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ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท
เขียนที่………………………………………………

วันที่………..เดือน………………………………..พ.ศ…………
ขาพเจา………………………………………………นามสกุล…………………………………… 

มีจิตศรัทธาเลื่อมใส       ขอสมัครบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา       จึงขอมอบตัวเปนสัทธิวิหาริก
ใน………………………………………………………………….………… พระอุปชฌาย และขอสังกัดอยูใน
วัด……………………………………………… ซ่ึงมี…………………………………………………………
เปนเจาอาวาส โดยขอถวายคําปฏิญญาดังตอไปนี้.-

ขอ ๑. ขาพเจาขอปฏิญญาวา ขาพเจามีคุณลักษณะควรแกการบรรพชาอุปสมบท และไมมี
ลักษณะของคนตองหามบรรพชาอุปสมบท ดังแจงตามรายการคุณสมบัติของขาพเจาแนบทายใบสมัครนี้
ซ่ึงเปนความจริงทุกประการ

ขอ ๒. ขาพเจาขอปฏิญญาวา  เม่ือทานรับและไดบรรพชาอุปสมบทแลว  ขาพเจาตองเคารพนับ
ถือ เช่ือฟง ต้ังอยูในโอวาทของพระอุปชฌาย อาจารย และประพฤติดีปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมวินัย
ระเบียบ แบบแผนของวัดและคณะสงฆตลอดไป ถาขาพเจาละเมิดขอปฏิญญาดังกลาวขางตน ขาพเจายอม
รับโทษตามควรแกความผิดทุกประการ

ขอไดโปรดอนุเคราะห  ใหขาพเจาไดบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาดวยเถิด
(ลงชื่อ) ………………………………………..ผูสมัครบรรพชาอุปสมบท

หมายเหตุ.-ถาไมมีความจําเปน ใหสงใบสมัครนี้  พรอมดวยใบรับรองการบรรพชาอุปสมบท  ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจ
ลงชื่อรับรองแลว และใบรับรองแพทย  ถึงพระอุปชฌายกอนวันบวชไมนอยกวา ๑๕ วัน

รายการคุณสมบัติ
แนบทายใบสมัครบรรพชาอุปสมบทของ……………………………………………………………

๑. มีเช้ือชาติ…….……….………  สัญชาติ…………………  นับถือศาสนา……..………………….……….
๒.เกิดที่บาน/โรงพยาบาล………………………………..…….… ตําบล………………………………………

อําเภอ…….………………… จังหวัด…….…….………เม่ือวันที่……เดือน……………….…พ.ศ.………
ตรงกับวัน………………….ฯ…..…ค่ํา ป……………….

๓.เลขบัตรประจําตัวประชาชน
๔. นามบิดา..………… ….………………………… นามมารดา……..………….…………………………….
๕. มีสัณฐาน…………………. สีเน้ือ……………………. ตําหนิ……..………………………….………...….
๖. มีวิทยฐานะ.…………………… ………………… ………………………………………………………….
๗. มีอาชีพ…….………….…………..………………………………………………………………………….
๘. ปจจุบันมีอายุ………ป โดยมีภูมิลําเนาที่อยูบานเลขที่……………….หมูที่……..ตําบล…………………

อําเภอ…….……………………จังหวัด…….…………………. โทร. ………………………………………
๙. เปนสุภาพชน มีความประพฤติดีประพฤติชอบ  ไมมีความประพฤติเสียหาย เชน ติดสุราหรือยาเสพติดให

โทษ เปนตน และไมเปนคนจรจัด  ใชหรือไม ?.............................
๑๐. มีความรูอานและเขียนหนังสือไทยได   ใชหรือไม ?.............................
๑๑. ไมเปนผูมีทิฏฐิวิบัติ    ใชหรือไม ?.............................
๑๒. ไมเปนคนลมละลาย  หรือไมมีหน้ีสินผูกพัน  ใชหรือไม ?.............................
๑๓. เปนผูปราศจากบรรพชาโทษ  และมีรางกายสมบูรณ  อาจบําเพ็ญสมณกิจได   ไมเปนคนชราไรความ

สามารถ หรือทุพพลภาพ หรือพิกลพิการ  ใชหรือไม ?.............................

   



พิมพที่ : วัดทาไทร ต.ทาทองใหม อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี ๘๔๒๙๐ http://www.watthasai.net

๑๔. มีสมณบริขารครบถวนและถูกตองตามพระวินัย  ใชหรือไม ?.............................
๑๕.เปนผูสามารถกลาวคําขอบรรพชาอุปสมบทไดดวยตนเองและถูกตองไมวิบัติ  ใชหรือไม ?....................

ลักษณะของคนตองหามบรรพชาอุปสมบท
๑๖. เปนคนทําความผิดหลบหนีอาญาแผนดิน  ใชหรือไม ?.............................
๑๗. เปนคนหลบหนีราชการ  ใชหรือไม ?.............……………………................
๑๘. เปนคนตองหาในคดีอาญา  ใชหรือไม ?............…………………................
๑๙. เปนคนเคยถูกตัดสินจําคุกฐานเปนผูรายสําคัญ  ใชหรือไม ?............……………................
๒๐. เปนคนถูกหามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา  ใชหรือไม ?............…………...............
๒๑. เปนคนมีโรคติดตออันนารังเกียจ  เชน วัณโรคในระยะอันตราย  ใชหรือไม ?....….........................
๒๒. เปนคนมีอวัยวะพิการจนไมสามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได   ใชหรือไม ?........….....................

(ลงช่ือ) …….……………………………………ผูสมัครบรรพชาอุปสมบท

สําหรับพระอุปชฌาย หรือเจาอาวาสกรอกขอความ
สัทธิวิหาริกที่…….…………..…/๒๕๕………

ช่ือ…….……………..………ฉายา…………..……………… นามสกุล…….…………………………
นามพระอุปชฌาย…….…………………………………………..…….…วัด…….……………………………
นามพระกรรมวาจาจารย…….………………………………...…….……วัด…..………………………………
นามพระอนุสาวนาจารย…….……………………………..….………..…วัด…….……………………………
บวชเม่ืออายุปที่…………….…วันที่…….….…เดือน…………..…………………..……… พ.ศ.  ๒๕๕……
วัน …………………………….ฯ…….……ค่ํา  ป…………………………..  เวลา………….…….…….. น.
ณ วัด………………………………… ตําบล………………………….….… อําเภอ…………………………
จังหวัด…………………………………………….… ประชุมสงฆจํานวน………………….. รูป

บวชแลวอยู วัด……………………..………………….… ตําบล…………………………………
อําเภอ………………………………………….… จังหวัด…………………………………………………...…
ในความปกครองของ……………………………………………………………………………………………

ออกหนังสือสุทธิใหเม่ือ วันที่…………..เดือน………………………………… พ.ศ. ๒๕๕…….
โดยมี  พระ……………………………………………………. เจาคณะ………………………………………
เปนผูเซ็นและประทับตรารับรองหนังสือสุทธิ

ลาสิกขา    ตามปกติ    เพราะ………………………………………………………………
เม่ือวันที่…………..เดือน………….……………………………… พ.ศ. ๒๕๕….….  เวลา………………. น.
ณ วัด……….……………………………………………….. ตําบล………………..……………………….…..
อําเภอ……………………………….จังหวัด…………………………………………….ในทามกลางพระภิกษุ
ผูเปนพยานจํานวน…………. รูป เปน  โดยมีพระ……………………..……………………………………….
ตําแหนง………….………………………………… เปนประธานสงฆในพิธี
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ใบรับรองผูสมัครขอบรรพชาอุปสมบท
เขียนที่……………………..…………………

วันที่……….เดือน……………………..พ.ศ. ๒๕๕………
ขาพเจา………………………………นามสกุล……………….…………………อายุ…………ป 

อาชีพ………………………………………………ตําแหนงหนาที่……………………………………………
อยูที่บานเลขที่…………………หมูที่……ตําบล………………………… อําเภอ……………………………
จังหวัด………………………………….. โทร………………………………………………………………….
เกี่ยวของกับผูสมัครบรรพชาอุปสมบทโดยเปน………………………………………………..

ขอถวายคํารับรองไวแด…………………………………………………………….พระอุปชฌาย  
และ……………………………………..…………เจาอาวาสวัด………………………………..ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ขาพเจารับรองวา ตามรายการในใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทของ………………………
……………………………………………………………………………ขางตนน้ี เปนความจริงทุกประการ

ขอ ๒ ถาปรากฏภายหลังวา ตามรายการในใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทของ…………………
………………………………………….ไมเปนความจริง หรือเม่ือ……………………………………………
…………………………………………………….ไดบรรพชาอุปสมบทแลวมิไดปฏิบัติตามคําปฏิญญาดวย
ประการใด ๆ ขาพเจาขอรับผิดชอบและแกไขในความเสียหายนั้น ๆ ทุกประการ

ขาพเจาเขาใจความขางตนน้ีตลอดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ดังน้ี

(ลงลายมือช่ือ) …………………………………………………ผูรับรอง

(…………………………………………………)

(ลงลายมือช่ือ) …………………………………………………พยาน

(…………………………………………………)

(ลงลายมือช่ือ) …………………………………………………พยาน

(…………………………………………………)

คํารับรองของเจาหนาที่ตํารวจ
(เวนแตขาราชการลาบวช)

ไดตรวจแลวปรากฏวา ผูขอบรรพชาอุปสมบทนี้  ไมมีคดีเกี่ยวของ  ตองหามในการบรรพชา
อุปสมบทโดยทางราชการ แตอยางใด

(ลงลายมือช่ือ) ……………………………………………………

(……………………………………………………)
ตําแหนง………………………………………………………………

วันที่…………เดือน…………………………… พ.ศ. ……………

หมายเหตุ.- ๑.ถาบรรพชาเปนสามเณร ก็ใหขีดคําวา “อุปสมบท” ออกทุกแหง
๒.ถาพระอุปชฌาย และ เจาอาวาสตางรูปกัน ตองสง ๒ ชุด,  ถาเปนรูปเดียวกันใหสงเพียงชุดเดียว
๓.ถาไมมีความจําเปนตองสงใบสมัครและใบรับรองนี้ถึงพระอุปชฌายกอนวันบวชไมนอยกวา ๑๕ วัน


