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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  กระผมไดใหบร
เดือน………………..พ.ศ……..จํา
สามเณร……….รูป มีรายละเอียดต
ใหแกเธอเหลานั้น โดยไดกรอกราย
ประทับตรารับรองหนังสือสุทธิอยางเ

ฉะนั้น  จึงเรียนมา
หนังสือสุทธิตอไป.

คําแนะนํา.- สงผานเจาคณะตําบล
ุป
๖ http://www.songpak16.com

วัด………………………………

……….. กรกฎาคม  ๒๕………

ัทธิวิหาริก

ิกษุสามเณร จํานวน….…ชุด
ิกษุสามเณร จํานวน…….เลม

รพชาอุปสมบทแกกุลบุตร ตั้งแตวันที่…….ถึงวันที่……..
นวน………….รูป โดยแยกเปนพระภิกษุ……..รูป 
ามบัญชีที่ถวายมาพรอมนี้ และบัดนี้ไดออกหนังสือสุทธิ
การอื่นเรียบรอยแลว คงยังเหลือเฉพาะการลงนามและ
ดียว

เพื่อดําเนินการใหมีการลงนามและประทับตรารับรอง

เรียนมาดวยความเคารพ

(…………………..…………..)

พระอุปชฌาย

 อยาสงขาม
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แบบบัญชีขอรับรองหนังสือสุทธิ
บัญชีขอรับรองหนังสือสุทธิสัทธิวิหาริก

ตามหนังสือที่………/…..……… ลงวันที่……………………………
บรรพชาอุปสมบท พระอุปชฌาย

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ วัน เดือน ป วัด ตําบล อําเภอ จังหวัด นาม วัด อําเภอ จังหวัด
หนังสือ
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…………….
มีกุลบุตรเขามาบรรพชาอุปสมบท เป
ผูใหบรรพชาอุปสมบท………รูป แล
กระผมในฐานะเจาอาวาสลงนามรับเข
สังกัดลงนามและประทับตรารับรองอ

ฉะนั้น  จึงเรียนมา
หนังสือสุทธิตอไป.

คําแนะนํา.- สงผานเจาคณะตําบล อ
๖ http://www.songpak16.com

วัด………………………………

……….. กรกฎาคม  ๒๕………

ระภิกษุสามเณร

ิกษุสามเณร จํานวน…….…ชุด
ิกษุสามเณร จํานวน……….เลม

วัด……………ตําบล………………อําเภอ…………..ได
นพระภิกษุ……..รูป สามเณร……….รูป พระอุปชฌาย
ะพระอุปชฌายเหลานั้น ไดออกหนังสือสุทธิใหแลว และ
าสังกัดแลว แตวันที่……………ยังเหลือแตเจาคณะเจา
ยางเดียว

เพื่อดําเนินการใหมีการลงนามและประทับตรารับรอง

เรียนมาดวยความเคารพ

(……………………….………..)

เจาอาวาสวัด……………………………..

ยาสงขาม
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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……………………………………)
……………./……………/………………….


