
เอกสารประกอบการขอบรรพชาอปุสมบท 

เพื่อตรวจประวตัิของผู้ขอรบัการบรรพชาอุปสมบท 

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

๑. หนังสือน ำส่งเอกสำรจำกเจ้ำอำวำส/อุปัชฌำย์ ถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดยะลำ 

๒. ใบสมัครขอบรรพชำอุปสมบทและเอกสำรประกอบพร้อมลงลำยมือช่ือ 

๓. รำยกำรคุณสมบัติแนบท้ำยใบสมัครขอบรรพชำอุปสมบท (ติดรูปถ่ำย ขนำด ๑.๕ - ๒ น้ิว    
และแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมลงลำยมือช่ือ) 

4. ใบรับรองกำรตรวจสำรเสพติด โรคติดต่อร้ำยแรง จำกโรงพยำบำลของรัฐ 

5. ใบรับรองผู้สมัครขอบรรพชำอุปสมบท (รับรองโดยนำยอ ำเภอ/ผู้ใหญ่บ้ำน/ก ำนัน/ หรือต ำแหน่งอื่น ๆ   
ท่ีมีอ ำนำจในกำรรับรองบุคคล ในกำรขอบรรพชำอุปสมบท) 

๖. หนังสือรับรองบุคคล 

๗. หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pァ 

 

ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท 
******************** 

 

เขียนท่ี……………………………………………. 

วันท่ี............... เดือน................................ พ.ศ. ..................... 

ข้ำพเจ้ำ..................................................นำมสกุล………………………………………………. 

มีศรัทธำเลื่อมใส ขอสมัครบรรพชำอุปสมบทในพระพุทธศำสนำ จึงขอมอบตัวเป็นสัทธิวิหำริก 

ใน................................................................................................. พระอุปัชฌำย์ และขอสังกัดอยู่ใน 

วัด............................................................. ซึ่งมี.......................................................... เป็นเจ้ำอำวำส
โดยขอถวำยค ำปฏิญญำ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำขอปฏิญญำว่ำ ข้ำพเจ้ำมีคุณลักษณะควรแก่กำรบรรพชำอุปสมบท 
และไม่มีลักษณะของคนต้องห้ำมบรรพชำอุปสมบท ดังแจ้งตำมรำยกำรคุณสมบัติของข้ำพเจ้ำ            
แนบท้ำยใบสมัครน้ี ซึ่งเป็นควำมจริงทุกประกำร 

ข้อ ๒ ข้ำพเจ้ำขอปฏิญญำว่ำ เมื่อได้บรรพชำอุปสมบทแล้ว จะเคำรพนับถือ เช่ือฟัง
ต้ังอยู่ในโอวำทของพระอุปัชฌำย์ ขำจำรย์ และจะประพฤติดีประพฤติชอบตำมพระธรรมวินัย
ระเบียบ แบบแผนของวัดและคณะสงฆ์ตลอดไป ถ้ำข้ำพเจ้ำละเมิดข้อปฏิญญำดังกล่ำวข้ำงต้น
ข้ำพเจ้ำยอมรับโทษตำมควรแก่ควำมผิดทุกประกำร 

ขอได้โปรดอนุเครำะห์ให้ข้ำพเจ้ำได้บรรพชำอุปสมบทในพระพุทธศำสนำด้วยเทอญ 

 

 

(ลงช่ือ)............................................................ 

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

       ผู้สมัครขอบรรพชำอุปสมบท 



รายการคณุสมบัต ิ

แนบท้ายใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท 

ของ…………………………………………………………. 

 

๑. มีเช้ือชำติ………………………………..สัญชำติ...............................นับถือศำสนำ................................. 

๒. เกิดท่ีบ้ำน……………………….………….ต ำบล…………..…………………….อ ำเภอ………………..……………. 

    จังหวัด…………………………….เมื่อวันท่ี………………….เดือน………………………….พ.ศ. …………………. 

     ตรงกับ……………………………….ฯ ……………………. ค่ ำ ……………………. ปี………………………………. 

๓. เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน       -                       -                             -            -  

๔. นำมบิดำ…………………………………………..…………. นำมมำรดำ……………………….………….…………. 

๕. มีสัณฐำน……………………….………….สีเน้ือ……………………….………….ต ำหนิ……………………….……… 

๖. มีวิทยฐำนะ……………………….…………………………………………………………………………………………… 

๗. มีอำชีพ……………………….…………................................................................................................... 

๘. ปัจจุบันมีอำยุ…………………….ปี โดยมีภูมิล ำเนำอยู่บ้ำนเลขท่ี…………….…………. หมู่ท่ี………..……. 

    ต ำบล…………………….…………. อ ำเภอ…………………….…………. จังหวัด……………………….…………. 

๙. เป็นสุภำพชน มีควำมประพฤติดีประพฤติชอบ ไม่มีควำมประพฤติเสียหำย เช่น ติดสุรำ          
หรือยำเสพติให้โทษ เป็นต้น และไม่เป็นคนจรจัด ใช่หรือไม่?........................................................ 

๑0. มีควำมรู้อ่ำน และเขียนหนังสือไทยได้ ใช่หรือไม่? ..................................................................... 

๑๑. ไม่เป็นผู้มีทิฐิวิบัติ ใช่หรือไม่? ..................................................................................................... 

๑๒. ไม่เป็นคนล้มละลำย หรือไม่มีหน้ีสินผูกพัน ใช่หรือไม่? ............................................................. 

๑๓. เป็นผู้ปรำศจำกบรรพชำโทษและมีร่ำงกำยสมบูณ์ อำจบ ำเพ็ญสมณ์กิจได้ ไม่เป็นคนชรำ                
.ไร้ควำมสำมำรถ หรือทุพพลภำพ หรือพิกลพิกำร ใช่หรือไม่? .................................................... 

1๔. มีสมณบริขำรครบถ้วนและถูกต้องตำมพระวินัย ใช่หรือไม่? ................................................... 

๑5.  เป็นผู้ ส ำมำรถกล่ ำวค ำขอบรรพชำอุปสมบทได้ ด้วยตนเองและถูก ต้อง ไม่ วิบั ติ                                 
.ใช่หรือไม่?  ..................................................................... 

 

ติดรูปถ่ำย 

ขนำด 1.5-2 นิ้ว 

 



- ๒- 

(ลักษณะต้องห้ามบรรพชาอุปสมบท) 
 

๑๖. เป็นคนท ำควำมผิดหลบหนีอำญำแผ่นดิน ใช่หรือไม่? ................................................................ 

๑๗. เป็นคนหลบหนีรำซกำร ใช่หรือไม่? ........................................................................................... 

18. เป็นคนต้องหำในคดีอำญำ ใช่หรือไม่? ....................................................................................... 

๑๙. เป็นคนเคยถูกตัดสินจ ำคุกฐำนเป็นผู้ร้ำยคนส ำคัญ ใช่หรือไม่? .................................................. 

๒0. เป็นคนถูกห้ำมอุปสมบทเด็ดขำดทำงพระศำสนำ ใช่หรือไม่? .................................................... 

๒๑. เป็นคนมีโรคติดต่ออันน่ำรังเกียจ เช่น วัณโรคในระยะอันตรำย ใช่หรือไม่? .............................. 

๒ ๒. เป็นคนมีอวัยวะพิกำรจนไม่สำมำรถปฏิบัติกิจพระศำสนำได้ ใช่หรือไม่? …............................... 

 

 

(ลงช่ือ)............................................................ 

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

       ผู้สมัครขอบรรพชำอุปสมบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบรบัรองผูส้มัครขอบรรพชาอุปสมบท 

 

เขียนท่ี……………………………………………. 

วันท่ี............... เดือน................................ พ.ศ. ..................... 

ข้ำพเจ้ำ..............................................นำมสกุล…………….………………อำย…ุ…..………. 

อำชีพ............................................................ต ำแหน่งหน้ำท่ี……………………………………………………… 

อยู่บ้ำนเลขท่ี..........................หมู่ท่ี................. ต ำบล...................................อ ำเภอ............................ 

จังหวัด..........................................เกี่ยวข้องกับผู้สมัครขอบรรพชำอุปสมบทโดยเป็น….………………… 

ขอถวำยค ำรับรองไว้แด่........................................................................พระอุปัชฌำย์
และ............................................................เจ้ำอำวำสวัด....................................................ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ตำมรำยกำรในใบสมัครขอบรรพชำอุปสมบท 

ของ...........................................................................................ข้ำงต้นน้ัน เป็นควำมจริงทุกประกำร 

ข้อ ๒ ถ้ำปรำกฏภำยหลังว่ำ ตำมรำยกำรใบสมัครขอบรรพชำอุปสมบท 

ของ................................................................................... มิได้เป็นควำมจริงตำมท่ีข้ำพเจ้ำรับรองไว้ 

หรือเมื่อ............................................................ได้บรรพชำอุปสมบทแล้ว มิได้ปฏิบัติตำมค ำปฏิญญำ 

ด้วยประกำรใด ๆ ข้ำพเจ้ำยอมรับผิดในควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนทุกประกำร 

ข้ำพเจ้ำเข้ำใจข้อควำมต้นน้ีตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำ  
พยำนข้ำงท้ำยน้ี 

 

(ลงช่ือ) ...................................................................................ผู้รับรอง 

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

(ลงช่ือ) ...................................................................................พยำน 

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

(ลงช่ือ) ...................................................................................ผู้รับรอง 

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



หนังสือรับรองบคุคล 

 

วันท่ี............... เดือน................................ พ.ศ. ..................... 

 

ข้ำพเจ้ำ…………..………………………………………………………….อำยุ.............................ปี 

เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน…………………………………….…………………………………………………………… 

อยู่บ้ำนเลขท่ี……………………หมู่ท่ี…………… ต ำบล……………………………อ ำเภอ………..…………………… 

จังหวัด………………………… รหัสไปรษณีย์…………………………… โทร …………………………………………… 

อำชีพ…………………………………….……………………… สถำนะ ……………………………………………………… 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศำสนำ และเป็นผู้ขอบรรพชำอุปสมบทจริง
และยินยอมให้ด ำเนินกำรตรวจสอบประวัติเลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลักได้ 

 

ลงช่ือ……………………………………………… 

    (………………………………………………) 

    ผู้ขอบรรพชำอุปสมบท 

 

 

โทรศัพท์ …………………………………………………………… 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : เก็บรักษำไว้ท่ีเจ้ำอำวำสหรือพระอุปัชฌำย์ 

ตำมมติมหำเถรสมำคม ครั้งท่ี ๑/6๕๖๑ มติท่ี ๘/๒๕๖๒ วันท่ี ๑0 มกรำคม ๒๕๖๒ 



หนังสือยินยอมใหต้รวจประวตับิคุคล 

 

เขียนท่ี……………………………………………. 

วันท่ี............... เดือน................................ พ.ศ. ..................... 
 

ข้ำพเจ้ำ…………………..………………………………………………….อำยุ.............................ปี 

เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน…………………………………….…………………………………………………………… 

อยู่บ้ำนเลขท่ี……………………หมู่ท่ี…………… ต ำบล……………………………อ ำเภอ………..…………………… 

จังหวัด………………………… รหัสไปรษณีย์…………………………… โทร …………………………………………… 

อำชีพ…………………………………….……………………… สถำนะ ……………………………………………………… 

ขอยินยอมให้วัด……………………………………………..…………………………………………….. 

ต ำบล/แขวง .................................. อ ำเภอ/เขต .....................................จังหวัด............................... 
ซึ่งเป็นวัด ท่ีข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอบรรพชำอุปสมบท ในกำรตรวจสอบประวัติบุคคลจำก           
เลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลักของข้ำพเจ้ำกับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

 

ลงช่ือ …………………………………….………………………  

       (…………………………………….………………………) 

       ผู้ให้ควำมยินยอม/ผู้ขอบรรพชำอุปสมบท 

 

 
 

หมำยเหตุ : 1. กรุณำกรอกรำยละเอียดให้ครบทุกช่อง 
2. แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน 1 ฉบับ และส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

จ ำนวน 1 ฉบับ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
โปรดเก็บรักษำหนังสือยินยอมน้ีไว้ท่ีเจ้ำอำวำสหรือพระอุปัชฌำย์ 
ตำมมติมหำเถรสมำคม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖ด มติท่ี ๘/๒๕๖๒ วันท่ี ๑0 มกรำคม ๒๕๖๒ 


