักขันธา ใหญ  บาง
แหงจะงดเสียก็ไดตามควรแกเวลา สวดปฏฐานมาติกา  เหตุปจจะโย  จบแลวบังสุกุล  อะนิจจา 
วะตะ สังขารา ฯลฯ เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ

๑๑.ถวายพรพระ
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ในการนิมนตฉัน ในกิจนิมนตทุกอยางใชสวดถวายพรพระเมื่อหัวหนาทายกขอศีลแลว  
พระเถระก็ใหศีลจบแลวข้ึน  นะโม ฯลฯ อิติป โส ฯลฯ พาหุง ฯลฯ  มะหาการุณิโก ฯลฯ  ไปจน
จบ ภะวันตุ เต ฯ

จุลราชปริตร  เจ็ดตํานาน
๑. ชุมนุมเทวดา (สัคเค)
๒. ปุพพะภาคะนะมะการะ (นะโม)
๓. สะระณะคะมะนะปาฐะ (พุทธัง)
๔. นะมะการะสิทธิคาถา (โย จักขุมา)
๕. สัมพุทเธ
๖. นะโมการะอัฏฐะกัง (นะโม ๘ บท)
๗. บทขัดตํานาน บทขัดมังคะละสูตร
๘. มังคะละสูตร
๙. บทขัดรัตนะสูตร
๑๐. รัตนะสูตร
๑๑. บทขัดกะระณียะเมตตะสูตร
๑๒. กะระณียะเมตตะสูตร
๑๓. บทขัดขันธะปริตร ขันธะปริตตะคาถา
๑๔. บทขัดโมระปริตร โมระปริตร
๑๕. บทธะชัคคะสูตร  ธะชัคคะสูตร
๑๖. บทขัดอาฏานาฏิยะปริตร  อาฏานาฏิยะปริตร
๑๗. บทขัดอังคุลิมาละปริตร  อังคุลิมาละปริตร
๑๘. โพชฌังคะปริตร
๑๙. ยันทุนนิมิตตัง
๒๐. มะหาการุณิโก
๒๑. โส อัตถะลัทโธ
๒๒. สักกัตตะวา
๒๓. นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
๒๔. ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก

- ระตะนัตยัปปะภาวะสิทธิคาถา (อะระหัง  ของใหม)
- สุขาภิยาจะนะคาถา (ยัง ยัง เทวะมนุสสานัง)

๒๕. มงคลจักรวาลใหญ (สิริธิติ)
๒๖. เทวะตาอุยโยชะนะคาถา (ทุกขัปปตตา)
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๒๗. ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
๒๘. นักขัตตะยักขะ ภูตานัง

จบเจ็ดตํานาน

สิบสองตํานาน (มหาปริตร)
๑. สะมันตา ฯลฯ
๒. นะโม ฯ , พุทธัง
๓. สัมพุทเธ หรือ โย จักขุมา
๔. นะโมการะอัฏฐะกัง (นะโม อะระหะโต)
๕. เย สันตา ฯลฯ
๖. ปะฐะมัง มังคะละสุตตัง (เอวัมเม สุตัง)
๗. ปะณิธานะโต ปฏฐายะ
๘. ทุติยัง  ระตะนะสุตตัง (ยานีธะ ภูตานิ)
๙. ตะติยัง กะระณียะเมตตะสุตตัง
๑๐. จะตุตถัง ขันธะปะริตตัง (วิรูปกเข) ฉัททันตะปะริตตัง (วิธิสสะเมนติ)
๑๑. ปญจะมัง โมระปะริตตัง (อุเทตะยัญจักขุมา)
๑๒. ฉัฏฐะมัง วัฏฏะกะปะริตตัง (อัตถิ โลเก)
๑๓. สัตตะมัง ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง
๑๔. อัฏฐะมัง อาฏานาฏิยะปะริตตัง (วิปสสิสสะ)
๑๕. นะวะมัง อังคุลิมาละปะริตตัง (ยะโตหัง ฯลฯ ๓ จบ)
๑๖. ทะสะมัง โพชฌังคะปะริตตัง
๑๗. เอกาทะสะมัง อะภะยะปะริตตัง (ยันทุน ฯลฯ) , ทุกขัปปตตา
๑๘. ทะวาทะสะมัง ชะยะปะริตตัง (มะหาการุณิโก)
๑๙. ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา ( อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ)
๒๐. สุขาภิยาจะนะคาถา ( ยัง ยัง เทวะมะนุสสานัง)
๒๑. มงคลจักรวาฬใหญ (สิริธิติ)
๒๒. ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
๒๓. นักขัตตะยักขะภูตานัง

สิบสองตํานาน  จบ
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พระสูตร ปาฐะ และคาถาตาง ๆ
๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
๒. ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
๓. บทขัดอนัตตะลักขณะสูตร
๔. อนัตตะลักขณะสูตร
๕. บทขัดอาทิตตะปริยายะสูตร
๖. อาทิตตะปริยายสูตร
๗. บทขัดธัมมะนิยามสูตร   ธัมมะนิยามสูตร
๘. บทขัดสุปุพัณหะสูตร     สุปุพพัณหะสูตร
๙. บทขัดสติปฎฐานปาฐะ  สติปฏฐานปาฐะ
๑๐. ปพพะโตปะมะคาถา (ยะถาป  เสลา)
๑๑. อะริยะธะนะคาถา  (ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต)
๑๒. ติลักขณาทิคาถา (สัพเพ สังขารา)
๑๓. ปฏิจจะสมุปปาทะปาฐะ (อวิชชาปจจะยา สังขารา)
๑๔. พุทธอุทานคาถา  (ยะทา  หะเว  ปาตุภวันติ  ธัมมา)
๑๕. ภัทเทกะรัตตะคาถา  (อะตีตัง นานวาคะเมยยะ)
๑๖. ธัมมะสังคะณีมาติกาปาฐะ  (กุสลา  ธัมมา)
๑๗. วิปสสะนาภูมิปาฐะ  (ปญจักขันธา)
๑๘. ปฏฐานะมาติกาปาฐะ  (เหตุปจจะโย)
๑๙. บังสุกุล (อะนิจจา และ อะจิรัง)
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สวดถวายพรพระ
๑. นะโม , อิติป โส , พาหุง
๒. มะหาการุณิโก นาโถ

อนุโมทนาวิธี
๓. ยะถา วาริวะหา , สัพพีติโย
๔. มงคลจักรวาลนอย (สัพพะพุทธานุภาเวนะ)
๕. เกณิยานุโมทนาคาถา (อัคคิหุตตัง มุขา ยัญญา)
๖. กาลทานสุตตคาถา (สีตัง อุณหัง)
๗. เทวะตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา (ยัสมิง ปะเทเส)
๘. เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา (ยานีธะ ภูตานิ)
๙. ปริตตะกะระณะปาฐะ (ยาวะตา สัตตา)
๑๐. อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา  (อัคคะโต เว)
๑๑. พุทธมังคลคาถา  (ทิวา ตะปะติ อาทิจโจ)
๑๒. นิธิกัณฑสุตตคาถา  (นิธิง นิเธติ)
๑๓. สังคหวัตถุคาถา (ทานัญจะ เปยยะวัชชัญจะ)
๑๔. โภชนะทานานุโมทนาคาถา  (อายุโท)
๑๕. อาทิยะสุตตะคาถา  (ภุตตา  โภคา)
๑๖. ติโรกุฑฑะกัณฑะปจฉิมะภาค  (อะทาสิ  เม)
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คําอธิบายวิธีสวดมนต
ในการมงคลสามัญใชสวดเจ็ดตํานาน  จะสวดพิศดารหรือยอแลวแตโอกาส  หรือ

ตามแตผูเปนประธานจะเห็นสมควร
๑.  วิธีสวดพิสดาร  คือ  สวดไปตามลําดับที่จัดไว  ไมตองตัดแตมีขอที่พึงสังเกต  คือ  

สัมพุทเธ  กับ  โย จักขุมา เม่ือสวดบทใดบทหนึ่งแลว  อีกบทหนึ่งไมตองสวด  ถาตั้งขันนํ้ามนต
ตองสวด  นะโม ๘  บทดวย  ถาไมไดต้ังขันนํ้ามนตไมตองสวด

บท  รตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา  (อะระหัง  ของเกา)   เลิกใชแลว  ระตะนัต
ตะยัปปะภาวสิทธิคาถา  (อะระหัง  ของใหม)  ใชสวดในราชการ  หรือในงานของรัฐ  ยัง ยัง เทวะ
มะนุสสานัง  ใชสวดในพระราชฐาน  นอกจากนี้สวดไปจนจบ (ดังบทแสดงวิธีสวด)

๒.  วิธีสวดยอ  คือ  ข้ึนตนไปตามลําดับ  เหมือนขอ  ๑   ถึงมงคลสูตร   ตัดขึ้น  อะเส
วะนา จะ พาลานัง ฯลฯ  (บางทานขึ้น  พะหู เทวา มะนุสสา จะ  ฯลฯ) ขัดระตะนะสูตร  ตอน  โกฏิ
สะตะสะหัสเสสุ  แลวสวดระตะนะสูตร  ข้ึน ยังกิญจิ วิตตัง  ฯลฯ  สวดไปได ๕ คาถา  แลวขามไป
สวดคาถาสุดทาย   คือ ขาม   ยะถินทะขีโล  เปนตนแลวไปจับเอา   ขีณัง ปุราณัง  ทีเดียว

- บท กรณียเมตตสูตร จะสวดทั้งหมดหรือตัดขึ้นต้ังแต  เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง ไปก็
ได

- บท ขันธะปริตร จะสวดทั้งหมด หรือตัดขึ้นต้ังแต อัปปะมาโณ พุทโธ ไปก็ได แลว
ขาม โมระปริตร ไปสวด ธะชัคคะสูตร เฉพาะ อะนุสสะติปาฐะ คือ  อิติป โส ภควา ฯลฯ โลกัสสาติ

- บท อาฎานาฏิยะปริตร ข้ึน วิปสสิสสะ นะมัตถุ ฯลฯ แลวตัดไปใหจบลงเพียง บทวา  
พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ ฯ

- บท  อังคุลิมาละปริตร   ถาเปนงานในบาน หรืองานในวัด  แตเจาภาพเปนชาวบาน  
ใหสวด  ยะโตหัง ดวย  แตถาเปนงานของวัด  หรือของพระภิกษุโดยเฉพาะ ใหตัด  ยะโตหัง  ออก
แลวข้ึน  โพชฌังโค  สะติสังขาโต  ฯลฯ  ไปจนจบบท  แลวสวด นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง และ  
ยังกิญจิ  ระตะนงั  โลเก  ติดตอกัน  ตอจากนี้ก็ใหมีทายสวดมนตตามสมควร

๓.  ในการทําบุญอายุ  หรือทําบุญวันเกิด  สวดธัมมะจักกัปปะวัตนสูตร  ใหแทรกเขา
ในระหวางหนา  มงคลสูตร  คือ  เม่ือขัดตํานาน เย สันตา ถึงบท สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ  แลวขัด  
อะนุตตะรัง   อะภิสัมโพธิง  ฯลฯ ติดตอกันไป  สวดธัมมะจักกัปปะวัตนสูตร  คร้ันจบแลว  ขัด  ยัญ
จะ ทะวาทะสะวัสสานิ  จบแลวสวดเจ็ดตํานานยอต้ังแตมงคลสูตร  ตอไปตามที่เห็นสมควร

๔.  ในการทําบุญศพ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน หรือการทําบุญตรงกับวันมรณะบรรจบ
รอบป  ข้ึนบท นะโม….ฯลฯ พุทธัง…ฯลฯ  แลวสวดบท  ปพพะโตปะมะคาถา  (ยะถาป  เสลา 
ฯลฯ)  ติดกันไปกับบท  อะริยะธะนะคาถา (ยัสสะ  สัทธา ฯลฯ)  ซ่ึงไมตองข้ึนมาใหม แลวขัด
ตํานาน  เย  สันตา  ถึง  สะหะ สัพเพหิ  ญาติภิ  (ปจจุบันโดยมากไมนิยมสวดบทนี้แลว)  ตอน้ัน  
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ประสงคจะสวดพระสูตรหรือปาฐะใด   ก็ขัดบทขัดของพระสูตร  หรือปาฐะนั้นติดตอกันไปตามวิธีที่
สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรในขอ ๓ แลวสวดพระสูตรหรือปาฐะนั้น  ถาสวดธรรมนิยามสูตร  ก็ให
สวดติลักขณาทิคาถา   ตอทายพระสูตรดวย  แลวสวด  อะวิชชาปจจะยา สังขารา ฯลฯ  ยะทา  หะ
เว  ปาตุภะวันติ ธัมมา ฯลฯ ๓ คาถา  อะตีตัง นานวาคะเมยยะ ฯลฯ  ตอดวยบท  ทุกขัปปตตา 
ฯลฯ  คัจฉันตุ เทวะตา คะตา (ไมสวด  สัพเพ พุทธา)  แลวสวด ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง ฯลฯ  จบ  
(นักขัตตะยักขะ ฯลฯ ไมตองสวด)

ขอสังเกตวา  การสวดงานนี้  ถาสวดกอนฉันเพล  คือ ทําบุญแลวนิมนตฉันเชาหรือฉัน
เพล  เม่ือสวดจบบท ทุกขัปปตตา แลวใหข้ึนบทถวายพรพระ (อิติป โสฯลฯ พาหุง ฯลฯ) ไปจนจบ
ดวย  เปนธรรมเนียมปฏิบัติ  แตถาสวดภาคบาย เย็น หรือ กลางคืน  ไมตองสวดบทถวายพรพระ)

๕. ในการทําบุญ ๗ วันอัฐิ  หรือที่เรียกวาทําบุญปลดทุกข  ตอจากงานฌาปนกิจ (เผา
ศพแลว) ทานจัดเปนงานมงคล คือทําบุญเรือน ใชสวดเจ็ดตํานานยอตามวิธีในขอ ๒ แตมีขอ
สังเกตวา งานนี้ควรสวดบท สุปุพพัณหะสูตร ดวย ซ่ึงเปนสูตรที่ใชสวดไดในงานมงคลทั่วไป จะ
สวดแทรกเขาระหวาบทใด ตามแตจะเห็นสมควร

๖. ในการทําบุญบังสุกุลศพหรืออัฐิ  ที่เรียกวา  สวดมาติกา  คือ  ต้ัง นะโม แลวสวด 
ธัมมะสังคะณีมาติกาปาฐะ (กุสลา ธมมา ฯลฯ)  วิปสสนาภูมิปาฐะ  (ปญจักขันธา บทใหญ บางแหง
จะงดเสียก็ไดตามควรแกเวลา)  ปฏฐานะมาติกาปาฐะ (เหตุปจจะโย ฯลฯ) จบแลวจึงพิจารณา
บงัสุกุล

๗. ถวายพรพระ ใชสวดในเวลาเชา-เพล กอนฉัน ในกิจนิมนตทุกอยาง ข้ึน นะโม ฯลฯ 
อิติป  โส ฯลฯ พาหุง ฯลฯ มะหาการุณิโก ฯลฯ และ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ฯลฯ

๘.  อนุโมทนาวิธี   มี   ๒  อยาง  คือ  สามัญ หรือ  ปกติอนุโมทนา  ๑.
วิสามัญ หรือ  วิเสสอนุโมทนา ๑. ใชในเวลาฉันเสร็จแลว  หรือภายหลังแหงการถวายทาน
ของทายกทั่วไป

ก. สามัญอนุโมทนา คือผูเปนประธานเริ่มนําวา ยะถา วาริวะหา ฯลฯ แลวรับ สัพพีติโย  
ฯลฯ  วาพรอมกัน  อยางนี้เปนวิธีซ่ึงตองใชในการอนุโมทนาทั่วไป

ข. วิสามัญอนุโมทนา ใชสวดตอจากสามัญอนุโมทนาไปตามสมควรแกงาน เชน  มงคล
จักรวาลนอย  ใชในการมงคลตามปกติทั่วไป

สวนเกณิยานุโมทนา สําหรับผูเปนประธานวานํารูปเดียว ใชนํากาลทานสุตตะคาถา  
หรือวิหารทานคาถา ตามสมควรแกงาน คือ กาลทานสุตตะคาถา ใชอนุโมทนาในการทําบุญตาม
กาล เชน กาลกฐิน ถวายผาอาบน้ําฝน ผาจํานําพรรษา หรือสลากภัต เปนตน วิหารทานคาถา  ใช
อนุโมทนาในการทําบุญฉลองวัด  หรือโบสถ วิหาร ศาลา และกุฎี  เปนตน

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา  และเทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา  ใชอนุโมทนาใน
การฉลองบานใหม  ข้ึนเรือนใหม  ในการทําบุญบานประจําป  หรืองานมงคลสมรส (ที่นับเปนการ
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ข้ึนเรือนใหมเหมือนกัน)  ปริตตกรณปาฐะ  สวดตอกันไปสําหรับทําน้ํามนตในเวลาเชา  หรือแมไม
ทําก็สวดได  จะสวดยอข้ึน  ยังกิญจิ วิตตัง ฯลฯ อยางระตะนะสูตรยอตามวิธีในขอ ๒ ก็ได  ตาม
ควรแกโอกาส

อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา  ใชสวดตอจาก ปริตตกรณปาฐะ  ตามวิธีในวรรคกอนหรือ
ไมสวดก็ได  โดยเฉพาะใชอนุโมทนาในการฉลองพระพุทธรูป พระธรรม และพระสงฆ เพราะมีเน้ือ
ความปรารภถึงพระรัตนตรัย  สังคะหะวัตถุคาถา  พึงใชในการทําบุญที่นับเน่ืองในสังคะหะวัตถุ

ติโรกุฑฑะกัณฑะปจฉิมะภาค (อะทาสิ เม ฯลฯ) ใชอนุโมทนา เน่ืองในงานศพทั่วไป 
(โดยเฉพาะงานศพที่มีศพตั้งอยูใหสวดเต็มบท) เชน ตอจากวิธีในขอ ๔ และขอ ๖ หรือในงานปุพพ
เปตพลีทักขิณานุประทานเมื่อสวดวิสามัญอนุโมทนาเสร็จแลว พึงสวด ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ฯลฯ 
เปนบทสุดทายทุกคราวนอกจากนี้พึงศึกษาและสังเกตการสดของพระเถระและธรรมเนียมปฏิบัติ
ของทองถิ่นมาประกอบดวย
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ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน
ความหมายของกฐิน

คําวา “กฐิน” เปนชื่อของไมแมสะดึง ซ่ึงสําหรับขึงผาใหตึงแลวเย็บหรือปกตามความ
ตองการ เปนพระบรมพุทธานุญาตที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแกพระภิกษุผูอยูจําพรรษาครบถวน
ไตรมาส ใหมีโอกาสไดกรานกฐิน (รับผากฐิน) ในทายฤดูฝนเพ่ือจักไดขยายเขตจีวรกาลออกไปตลอดฤดู
เหมันต ซ่ึงมีอธิบายไวแลวในวินัยมุขเลม ๓ กัณฑที่ ๒๖

ประเภทกฐิน
กฐินแบงประเภทเปน ๒ คือ กฐินหลวง ๑ กฐินราษฏร ๑
กฐินหลวง แบงประเภทออกไปเปน ๓ คือ

๑.พระกฐินหลวง คือ พระกฐินซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทรง
ทอดดวยพระองคเองในพระอารามหลวง ในกรุงเทพมหานคร ๑๙ พระอาราม แตจะเสด็จเพียง ๙
พระอาราม นอกนั้นพระราชทานใหพระบรมวงศานุวงศนําไปพระราชทานแทนพระองค

๒.พระกฐินตน คือ พระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชประสงคถวาย
กฐินเปนกรณีพิเศษแกวัดใดวัดหนึ่ง

๓.พระกฐินพระราชทาน คือ พระกฐินซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมอบหมายให
พระบรมวงศานุวงศ หรือขาราชการ กรม กอง นําไปถวายแทนพระองคในพระอารามหลวงทั้ง
กรุงเทพมหานครและหัวเมือง

กฐินราษฏร คือ กฐินที่ทายกทายิกา หรือสหธรรมิกดวยกัน มีศรัทธานําไปถวายใน
วัดราษฏร ซ่ึงมีทั้งเปนของเอกชนและทั้งเปนของคณะสามัคคี

กอนถึงวันถวายกฐิน
เม่ือเจาอาวาสทราบกําหนดวันถวายกฐินแนนอนแลว ควรซักซอมพระสงฆผูที่จะรับกฐิน

การอปโลกนกฐิน การสวดใหผากฐิน การกรานกฐิน การอนุโมทนากฐิน ใหอยูในเกณฑเรียบรอย
เม่ือใกลจะถึงวันทอดกฐินอีก ๑-๒ วัน ใหจัดการทําความสะอาดบริเวณวัดใหสะอาดเรียบ

รอยกอน ซ่ึงเปนการเพิ่มความพอใจใหเจาภาพอยางมาก

สิ่งจําเปนที่จะตองจัดจะตองทํา
๑.ศาลาการเปรียญ ตองปดกวาดใหสะอาด กําจัดขยะมูลฝอยในบริเวณใกลเคียง
๒.อุโบสถ ตองปดกวาดทําความสะอาด พระประธาน แมผาหมพระซึ่งมีอยูกอนแลว ก็ควร

นําออกเสียดวย สิ่งสกปรกที่มีอยูตามฐานชุกชี ดอกไมเห่ียวแหงที่อยูในแจกันหนาพระหรือที่โตะบูชา
ตองนําออกใหหมดชําระแจกันเสียใหสะอาด และจัดที่บูชา ธูป เทียน ดอกไม แจกัน ดอกไมพานใหอยูใน
เกณฑนาดูนาชม
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๓.เครื่องปูลาดอาสนะ และของใชที่จําเปน ตองจัดเตรียมหาไวใหเพียงพอแกความตองการ
ถาในวัดมีไมพอ ควรจัดหามาใหพอ

ในที่บางแหงนิยมถวายผากฐินที่ศาลาการเปรียญ ควรจัดที่ตั้งผากฐิน และบริวารกฐิน
อุปกรณอ่ืน และไทยทานที่จะถวายพระสงฆ ไวรับรองเจาภาพดวย เพ่ือสะดวกเมื่อเจาภาพมาถึงวัด และ
ควรจัดหาโตะพอวางพานแวนฟาได ๑ ตัว พรอมทั้งผาคลุมโตะ ๑ ผืน ตั้งไวในที่ใกลอาสนสงฆ ตรงหนา
พระเถระรูปที่ ๒ เพ่ือเจาภาพจักไดวางผากฐินบนโตะน้ัน

๔.เจาอาวาสตองสั่งใหพระสงฆในวัดโกนหนวด  ตัดเล็บ ซักฟอกสะบงจีวรเสียใหเรียบรอย

การจัดอาสนสงฆรับกฐิน
มีธรรมเนียมอยูอยางหนึ่งสําหรับพระอารามหลวงทุกอาราม      เวลาจัดรับกฐินตองจัดใน

พระอุโบสถ  และตั้งอาสนสงฆดานขวาพระหัตถพระประธานเสมอไป
เม่ือถึงคราวจัดใหพระสงฆน่ัง ถาวัดนั้นมีพระนอย พึงน่ังแถวเดียว ถามีพระมาก พึงจัดนั่ง

เปน ๒ แถว หรือ ๓ แถว หรือ กวานั้น ใหน่ังเวนระยะหางกันประมาณ ๑ คืบ ตามสมณศักดิ์ วิทยฐานะ
พรรษาอาวุโส (โดยนั่งสับฟนปลา เพ่ือมิใหน่ังหนากันและกัน และพัดยศซอนกัน หรือแมจะตั้งพัดเหลื่อม
ล้ําไปบางก็ดูไมเสียระเบียบ สวนดานสุดอาสนสงฆ แถวหลังที่ ๒-๓ ตองรนใหชิดบนเล็กนอย ถึงแมจะ
เสียแนวไปบางก็ไมถึงกับไมนาดู) แถวหนาตองนั่งซายทับขวา (เขาซายทับเทาขวา) เพ่ือมิใหปลายเทา
ออกไปภายนอก

รูปใดเปนผูสวดใหผากฐิน รูปน้ันควรนั่งตนแถวที่ ๒ และที่ ๓ เพ่ือเม่ือถึงคราว
สวดกรรมวาจา จักไมตองโยกยายที่น่ัง

การวางพัดยศ
เม่ือจัดแถวที่น่ัง ตองเวนที่พอวางพัดยศได เม่ือจะวาง ตองวางดานหนาจากที่น่ัง ใหใบพัด

อยูระหวางเขาตอเขา ใบพัดของรูปที่ ๑ ตรงเขาซายของตน ตอไประหวางของรูปที่ ๑ กับรูปที่ ๒ ของรูป
ที่ ๒ กับรูปที่ ๓ ฯลฯ เปนลําดับไป

ถาเปนกฐินราษฏร มักนิยมจัดรับที่ศาลาการเปรียญ เพราะผูรวมอนุโมทนามีจํานวนมาก
การถวายกฐินก็ถวายที่ศาลาการเปรียญ การจัดอาสนสงฆไมจํากัด คงใชอาสนสงฆเดิม พระสงฆคงนั่ง
เปนแถวเดียวหางกันพอสมควร

การรับกฐิน
เม่ือพระสงฆน่ังพรอมบนอาสนสงฆแลว พึงน่ังในทาสงบ ตั้งตัวตรงมือประสานกันทาสมาธิ

หามนั่งเทาแขนเปนอันขาด เพราะไมงาม
ถาเปนพระกฐินหลวง หรือพระกฐินตน หรือกฐินพระราชทาน ตองใชพัดยศและไมมีการรับ

ศีล กลาวคําถวายเฉพาะผูเปนประธานแตผูเดียว ถาเปนกฐินราษฎรใชพัดยศไมได และมีการรับศีลดวย
เม่ือเจาภาพกลาวคํานมัสการแลว พอกลาวถึงคําวา อิมํ สปริวารํ ฯเปฯ พระสงฆทั้งหมด

ประนมมือพรอมกัน ใหตั้งอยูในระหวางอก น้ิวประสานกันแนบสนิทชิดติดกัน เม่ือทายกกลาวจบคําวา
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โอโณชยาม พึงรับวา “สา-ธุ” พรอมกัน บางแหงใชคําถวายยาว พอถึงคําวา “หิตายะ สุขายะ” พึงรับวา
“สา-ธุ” พรอมกัน

ในที่บางแหงเจาภาพประสงคจะประเคนผากฐิน ถาเขาไมไดประเคนแลว เขาไมสบายใจ
ฉะนั้น  พระภิกษุรูปที่ 2 หรือ รูปที่ 3 ซ่ึงอยูใกลที่ตั้งผากฐินนั้นรับประเคนได แตเปนการรับประเคนแทน
สงฆตอจากนั้น พระภิกษุที่ 1 พึงหยิบพัดขึ้นตั้งเพ่ืออปโลกน

การจับพัด
๑.จับพัดใตนมพัด (ลูกแกวใตใบพัดมีแกะลาย และไมแกะลาย) ประมาณ 4-5 น้ิว
๒.ตั้งพัดใหอยูในระดับเขา
๓.ตั้งใบพัดใหตรง อยาใหเอนเขา หรืองํ้าออก

วิธีการอปโลกนกฐินราษฎร
เม่ือทายกกลาวคําถวายจบ และพระสงฆทั้งปวงรับ “สาธุ” แลวเปนหนาที่ของเจาอาวาสหรือ

พระภิกษุผูสามารถ พึงตั้งพัดขึ้น พรอมกับพระสงฆทั้งปวงประนมมือขึ้น แลวกลาวคําอปโลกน   เปนรูป
ที่ 1 ดังน้ี

ผากฐินทาน กับทั้งผาอานิสงสบริวารทั้งปวงนี้ เปนของ (.๑.) ประกอบดวย  ศรัทธาปสาทา
ทิคุณ พรอมดวยญาติสาโลหิตมิตรสหาย และทานที่เคารพนับถือนํามาถวายแต   พระภิกษุสงฆผูอยูจํา
พรรษากาลถวนไตรมาสในอาวาสนี้. ก็แล ผากฐินทานนี้เปนของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศแลว
และตกลงในทามกลางสงฆ จะไดจําเพาะเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหน่ึงกอนน้ันหามิได  โดยมีพระบรม
พุทธานุญาตไววา ใหพระสงฆทั้งปวง พรอมกันยอมอนุญาตใหแกพระภิกษุรูปหน่ึง เพ่ือกระทํากฐินนัต
ถารกิจ และมีคําพระอรรถกถาจารยผูรูพระบรมพุทธาธิบายสังวรรณนาไววา “พระภิกษุรูปใดกอปรดวย
ศีลสุตาทิคุณ  มีสติปญญาสามารถรูธรรม 8 ประการ มีบุพพกรณ เปนตน พระภิกษุรูปน้ันจึงควรเพื่อรับ
ผากฐินทานนี้ได บัดนี้ พระสงฆทั้งปวงเห็นสมควรแกพระภิกษุรูปใด  จงพรอมกันยอมอนุญาตใหแกพระ
ภิกษุรูปน้ันเทอญ”

เม่ือรูปที่ ๑ กลาวจบ พระภิกษุทั้งปวงไมตองรับ “สาธุ” ใหพระภิกษุรูปรองลงไปตั้งพัดขี้น
พรอมกับพระสงฆทั้งปวงคงประนมมืออยูอยางนั้น แลวกลาวคําอปโลกนเปนรูปที่ ๒ ตอไปดังน้ี

“ผากฐินทานกับทั้งผาอานิสงสบริวารทั้งปวงนี้ ขาพเจาพิจารณาเห็นสมควรแกทาน (…๒…)
เปนผู มีสติปญญาสามารถเพื่อจะกระทํากฐินนัตาถารกิจใหถูกตองตามพระบรมพุทธานุญาตได          
ถาพระภิษุรูปใดเห็นไมสมควร จงทักทวงขึ้นในทามกลางสงฆ ถาเห็นสมควรแลว จงใหสัททสัญญา
สาธุการขึ้นใหพรอมกัน”

เม่ือรูปที่ ๒ กลาวจบแลว พระสงฆทั้งปวงพึงเปลงสัททสัญญาขึ้นใหพรอมกันวา “สา-ธุ”
ตอจากนั้น หากเปนการับผากฐินในโบสถ พระสงฆทั้งปวงพึงหันหนาเขาหาพระประธาน พระภิกษุองค
ครองพรอมกับพระภิกษุคูสวด พึงกราบพระพุทธประธาน ๓ หน แลวพระภิกษุองคครองพึงหันหนาเขา
หาพระภิกษุคูสวด พระภิกษุคูสวดยกผาไตรครองกฐินมาตั้งไวตรงหนา เวลาจะสวด จะใชผาผืนใดเปน
ผากฐิน พระคูสวดจะตองชักผาผืนนั้นจากไตรออกมาพาดขวางวางบนไตรแลว ตั้งนโม และสวดญัตติ
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ทุติยกรรมวาจาใหผากฐินเลยทีเดียว เม่ืดสวดญัตติทุติยกรรมวาจาจบแลว พระภิกษุองคครองนําผาไตร
จีวรนั้นไปครอง พระสงฆทั้งปวงหันหนากลับไปหาทายก และเม่ือพระภิกษุองคครองกลับมานั่งอาสน
สงฆแลว รับวัตถุไทยธรรม และอนุโมทนาตามระเบียบ แตถาเปนการับผากฐินบนศาลาการเปรียญ เม่ือ
รูปที่ ๒ กลาวคําอปโลกน และพระสงฆทั้งปวงรับ “สาธุ” แลว พึงรับวัตถุไทยธรรม และอนุโมทนาเลยที
เดียว สําหรับการสวดญัตติทุติยกรรมวาจานั้นพึงนําไปกระทําในโบสถ ภายหลังเม่ือเสร็จพิธีอ่ืน ๆ แลว
สวนพิธีกรรมอนุโมทนาการกรานกฐินนั้น พึงกระทําในเวลาอื่น แตถาสวดญัตติกรรมในโบสถ จะกระทํา
ติดตอไปเลยก็ได ทั้งน้ี ตองทําใหเสร็จในวันน้ันเทานั้น จะทําในวันอ่ืนไมได ฯ

การรับผากฐิน พึงปฏิบัติใหถูกตองตามพระวินัยนิยม และพระสงฆทั้งปวงที่น่ังรับผากฐินนั้น
พึงน่ังตั้งตัวตรง ประนมมือไวระหวางอก มีกิริยามารยาทเรียบรอย เปนที่ตั้งแหงความศรัทธาเลื่อมใส
แหงทายกทายิกา ผูเปนเจาภาพและผูรวมอนุโมทนา

แบบกรรมวาจาสวดใหผากฐิน
ตั้ง นโม ๓ จบ ตามวิธีของกรรมวาจา (นโม ๕ ชั้น หรือ นโม แฝด)

                      
           

             
              
     

                ⌫
   

การกรานกฐิน
พระสงฆทั้งหมด หันหนาเขาหาพระประธาน ตั้ง นโม พรอมกันทุกรูป (นโม ๓ ชั้น) แลวรูป

ที่เปนผูครองกฐินหันหนากลับมาหาพระสงฆ จับผา (สังฆาฏิ) หรือลูบผาแลวกลาว คําวา “อิมาย สงฺฆาฏิ
ยา กฐินํ อตฺถรามิ” ๓ ครั้ง (น่ีใชสังฆาฏิกราน)เม่ือจบแลว  ประนมมือกลาว ให   พระสงฆอนุโมทนาวา

“อตฺถตํ ภนฺเต สงฺฆสฺส กฐินํ// ธมฺมิโก กฐินตฺถาโร// อนุโมทถ”// ฯ (๓ ครั้ง)
น้ีเปนการกลาวแกสงฆ ถึงแมรูปกลาวจะมีอายุพรรษาแกกวา ก็ตองใชคําวา “ภนฺเต”

พระสงฆกลาวอนุโมทนาวา
อตฺถตํ             ⎬ สงฺฆสฺส กฐินํ// ธมฺมิโก กฐินตฺถาโร// อนุโมทาม// ฯ (๓ ครั้ง)
คําอาลปนะวา “อาวุโส หรือ ภนเต” ใหกําหนดพรรษา ของรูปที่เปนองคครองเปนประมาณฯ

  ภนฺเต
 อาวุโส
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ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน
แผนผังการจัดสถานที่รับกฐินราษฎร

หมายเลข ๑

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑

๔

๑. เจาอาวาส
๒. พระคูสวด
๓. พระอันดับ
๔. พานแวนฟาวางผาไตร             

หมายเลข ๒
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑

๔
๑. เจาอาวาส
๒. พระคูสวด
๓. พระอันดับ
๔. พานแวนฟาวางผาไตร

โตะ
บูชา

โตะ
บูชา

พระ
ประ
ธาน

พระ
ประ
ธาน

เจาภาพ

เจาภาพ
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แผนผังการกรานกฐิน
หมายเลข ๓

๔ ๔ ๔ ๔ ๔

๔ ๔ ๔ ๔ ๔
๓

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒ ๑
๓

๔ ๔ ๔ ๔ ๔

๔ ๔ ๔ ๔ ๔
๑. องคครอง
๒. พานแวนฟาวางผาไตร
๓. พระคูสวด
๔. พระอันดับ

โตะ
บูชา

พระ
ประธาน
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แผนผังกุฏิเจาอาวาสโบราณคติ

อธิบายความหมาย.-
๑.มรณะ หมายถึง   เจาอาวาสอายุไมยืน (เด้ียงเร็ว)
๒.ศาลา หมายถึง วัดเปนเสมือนศาลาพักรอน
๓.ปาชา หมายถึง อยูอยางสงบสงัด
๔.ลาภะ หมายถึง มีลาภสักการะสมบูรณ
๕.กลหะ หมายถึง มีเรื่องทะเลาะกันอยางไมมีที่สิ้นสุด
๖.มัชฌิมะ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางปานกลาง
๗.ปาราชิก หมายถึง เจาอาวาสมักเสียความเปนพระ
๘.อุตตมะ หมายถึง เจาอาวาสตองมีบารมีธรรมสูง ถาไมมีบารมี
 ธรรมเพียงพอก็ตองแพภัยตัวเอง

๔.ลาภะ๖.มัชฌิมะ ๕.กลหะ

พระประธาน

๗.ปาราชิก ๓.ปาชา

๒.ศาลา๘.อุตตมะ ๑.มรณะ

โรงอุโบสถ
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คําแนะนําเกี่ยวกับอาจาระ
โดย  สมเด็จพระธีรญาณมุนี  (ปุณฺณกมหาเถระ)

วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร
----------------

๑. อยาสะพายยามขึ้นบา
๒. อยาแบกรม
๓. อยาเลิกชายจีวรขึ้นพาดไหล
๔. อยาคาบบุหร่ีหรือเดินสูบตามถนนหรือในที่สาธารณะ
๕. ออกนอกคณะ (หรือนอกเขตวัด) ใหหมจีวร แมมีอังสะออกนอกคณะก็ไมควร
๖. การนุงหม มิใชเพ่ือความสวยงาม แตควรจะระวังอยาใหสกปรกเปรอะเปอนและสงกลิ่น โดยเฉพาะ

เวลาออกนอกวัดหรือไปในงานพิธี ควรใชสบง อังสะ จีวรใหเปนสีเดียวกัน หรือใกลเคียงกันที่สุด อยา
ใหผิดสีกันจนดูไมเรียบรอย

๗. เวลานุงหมไมวาในวัดหรือนอกวัด ควรหาที่กําบังไมควรนุงหมในที่เปดเผย
๘. ถึงวันโกนถาจะไปในงานพิธีตอนเชาไมตองโกนศีรษะ ตอนบายถาจะไปในงานพิธีจะตองโกนกอนไป
๙. เวลาประชุมหรือไปในงานพิธี ควรไปถึงสถานที่กอนผูใหญ อยาใหผูใหญไปรอผูนอย ความจริงผูนอย

ควรจะไปรอรับผูใหญ จึงจะชอบดวยระเบยีบ
๑๐. เวลาไปในงานพิธี ไมควรเดินไปถึงอาสนะแลวน่ังลงเลยทีเดียว เปนกิริยาไมสุภาพ ควรคุกเขาลง

หนาอาสนะ แลวเดินเขาเขาไปนั่ง และตองรอพระเถระผูใหญหรือรอใหพรอมกัน
๑๑. ในงานพิธีเจริญพระพุทธมนต ใหวางพัดขางขวา วางยามไวขางซายเราเสมอไป
๑๒. ควรมีผากราบติดยามไปในงานพิธีทุกครั้ง การใชผาเช็ดหนา หรือผาอ่ืนรับของที่สตรีนํามาถวาย

เปนการไมสมควร
๑๓. การจับพัดในงานพิธีทั่วไปใชมือขวา ถาบังสุกุลใชมือซาย สวนมือขวาจับผาภูษาโยงอยาเอนพัดโย

หนาเยหลัง ตองตั้งใหตรง แมกอนหรือเม่ือเสร็จพิธีแลว การถือพัดควรใหอยูในลักษณะสํารวมเสมอ
อยาถือต่ําหรือแกวงพัดไปมา เปนกิริยาที่ไมงาม

๑๔. ไมควรนั่งเสมอแถวเดียวกับผูใหญ ควรนั่งเยื้องหรือแถวลัดลงมา ถาจําเปนตองนั่งแถวเดียวกันกับผู
ใหญควรนั่งขางซายผูใหญ

๑๕. ไมควรนั่งเบียดเสียดผูใหญ หรือใกลเกินไป
๑๖. ไมควรพูดขามศีรษะผูใหญ คือยื่นคอไปพูดกับผูอ่ืนที่อยูตรงกันขามกับเรา ซ่ึงผูใหญคั่นอยูใน

ระหวางกลาง
๑๗. ไมควรพูดทะลุกลางปลอง คือผูใหญพูดอยูยังไมจบพูดแทรกขึ้นในระหวาง
๑๘. ไมควรพูดคัดคานผูใหญตรง ๆ โดยลักษณะไมเคารพ
๑๙. เดินตามผูใหญ ไมควรใหใกลนัก หางนัก ควรเดินเยื้องอยูขางซายทานนิดหนอยเสมอ ไมควรเดิน

เยื้องขวา
๒๐. ไมควรเดินแซงขึ้นหนาผูใหญ หรือเดินนําหนาผูใหญ ถาจําเปนจะตองขึ้นหนาควรแซงใหหางมาก ๆ
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๒๑. ถาเดินสวนทางกับผูใหญ ควรหลีกทางขวา หรือควรหยุดยืนอยูและหันหนามาทางทาน     ใหทาน
ผานไปกอนแลวจึงคอยเดินตอไป

๒๒. ถาเราเดินอยู รูวาผูใหญเดินตามมา ควรหยุดหลีกใหทานเดินไปขางหนาเสียกอนแลวจึงเดินตาม
ทาน

๒๓. ผูถือคัมภีรพระธรรม ไมควรเดินตามหลังพระผูเทศน ควรถือออกหนาหางพอสมควร และไมควร
แบกหรือถือคัมภีรโดยอาการไมเคารพ

๒๔. การนั่งรวมยานพาหนะไปกับผูใหญ เชน น่ังในรถ ในเรือ ไมควรนั่งอาสนะเดียวกับทาน สําหรับใน
รถ ควรนั่งขางหนา สวนในเรือ ควรนั่งขางหลัง ถาจําเปนจะตองนั่งเคียงทาน    ควรนั่งขางซาย
ทานใหทานนั่งขางขวาเรา และควรไหวขอโอกาสกอนเสมอ

๒๕. การเดินนําทางผูใหญ ไมควรนําตรง ควรเดินเลี่ยงขางนําทานไป
๒๖. ผูใหญไมกั้นรม เราก็ไมควรกั้นรมเดินตามทาน ผูใหญไมสวมรองเทา กไ็มควรสวมรองเทาเดินตาม

ทาน
๒๗. ยืนพูดกับผูใหญที่ทานไมไดสวมรองเทา ไมไดกั้นรม ถาเราสวมรองเทา ควรถอดรองเทาลงจากรอง

เทาและลดรมทุกคราว
๒๘. ไมควรนั่งโดยอาการไมเคารพพูดกับผูใหญ เชน น่ังขัดสมาธิหรือน่ังชันเขาหรือน่ังทาวแขน เปนตน
๒๙. อยูในบานหรือในที่มิใชวัด ไมควรกราบ ไหวพระผูใหญ เพียงแตทําความสํารวมแสดงอาการเคารพ

เทานั้น
๓๐. ผูใหญน่ังอยู  จะเปดปดประตูหนาตาง  หรือเอ้ือมหยิบของที่อยูสูงกวาศีรษะผูใหญควรใหวหรือขอ

โอกาสกอนทุกครั้ง
๓๑. ไมควรยืนฉันอาหารหรือยืนด่ืมน้ี เปนตน ควรนั่งลงกอนแลวจึงฉันหรือด่ืม
๓๒. เวลาฉันอาหาร ควรหมผา และนั่งฉันใหเรียบรอยทุก ๆ ครั้ง
๓๓. แมอยูภายในกุฎิหรือภายในคณะ อยานุงผาเหน็บกระเตี่ยว หรือนุงผาลอยชาย
๓๔. อยาเอาผาอาบ - อังสะ - จีวรคลองคอหรือพาดไหลเดินไปมา หรือปลอยชายลง ขางหนา ขางหลังก็

ไมสมควร
๓๕. อยาเอาผาอาบพันเอว
๓๖. เวลาเขาประชุมหรือตอหนาผูใหญหรือญาติโยม อยานั่งเทาแขน หรือกมหนาเอนหลัง
๓๗. เวลาจะเปลี่ยนทานั่งพับเพียบจากขาขางหนึ่ง ใหคุกเขาเปลี่ยนเทาทั้งสองดานหลัง อยาเปลี่ยนโดย

เอาขามาทางดานหนา
๓๘. อยาเลนหรือออกกําลังกายอยางคฤหัสถ เชน หมากรุก ไพ เตะตะกรอ ชกมวย เปนตน ถาจะออก

กําลัง ควงหาวิธีโดยควรแกสมณสารูป
๓๙. อยาทดลองหรือใชเครื่องนุงหม หรือเครื่องประดับอยางคฤหัสถ เชน นาฬิกาขอมือ รองเทา หมวก

เสื้อ กางเกง เปนตน
๔๐. เวลาลงทําวัตรสวดมนตหรือเขาประชุม  ควรจัดนั่งเรียงแถวหนากระดานใหเปนระเบียบ เรียบรอย

อยานั่งหางกันเปนหยอม ๆ หรือแถวคด ดูไมเรียบรอย
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๔๑. เวลาเขาหรือเลิกประชุม ไมควรแยงกันเขาหรือออก ควรใหโอกาสแกผูใหญตามลําดับอาวุโส
๔๒. เวลาไปในงานพิธี ตอนจะลุกออกจากอาสนะ ควรใหประธานหรือหัวหนาลุกกอนนอกนั้นใหลุกและ

ออกมาตามลําดับจนถึงปลายแถว ผูอยูปลายแถวไมควรลุกและออกกอน
๔๓. ดอกไมธูปเทียนที่ทายกทายิกาถวายมา ไมควรทิ้งขวางหรือวางไวในที่ไมสมควร ควรนํามาบูชา

พระ
๔๔. อยาทิ้งเศษขยะหรือสิ่งของลงทางหนาตาง หรือจากชั้นบนลงพื้นชั้นลาง และตามบริเวณวัดหรือที่

สาธารณะ เปนกิริยาของผูที่ไมมีมารยาท ควรหาที่ใสแลวนําไปทิ้งในที่ที่จัดไว
๔๕. อยาเปดวิทยุเสียงดังใหผูอยูใกลเคียงรําคาญ
๔๖. ใหชวยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในกุฎิ ควรหาที่ใสแลวนําไปทิ้งในที่ที่จัดไว
๔๗. ไปในงานพิธีสวดมนตในวัดหรือนอกวัด ไมควรเอาหนังสือสวดมนต - แบบไปกางสวด หรือเอา

หนังสือไปอาน หรือเอาตําราไปทอง เปนกิริยาที่ไมงาม
๔๘. ใหชวยกันสอดสองดูแลผูอยูในปกครองของตน  ตลอดผูที่มาพักพาอาศัย  ใหเอ้ือเฟอตอระเบียบ

ของคณะและของวัด
๔๙. ไปลา มาบอก โดยวาจาหรือโดยลายลักษณอักษร เปนสมบัติของผูดีที่ควรปฏิบัติ
๕๐. อยาสะพายกลองถายรูปในที่สาธารณะ
๕๑. อยารับเปนมัคคุเทศกพาคฤหสถตางชาติเที่ยว

**************
พระสุธีรัตนาภรณ  ผูจดบันทึกยอ
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ประกาศ สนามหลวงแผนกธรรม
เร่ือง กําหนดระเบียบปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง

สํานักเรียนสวนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๔๖

********************
การสอบธรรมสนามหลวงศกนี้ นักธรรมทุกช้ัน กําหนดสอบ วันที่ ๒๗ - ๒๘ - ๒๙ 

- ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ตรงกับวันพฤหัสบดี - ศุกร - เสาร - อาทิตย ข้ึน ๔ - ๕ - ๖ - ๗ 
ค่ํา เดือน ๑ รวมสอบ ๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ช่ัวโมง เปดสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พรอมกัน
ทั่วราชอาณาจักร ธรรมศึกษาทุกช้ัน กําหนดสอบ วันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ตรง
กับวันเสาร - อาทิตย ข้ึน ๖ - ๗ ค่ํา เดือน ๑ รวมสอบ ๒ วัน วันแรกสอบวิชาเรียงความแกกระทู
ธรรมวิชาเดียว เร่ิมสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ใหเวลา ๓ ช่ัวโมง วันที่ ๒ สอบวิชาธรรมะ วิชาพุทธะ 
และวิชาวินัย ใหเวลาวิชาละ ๕๐ นาที เร่ิมสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. พรอมกันทั่วราชอาณาจักร ใชขอ
สอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ

ระเบียบปฏิบัติ
๑.กระดาษใบตอบ กระดาษใบตอบของนักเรียนตองประทับตราสนามหลวงแผนก

ธรรม ประทับใหคราวละแผน จะใชกระดาษตราสนามหลวงแผนกธรรมที่โรงพิมพการศาสนา
จําหนายก็ได แตตองเปนกระดาษของสนามหลวงแผนกธรรม ที่สนามสอบเปนผูแจกให และแจก
ใหในเวลาสอบคราวละแผนเชนเดียวกัน นักเรียนจะจัดหามาใชเองไมได เฉพาะใบตอบของธรรม
ศึกษาทุกช้ัน นอกจากวิชาเรียงความแกกระทูธรรม ที่สนามหลวงแผนกธรรมแจกมาใหพรอมกับ
ขอสอบแลว หามใชกระดาษใบตอบชนิดอื่น

๒.การใหเลขประจําตัวผูสอบ เลขประจําตัวผูสอบในจังหวัดหนึ่ง ๆ ช้ันหน่ึง ๆ ให
ต้ังแตเลข ๑ จากอําเภอเมืองไปตามลําดับอําเภอ จนถึงอําเภอสุดทายของจังหวัดนั้นๆ

๓.กรรมการควบคุมหองสอบ ในหองสอบหนึ่งๆ ใหมีกรรมการควบคุมอยางนอย ๒ 
รูป รวมถึงสนามสอบธรรมศึกษา ซ่ึงเปดสอบในเรือนจําของจังหวัดและในโรงเรียนน้ันๆ ดวย

๔.การลงหมายเหตุการขาดสอบ ผูขาดสอบดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ตองลงหมายเหตุ
ในบัญชีเรียกช่ือและขีดเสนแดงทบัใหชัดเจน เชน อาพาธ ก็ลงหมายเหตุวา อาพาธ เปนตน ขาด
สอบในวันไหนบอกใหชัดเจนดวย
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๕.การยกเลิกเลขประจําตัว เลขประจําตัวของนักเรียนที่ขาดสอบตองเลิกใช หาม
ยกใหนักเรียนอื่นมาสอบ

๖.การสงจํานวนผูขอเขาสอบ สนามหลวงแผนกธรรม กําหนดใหเจาคณะจังหวัด
ทุกจังหวัดสงจํานวนผูขอเขาสอบธรรมสนามหลวงทุกช้ัน กอนวันออกพรรษา

๗.กําหนดจายขอสอบ สนามหลวงแผนกธรรมกําหนดใหเจาคณะภาคหรือผูรับ
มอบอํานาจมารับขอสอบตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน ที่สํานักงานแมกอง
ธรรมสนามหลวง อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย  วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ  เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ดังน้ี

ภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗  รับวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ภาค ๘ - ๙  รับวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ภาค ๑๐ - ๑๑  รับวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ภาค ๑๒ - ๑๓  รับวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ภาค ๑๔ - ๑๕  รับวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘, ๑ - ๒ - ๓  รับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

๘.การเขียนตอบ ตองเขียนดวยหมึกสีดําหรือสีนํ้าเงินเทานั้น และตอบเรียงขอลง
ลางตามลําดับ สําหรับธรรมศึกษาทุกช้ัน วิชาเรียงความแกกระทูธรรมเขียนตอบเหมือนปที่ผานมา 
สวนวิชาอื่น ใหใชกระดาษใบตอบ ที่สนามหลวงแผนกธรรมจัดสงมาใหพรอมกับขอสอบ ใหทําตาม
คําสั่งในขอสอบนั้น

๙.กรณีมีการทุจริต ถาปรากฏวามีผูทําทุจริตในการสอบ ใหหมายเหตุที่หัวกระดาษ
ใบตอบและลงชื่อกรรมการผูควบคุมหองสอบนั้นๆ ทุกรูป และใหผูเปนประธานลงชื่อรับรองดวย 
ทุจริตดวยอาการอยางไร ตองบันทึกบอกใหชัดเจน

๑๐.การเปดซองขอสอบ ในวันเปดสอบทุกวัน เม่ือเปดซองขอสอบ ถาปรากฏวาไม
มีปญหาที่สอบในวันน้ัน (หากมีบรรจุปญหาผิดพลาด) ใหประธานกรรมการสนามสอบ ส่ังใหนัก
เรียนอยูภายในหองสอบ แลวสงผูแทนไปขอปญหาจากสนามสอบที่ใกลที่สุดนํามาใหนักเรียนสอบ 
ใหสนามสอบที่มีขอสอบมอบใหโดยบรรจุซอง (ตามแตจะหาได)  อยางมิดชิด ประทับตราสนาม
หลวงแผนกธรรมแลวมอบใหไป

๑๑. การใชบัญชีรับใบตอบ บัญชีรับใบตอบใหใชใบเดียวทั้ง ๔ วิชา ใหกรรมการผู
ควบคุมหองสอบลงเลขที่และเลขประจําตัวของนักเรียนดวยตนเองไวใหเสร็จ เรียงลําดับเลขประจํา
ตัวจากนอยไปหามาก เชนสถานที่สอบ นักเรียนมีเลขประจําตัว ๑๐๐ ถึง ๒๕๐ ก็ใหเรียงเลขจาก 
๑๐๐ เปนตนไป สวนชอง วัด ช่ือ ฉายา นามสกุล ใหนักเรียนเขียนเองเมื่อสงใบตอบในวันแรก 
เขียนใหตรงกับเลขประจําตัวของตน แลวลงช่ือในชองวิชาประจําวัน วันตอๆ ไป ใหนักเรียนลงช่ือ
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ในชองวิชาประจําแตละวันเทานั้น ผูสอบจะตองลงช่ือดวยตนเอง จะลงช่ือแทนกันไมได ลงช่ือใหมี
ตัวสะกดการันตตรงกับที่ลงไวในบัญชีขอเขาสอบ ถาบัญชีรับใบตอบที่สงมาไมพอ ใหใชกระดาษ
ฟุลสแกปตีตารางเพิ่มข้ึนใชได หรือจะถายเอกสารบัญชีรับใบตอบใชก็ได

๑๒.กอนหอใบตอบของนักเรียน ตองเรียงใบตอบของนักเรียนตามเลขประจําตัว
ตามลําดับจากนอยไปหามาก แลวเย็บเปนชุด ใบตอบนักธรรมทุกช้ันและวิชาเรียงความแกกระทู
ธรรมของธรรมศึกษา ใหเย็บเปนชุดๆ ละ ๒๕ ฉบับ ใบตอบของธรรมศึกษาทุกช้ัน อีก ๓ วิชา ให
เย็บเปนชุดๆ ละ ๑๐๐ ฉบับ

๑๓.การบรรจุเขาหอ ใหทําตอหนากรรมการ เม่ือสอบเสร็จวิชาใด ใหหอวิชานั้น
เปนวันๆ และเปนช้ันๆ ไปทุกวัน แลวเขียนบอกไวนอกหอใหชัดเจนวา วิชาอะไร สอบที่ไหน 
อําเภอ จังหวัดอะไร ใหคณะกรรมการลงชื่อรับรอง พรอมกับบอกเวลา วัน เดือน ป ที่ปดซองดวย 
เม่ือครบ ๔ วิชาแลว ใหหอรวมเฉพาะชั้น เปนช้ันตรีหอหน่ึง ช้ันโทหอหน่ึง ช้ันเอกหอหน่ึง สําหรับ
ธรรมศึกษาใหหอแยกประเภทเชนเดียวกัน และใหเขียนบอกไวนอกหออยางนักธรรม

๑๔.การจัดพิมพบัญชีเรียกช่ือ (ศ.๓ และ ศ.๗) ใหพิมพบัญชีเรียกช่ือของนักเรียน
ทุกช้ันตามรูปแบบแผนบันทึกขอมูล (ศ.๓ และ ศ.๗) ที่สนามหลวงแผนกธรรมออกแบบสงมาให 
เพ่ือความถูกตองสะดวกในการจัดพิมพและกรอกรวมคะแนนของนักเรียน

๑๕.บัญชีเรียกช่ือ (ศ.๓ และ ศ.๗) บัญชีรับใบตอบและแผนบันทึกขอมูล ใหหอรวม
เปนหอหน่ึงของแตละช้ันตางหาก เขียนบอกไวนอกหอใหชัดเจน แลวรวมในหอใหญของแตละช้ัน 
แยกเปนนักธรรมและธรรมศึกษาช้ันตรี ๑ หอ นักธรรมและธรรมศึกษาช้ันโท ๑ หอ นักธรรมและ
ธรรมศึกษาช้ันเอก ๑ หอ ในสวนของชั้นตรี ใหเจาคณะภาครับไวดําเนินการ ในสวนของชั้นโทให
สงไปที่ผูอํานวยการตรวจธรรมชั้นโท วัดสุทัศนเทพวราราม และในสวนของชั้นเอกสงไปที่สํานัก
งานแมกองธรรมสนามหลวง สวนซองบรรจุขอสอบทุกช้ันใหหอรวมเปนหอหน่ึงตางหาก สงคืนที่
สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง

๑๖.สถิติจํานวนผูขอเขาสอบ ใหเจาคณะจังหวัดรวบรวมสถิติจํานวนนักเรียนทุกช้ัน
ที่ขอเขาสอบ ขาดสอบ และคงสอบจริง ตามรูปแบบที่สนามหลวงแผนกธรรมออกแบบมาให ไปที่
สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๗.ใบตอบของนักธรรมและธรรมศึกษาช้ันตรี มอบถวายเจาคณะภาคจัดการตรวจ 
ใหปฏิบัติตามคําสั่งของเจาคณะภาค และใหเจาคณะภาคสงบัญชีประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง
ช้ันตรี (ศ.๔ และ ศ.๘) และแผนบันทึกขอมูล (ศ.๔ และ ศ.๘) พรอมดวยสถิติจํานวนนักธรรมและ
ธรรมศึกษาช้ันตรีที่ขอเขาสอบ ขาดสอบคงสอบ สอบได และสอบตก ตามรูปแบบที่สนามหลวง
แผนกธรรมออกแบบมาให ไปที่สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๔๗



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.rakdee.net/pak16

354

๑๘.ใบตอบของนักธรรมและธรรมศึกษาช้ันโท ใหเจาคณะจังหวัดสงเจาคณะภาค 
ใหเจาคณะภาคสงที่ผูอํานวยการตรวจธรรมชั้นโท วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ภายใน
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๙.ใบตอบของนักธรรมและธรรมศึกษาช้ันเอก ใหเจาคณะจังหวัดสงเจาคณะภาค 
ใหเจาคณะภาคสงที่สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ภาย
ในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๐. กําหนดตรวจใบตอบของนักธรรมและธรรมศึกษาช้ันโท-เอก ศกนี้ สนามหลวง
แผนกธรรม กําหนดตรวจใบตอบของนักธรรมและธรรมศึกษาช้ันโท-เอก ในวันที่ ๒๔ - ๒๕-๒๖-
๒๗-๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (ตรงกับวันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร-เสาร-อาทิตย ข้ึน ๒ -๓-๔-๕-๖ ค่ํา 
เดือน ๒) ใบตอบช้ันโท มอบถวายผูอํานวยการตรวจธรรมชั้นโท วัดสุทัศนเทพวราราม 
กรุงเทพมหานคร เปนผูอํานวยการตรวจ ใบตอบช้ันเอก สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง วัด
บวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร จะเปนผูดําเนินการตรวจ ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ดังเชนทุกปที่ผานมา

๒๑. รายงานการสอบธรรม ใหผูเปนประธานกรรมการสนามสอบแตละแหงทําราย
งานผานเจาคณะจังหวัด ใหเจาคณะจังหวัดเก็บใจความในรายงานนั้น ๆ ที่เห็นวาควรรายงานให
ทราบ รายงานเสนอผานเจาคณะภาค ถาเรื่องปกติธรรมดาไมตองบอกในรายงาน เวนไวแตมีเร่ือง
พิเศษจึงบอกในรายงาน

๒๒. การประกาศอนุโมทนา ถามีบัญชีรายนามทานผูบริจาคทรัพยอุปถัมภในการ
สอบธรรม สมควรประกาศอนุโมทนา ใหเจาคณะจังหวัดนั้นๆ ดําเนินการประกาศอนุโมทนาโดย
ตรง

๒๓. ตามระเบียบปฏิบัติ เพ่ือความเหมาะสมและสะดวกรวดเร็ว ถาเจาคณะภาคสั่ง
การเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติไปตามคําสั่งของเจาคณะภาค

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

พระพรหมมุนี
(พระพรหมมุนี)

แมกองธรรมสนามหลวง
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หลักเกณฑการเรียงลําดับ และขอมูลการสอบธรรมในสวนภูมิภาค
ของสํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง

*************
การเรียงลําดับขอมูลในแตละจังหวัด

๑.อําเภอ ใหเรียงลําดับตามที่ปรากฏในปฏิทินศาสนา
๒.กิ่งอําเภอ ใหเรียงตอจากอําเภอสุดทาย  หากมีหลายกิ่งอําเภอ ใหเรียงตามลําดับอักษร
๓.วัดหลวง ในแตละอําเภอ ถามีวัดหลวงใหเรียงวัดหลวงขึ้นกอน จากชั้นสูงไปหาชั้นรอง

ลงมา  หากมีชั้นเดียวกันหลายวัด ใหเรียงตามลําดับอักษร
๔.วัดราษฎร ในแตละอําเภอ ใหเรียงวัดราษฎรตอจากวัดหลวงและเรียงตามลําดับอักษร
๕.ที่พักสงฆ ใหขึ้นสังกัดอยูในวัดใดวัดหนึ่ง
๖.พระภิกษุสามเณร  ในแตละวัด ใหเรียงตามพรรษาและอายุ จากมากไปหานอย
๗.ผูสอบธรรมศึกษา ใหเรียงอายุจากมากไปหานอย

ขั้นตอนความพรอมของขอมูลเพ่ือใชในการจัดพิมพประกาศนียบัตร
๑.ชื่อ เพ่ือตรวจคํานําหนานาม (พระครู, พระสมุห, เจาอธิการ, พระอธิการ, พระ,

สามเณร, นาย, นาง, นางสาว, เด็กชาย, เด็กหญิง ฯลฯ)
๒.ฉายา ฉายาพระมีครบหรือไม ฉายาของสามเณรลบออก
๓.นามสกุล มีครบหรือไม
๔.อายุ มีครบหรือไม พิสูจนความผิดเพี้ยน (พระอายุต่ํากวาเกณฑ, พรรษาเกินความ

จริง)
๕.พรรษา พรรษาพระมีครบหรือไม  พรรษาของสามเณรลบออก
๖.วัด มีครบหรือไม  และตัดสรอยหลังชื่อวัดหลวงออก (…วรวิหาร ฯลฯ)  ที่พัก

สงฆ (หสกมี) ใหติดตอสอบถาม และขึ้นสังกัดวัดที่แนนอน
๗.อําเภอ มีครบหรือไม

หากมีผูสอบไดคนใดที่มีขอมูลไมครบ  จะยังไมออกประกาศนียบัตรให  เม่ือไดขอมูล
ครบแลว  จึงจะออกประกาศนียบัตรให

สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง
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ปญหาจากภายนอกที่ควรแกไขปรับปรุง
ของ

สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง
*************

๑. สํานักเรียนคณะจังหวัด หรือภาค ลงบัญชีสนามสอบและจํานวนผูขอเขาสอบไมตรงตาม
วันที่กําหนดไว  ทําใหเจาหนาที่มีเวลาทํางานอยางกระชั้นชิด

๒.บางจังหวัดสงจํานวนผูขอเขาสอบไปที่สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวงโดยตรงและสง
ผานภาค  แตยอดจํานวนไมตรงกัน

๓.บางจังหวัดไมกรอกบัญชีสนามสอบ และจํานวนผูขอเขาสอบตามรูปแบบที่สํานักงานแม
กองธรรมสนามหลวงถวายไป  จะแจงมาในหนังสอืนํา  ทําใหไมสะดวกในการดูชื่อสนาม
สอบและยอดจํานวนผูขอเขาสอบ  ซึ่งบัญชีนี้มีความสําคัญมาก จะใชเปนขอมูลในการ
พิมพรายชื่อสนามสอบที่ซองขอสอบ  ลงจํานวนผูขอเขาสอบ  จัดขอสอบใสซอง  ตรวจ
สอบบัญชีแตละสนามกอนจะบรรจุกลอง  กอนถวายเจาคณะภาคหรือเจาสํานักเรียนรับ
ไปดําเนินการ และสุดทายตองสําเนาสงกรมการศาสนาเพื่อจัดงบอุดหนุนสนามสอบตอไป

๔.ในสวนของนักธรรมชั้นตรีและธรรมศึกษาชั้นตรี  ที่มีผูขอสอบเพิ่มในวันสอบ  บางสํานัก
เรียนและสํานักเรียนคณะจังหวัด  ไมทําบัญชีเรียกชื่อเพิ่มเติม  ทําใหไมสะดวกในการ
กรอกคะแนนและประกาศรายชื่อผูสอบได

๕.บัญชียอดจํานวนผูสงสอบ  สอบจริง  ขาดสอบ  ควรสงมาในซองเดียวกันกับหนังสือนํา
ไมควรรวมมาในหอกระดาษคําตอบ  เพราะกระดาษคําตอบทั่วประเทศมีเปนจํานวนมาก
การที่เจาหนาที่จะเปดดูทุกกลอง / หอ  จะทําใหสับสน  ซึ่งจํานวนผูสอบจริงนี้  สํานัก
งานแมกองธรรมสนามหลวงจะตองรวบรวมเปนขอมูลในการตรวจขอสอบชั้นตรีระดับ
ภาคตอไป

๖.บางสํานักเรียนใหนักเรียนใชบัตรประจําวัน (แบบที่ใชในการสอบบาลีสนามหลวง) และ
เย็บบัตรประจําวันนั้นมาในกระดาษคําตอบของนักเรียน  จึงไมสะดวกในการเย็บปก  ให
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เลขรหัสในการเตรียมตรวจ  ขอใหนักเรียนกรอกขอมูลบนหัวกระดาษคําตอบตามแบบที่
สนามหลวงแผนกธรรมกําหนดเทานั้น

๗.ในการประกาศรายชื่อผูสอบไดและขอใหสํานักเรียนหรือสํานักเรียนคณะจังหวัดตรวจสอบ
รายชื่อที่ผิดพลาด  บางจังหวัดและบางสํานักเรียนตรวจสอบแลวไมขอแกไข  เมื่อออก
ประกาศนียบัตรแลวจึงขอแกไขภายหลัง ทําใหเสียเวลาและงบประมาณ

๘.ในสวนของนักธรรมชั้นตรี  และธรรมศึกษาชั้นตรี    ที่มอบใหภาครับผิดชอบในการตรวจ
ประกาศรายชื่อผูสอบได และสงผลสอบและแผนดิสเก็ตใหสํานัหงานแมกองธรรมสนาม
หลวงเพื่อออกประกาศนียบัตร  บางภาคขอมูลที่ประกาศรายชื่อรายชื่อผูสอบไดกับที่ใส
แผนดิสเก็ตเพื่ออกประกาศนียบัตรไมตรงกัน  ทําใหการออกประกาศนียบัตรผิดพลาด
ขอไดโปรดตรวจสอบใหถูกตองเปนกรณีพิเศษ

๙.บางภาคประกาศรายชื่อแมชีผูสอบธรรมศึกษาชั้นตรีได  ในบัญชีรายชื่อผูสอบไดนักธรรม
ชั้นตรี  โดยเรียงชื่อตอจากสามเณร  ขอไดโปรดตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ  เพราะไมถูก
ตอง ทําใหเกิดความสับสน

๑๐.ในการพิมพนามฉายาของพระภิกษุ  ขอไดโปรดใชแบบอักษรที่สํานักงานแมกองธรรม
สนามหลวงกําหนดให  ซึ่งมีอยูในแผนดิสเก็ตที่สงถวายไปแลว  หากใหแบบตัวอักษรอื่น
จะเปนปญหาตองแกไขเปล่ียนแปลงในการพิมพประกาศนียบัตร

๑๑.ในปที่ผานมาผูสอบไดหลายรูป/คน  มีขอมูลไมครบ เชน ขาดอายุ พรรษา  นามสกุล
เปนตน ผูมีขอมูลไมครบ จะไมออกประกาศนียบัตรให  ขอมูลครบแลวจึงจะออกให  ขอ
ใหสํานักเรียนและสํานักเรียนคณะจังหวัดไดโปรดตรวจสอบใหครบถวน

๑๒.ในการระบุสังกัดวัด  ที่สังกัดสํานักสงฆและพี่พักสงฆ  ขอใหข้ึนสังกัดวัดใดวัดหนึ่ง  ใน
เขตปกครองเดียวกัน

๑๓.หากทุกระดับในพื้นที่นั้น ๆ ไดแกไขตามขอที่ควรแกไขปรับปรุง  ๑๒ ขอขางตนแลว
งานบริการของสํานักงานแมกองธรรมสนามหลวงจะสะดวก  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน  จึงขอขอบคุณลวงหนาไว ณ โอกาสนี้

****************
สนามหลวงแผนกธรรม
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