
 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มและขั้นตอน 

การแต่งต้ัง ถอดถอนไวยาวัจกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี  

โทร 0 5657 1764 



  
 

  

แผน่ท่ี......... 

ขั้นตอนการแต่งตั้งไวยาวัจกร  
จังหวัดอุทัยธานี 

 

เจ้าอาวาสวัดปรึกษาสงฆ์ในวัด พิจารณาคัดเลือกคฤหัสถ์ผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ 6  
แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร  

โดยให้จัดท าเป็นบันทึกการประชุมพิจารณาคัดเลือกไวยาวัจกร 
 

เมื่อที่ประชุมสงฆ์มีมติเห็นชอบคฤหัสถ์ผู้ใด ให้เจ้าอาวาสแต่งตั้งคฤหัสถ์ผู้นั้นเป็นไวยาวัจกร  
โดยอนุมัติของเจ้าคณะอ าเภอ 

เพ่ือความเหมาะสมจะแต่งตั้งไวยาวัจกรคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ 
กรณีท่ีมีไวยาวัจกรหลายคน ให้เจ้าอาวาสมอบหมายหน้าที่การงานตามข้อ 4                                                                

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร 

จัดท าใบตราตั้งไวยาวัจกร ประทับตราวัดและลงนามโดยเจ้าอาวาส  

เจ้าอาวาสแจ้งการแต่งตั้งไวยาวัจกรไปยังนายอ าเภอ เพ่ือให้อ าเภอรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  
เอกสารประกอบการแจ้งไปยังนายอ าเภอ ดังนี้ 

- ส าเนาใบตราตั้งไวยาวัจกร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง               จ านวน 1 ชุด 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านไวยาวัจกร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ชุด 
- ส าเนาทะเบียน ประวัติโดยสังเขปของไวยาวัจกร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง    จ านวน 1 ชุด 
- ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมปรึกษาสงฆ์เพ่ือพิจารณาคัดเลือกไวยาวัจกร    จ านวน 1 ชุด 
 
 

จังหวัดอุทัยธานี รับผิดชอบโดยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี     
รายงานไปยังส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขั้นตอนการถอดถอนไวยาวัจกร  
จังหวัดอุทัยธานี 

 

เมื่อไวยาวัจกรพ้นจากหน้าที่ ตามหมวด 2 การพ้นจากหน้าที่ไวยาวัจกร 
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร  

ให้เจ้าอาวาสรายงานเจ้าคณะอ าเภอทราบ เว้นแต่กรณีเจ้าอาวาสสั่งให้ออกเนื่องจากไวยาวัจกร
หย่อนความสามารถ หรือเจ้าอาวาสสั่งถอนถอดเนื่องจากไวยาวัจกรประพฤติมิชอบตามข้อ 13 

ให้เจ้าอาวาสสั่งให้ออก หรือสั่งถอดถอน โดยอนุมัติของเจ้าคณะอ าเภอ 
 

เจ้าอาวาสแจ้งการพ้นจากหน้าที่ไวยาวัจกรไปยังนายอ าเภอ                                                       
เพ่ือให้อ าเภอรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  

จังหวัดอุทัยธานี รับผิดชอบโดยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี     
รายงานไปยังส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   



 
ทะเบียน-ประวัติโดยสังเขป  

ของไวยาวัจกร 
วัด.................................................................. 

ต าบล........................................... อ าเภอ..........................................  
จังหวัดอทุัยธาน ี

 
 
ชื่อ : …………………………………………………………………………….……………..…..………………..…………..  
วัน เดือน ปี เกิด : …………………………………………………………………………….……………………..…..… 
อายุ : ……………………………………………………………………….……….……………….………………………….. 
เลขประจ าตัวประชาชน : …………………………………………………………………..………….……………..… 
ที่อยู่ : …………………………………………………………………………….…………..…..…………………………….. 
การศึกษา : …………………………………………………………………………………..……………..……………….. 
อาชีพ : …………………………………………………………………………..….……………..………………………….. 
เบอร์โทรศัพท์ : …………………………………………………………………………….……………..……………… 
อีเมล์ : …………………………………………………………………………….……………..……………….............. 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : …………………………………………………………………….……………..……………… 
…………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
ประสบการณ์ : …………………………………………………………………….……………..……………….………… 
…………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
งานที่ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติ : 
…………………………………………………………………….……………..……………………………………….………… 
…………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….……………..……………………………………….………… 
…………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
ได้รับแต่งตั้งเป็นไวยาวัจกรเมื่อ :………………………………………………………………………………………… 
ผู้แต่งตั้ง : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ภาพถ่าย 



บันทึกรายงานการประชุมปรึกษาสงฆ ์
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกคฤหัสถ์ผู้สมควรเป็นไวยาวัจกร 

วัด................................................................. 
ต าบล.......................................... อ าเภอ......................................... จังหวดัอุทัยธานี 

วันที่............... เดือน............................. พ.ศ.................... 
 

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

สงฆ์ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
..................................................................... ......................................................................................................... 
..................................................................... ......................................................................................................... 
..................................................................... ......................................................................................................... 
..................................................................... ......................................................................................................... 
..................................................................... ......................................................................................................... 
..................................................................... ......................................................................................................... 
..................................................................... ......................................................................................................... 
..................................................................... ......................................................................................................... 
..................................................................... ......................................................................................................... 
..................................................................... ......................................................................................................... 
..................................................................... ......................................................................................................... 
เริ่มประชุม เวลา............................. น. 
  เจ้าอาวาสได้น าเรื่องการแต่งตั้งไวยาวัจกรปรึกษาสงฆ์ในวัด เพ่ือพิจารณาคัดเลือกคฤหัสถ์ผู้มีคุณสมบัติ
ตามความในข้อ 6 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร                    
ซึ่งสงฆ์ในวัดมีมติเห็นชอบแต่งตั้งไวยาวัจกร จ านวน............... ราย ดังนี้ 
...............................................................................................................................................................................
.................................................................... ...........................................................................................................
................................................................... ............................................................................................................
.................................................................. .............................................................................................................
................................................................. ..............................................................................................................
................................................................ ............................................................................................................... 
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  จึงบันทึกรายงานไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินการเพ่ือการแต่งตั้งไวยาวัจกร ต่อไป 

ปิดประชุม เวลา...................... น. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

บันทึกการประชุม 
..............................................................  
(............................................................) 
............................................................. 

 

รับรองการประชุม 
..............................................................  
(............................................................) 
เจ้าอาวาสวัด......................................... 

 



ที่                                                                 วัด............................................................................. 
                                                                           ............................................................... 
  ............................................................... 

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

  วันที่................................................................................. 

เรื่อง    แจ้งการแต่งตั้งไวยาวัจกร   

เจริญพร    นายอ าเภอ............................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ส าเนาตราตั้งไวยาวัจกร    จ านวน .............. ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรประชาชน ของไวยาวัจกร จ านวน .............. ฉบับ 
3. ส าเนาประวัติไวยาวัจกร      จ านวน .............. ฉบับ 
4. ส าเนารายงานการประชุมสงฆ์      จ านวน .............. ฉบับ 

  ด้วยวัด.................................................................... ต าบล.............................................................. 
อ าเภอ................................................. จังหวัดอุทัยธานี    ได้แต่งตั้งไวยาวัจกร จ านวน............  ราย คือ 
.............................................................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. .............................................
เมื่อวันที่...............................................   

  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ถอดถอนไวยาวัจกร หมวด 3 เบ็ดเตล็ด ข้อ 16 เมื่อมีการแต่งตั้งไวยาวัจกรหรือเมื่อไวยาวัจกรพ้นจากหน้าที่
ตามความในข้อ 8 กรณีในจังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่นายอ าเภอเพ่ือรายงานไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด วัด...............................................................จึงขอรายงานการแต่งตั้งไวยาวัจกร รายละเอียด
ตามเอกสารทีแ่นบมาพร้อมนี้ 

   จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบ และด าเนินการต่อไป 
                                                                 ขอเจริญพร 
 
 

 

 

 ส านักงานวัด....................................................... 
โทร..................................................................... 
 

 (.............................................................. ) 

เจ้าอาวาส..................................................... 



ที่                                                                 วัด............................................................................. 
                                                                           ............................................................... 
  ............................................................... 
   ............................................................... 

  วันที่................................................................................ 

เรื่อง    แจ้งไวยาวัจกรพ้นหน้าที่และแจ้งการแต่งตั้งไวยาวัจกร     

เจริญพร    นายอ าเภอ............................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    เอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน .............. ชุด 

  ด้วยนาย.................................................................. ไวยาวัจกรวัด............................................................. 
อ าเภอ....................................... จังหวัดอุทัยธานี  ได้พ้นจากหน้าที่ เมื่อวันที่............................................................  
วัด ........................................................... จึงได้แต่งตั้ งไวยาวัจกรใหม่ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทน ดังนี้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ถอดถอนไวยาวัจกร หมวด 3 เบ็ดเตล็ด ข้อ 16 เมื่อมีการแต่งตั้งไวยาวัจกรหรือเมื่อไวยาวัจกรพ้นจากหน้าที่
ตามความในข้อ 8 กรณีในจังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่นายอ าเภอเพ่ือรายงานไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด วัด...............................................................จึงขอแจ้งไวยาวัจกรพ้นหน้าที่และแจ้งการ
แต่งตั้งไวยาวัจกรใหม่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบ และด าเนินการต่อไป 

                                                                 ขอเจริญพร 
 
 
 

 

 

 

 

 ส านักงานวัด....................................................... 
โทร..................................................................... 

 (.............................................................. ) 
เจ้าอาวาส..................................................... 



 

ตราตั้งไวยาวัจกร 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที ่18 

(พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร  

และโดยอนุมัติของเจ้าคณะอ าเภอ 

 

จงึแต่งตั้งให้ 

…………………………………………………………….…………….. 

เป็นไวยาวัจกร วัด………………………….…………………. 

ต าบล…………………………..……… อ าเภอ…………..……….…………. 

จังหวัดอุทัยธานี 

 

มีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อ 4 แหง่กฎมหาเถรสมาคม  

ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ …………………………………………  

 

 

(…………………………………………………………….) 

เจ้าอาวาสวัด……………………………………………… 


