ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท

ที#................................................

เขียนที#.............................................................
วันที#.........เดือน..................พ.ศ. .....................
ข้าพเจ้า..................................................... นามสกุล.........................................................อายุ...................ปี
เลขบัตรประจําตัวประชาชน..........................................................................................................................
โทรศัพท์บา้ น........................................ มือถือ............................................ E-mail......................................
บัดนีA ข้าพเจ้ามีศรัทธาเลื#อมใส ใคร่ จะขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จึงขอมอบตัว
เป็ นสัทธิวหิ าริ กในพระคุณท่าน.......................................................................................... เป็ นอุปัชฌายะ
และเป็ นอันเตวาสิ กในพระคุณท่าน..................................................................................... เจ้าอาวาส
๑.ข้าพเจ้าขอปฏิญญาว่า (ก) มิได้มีหนีAสินผูกพัน
(ข) มิได้หลบหนีราชการมา
(ค) มิได้มีความผิดทางอาญาเกี#ยวข้องแต่อย่างใด
(ง) ได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาแล้ว
(จ) .............................................................................................
๒. ข้าพเจ้าขอปฏิญญาว่า เมื#อได้รับการบรรพชาอุปสมบทแล้ว จะเคารพนับถือเชื#อฟังตัAงอยูใ่ น
คําสอนของพระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์ตลอดไป ทัAงยินดีทาํ ตามเงื#อนไขกฎระเบียบวัดและกฎระเบียบ
ปกครองคณะสงฆ์ ถ้าข้าพเจ้าละเมิดข้อปฏิญญาดังกล่าว ข้าพเจ้ายอมรับโทษตามกฎระเบียบทุกประการ
ขอได้โปรดอนุเคราะห์ให้ขา้ พเจ้าได้บรรพชาอุปสมบท ในพระพุทธศาสนาด้วยเถิด
ลงชื#อ...............................................................................
(...............................................................................)
ผูข้ อบรรพชาอุปสมบท
* หมายเหตุ ผูข้ อบวชต้องยืน# เอกสาร ดังต่อไปนีA
๑. ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท ๒. ใบรายการคุณสมบัติ ๓. ใบรับรองผูบ้ รรพชาอุปสมบท พร้อม
หลักฐานที#แจ้งให้ทราบ ในวันมอบตัวต่อเจ้าอาวาส ณ วัดที#จะทําการบรรพชาอุปสมบท รวมทัAง ๒ ชุด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สํ าหรับเจ้ าหน้ าที9 ฉายา....................................................................สําเร็ จเป็ นภิกษุเวลา.............................
ว/ด/ป บวช..................................................พระสงฆ์.............รู ป เวลาบวช.....................
พระอุปัชฌาย์...................................................................................................................
พระกรรมวาจาจารย์ ........................................................................................................
พระอนุสาวนาจารย์.........................................................................................................
Update 13/9/60 : 17.25

รายการคุณสมบัติ
แนบท้ายใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท ของ .....................................................................................................
๑. มีเชื9อชาติ................................สัญชาติ...................................นับถือศาสนา........................................................
๒. เกิดทีBบา้ นเลขทีB.............ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด................................
วัน.......................ทีB..........เดือน.........................พ.ศ..................... จัทรคติ ฯ คํBา ปี .........................
๓. บิดาชืBอ....................................................................มารดาชืBอ............................................................................
๔. สัณฐาน................................................., สี ผวิ .......................................ตําหนิ...................................................
๕. วิทยาฐานะ(วุฒิการศึกษา).............................................................อาชีพ...........................................................
๖. ปัจจุบนั อายุ ............ปี อยูบ่ า้ นเลขทีB..... ...........หมู่ทีB..............ซอย...........................ถนน..................................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต................................จังหัด.................................................................
๗. เป็ นสุ ภาพชน มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ไม่มีความประพฤติเสี ยหาย เช่น
ติดสุ ราหรื อยาเสพติดให้โทษเป็ นต้น และไม่เป็ นคนจรจัด
ใช่ หรื อ ไม่ ?...............
๘. มีความรู ้อ่าน และเขียนหนังสื อไทยได้ หรื อจบการศึกษาขั9นพื9นฐาน
ใช่ หรื อ ไม่?................
๙. ไม่เป็ นผูม้ ีทิฏฐิวบิ ตั ิ ( มีความเห็นปฏิเสธความดี-ชัวB –คุณพระรัตนตรัย เป็ นต้น)
ใช่ หรื อ ไม่?................
๑๐. ไม่เป็ นคนล้มละลาย หรื อไม่มีหนี9สินผูกพัน
ใช่ หรื อ ไม่?................
๑๑. เป็ นผูป้ ราศจากบรรพชาโทษ เช่น ไม่มีรอยสักทั9งตัวทัวB ใบหน้า ไม่มีฝีปุ่มปมทัวB ตัว
และมีร่างกายสมบูรณ์ บําเพ็ญสมณกิจ ปฏิบตั ิธรรมได้
ใช่ หรื อ ไม่?................
๑๒. ไม่เป็ นคนชราไร้ความสามารถ หรื อทุพพลภาพ ไม่พิการทางร่ ากาย
ใช่ หรื อ ไม่?...............
๑๓. มีสมณบริ ขารครบถ้วนและถูกต้องพระวินยั
ใช่ หรื อ ไม่?...............
๑๔. เป็ นผูส้ ามารถกล่าวคําขอบรรพชาอุปสมบทได้ดว้ ยตนเอง และถูกต้องไม่วบิ ตั ิ ใช่ หรื อ ไม่?................
ลักษณะคนต้ องห้ ามบรรพชาอุปสมบท
๑. เป็ นคนทําความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน
ใช่ หรื อ ไม่ ? .............
๒. เป็ นคนหลบหนีราชการ
ใช่ หรื อ ไม่ ? .............
๓. เป็ นคนผูห้ าในดีอาญา
ใช่ หรื อ ไม่ ? .............
๔. เป็ นคนเคยถูกตัดสิ นจําคุกฐานเป็ นผูร้ ้ายสําคัญ
ใช่ หรื อ ไม่ ? .............
๕. เป็ นคนถูกห้ามบรรพชาอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา เช่น เป็ นกะเทยหรื อเกย์ มีอย่างต่าง ๆ
ผูฆ้ ่ามารดาบิดา ผูเ้ คยต้องอาบัติปาราชิก ผูถ้ ูกตอน แปลงเพศ มีสองเพศ
ใช่ หรื อ ไม่ ? ..............
๖. เป็ นคนอวัยวะพิการ ไม่ สามรถปฏิบตั ิสมณกิจได้
ใช่ หรื อ ไม่?................
ลงชืBอ...................................................................................
(...............................................................................)
ผูข้ อบรรพชาอุปสมบท

ใบรับรองผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบท
เขียนที'....................................................................
วันที'.......... เดือน......................พ .ศ. ......................
ข้าพเจ้า............................................................... นามสกุล.................................................... อายุ............ปี
อาชีพ............................................................... ตําแหน่ง.............................................................................
เลขประจําตัวบัตรประชาชน..........................................................................................................................
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที'...................หมู่ที'.............. ซอย....................................ถนน........................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.........................................จังหัด...............................................
โทรศัพท์บา้ น..................................., มือถือ............................................Email............................................
เกี'ยวข้องกับผูส้ มัครขอบรรพชาอุปสมบท โดยเป็ น.....................................................................................
จึงขอถวายคํารับรองไว้ ต่อท่านพระอุปัชฌาย์ และเจ้าอาวาส ดังต่อไปนีN
๑. นาย.......................................................................นามสกุล.........................................................
(๑) มีความประพฤติดีประพฤติชอบ
(๒) มีอาชีพเป็ นหลักฐานมิได้มีหนีสินผูกพัน
(๓) มิได้หนีราชการมาบรรพชาอุปสมบท
(๔) มิได้มีความผิดทางอาญาเกี'ยวข้องแต่อย่างใด
(๕) ได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาแล้ว
๒. ถ้าปรากฏภายหลัง นาย..........................................นามสกุล.......................................................
มิได้เป็ นจริ งตามที'ขา้ พเจ้ารับรองไว้ หรื อเมื'อบรรพชาอุปสมบทแล้ว มิได้ปฏิบตั ิตามคําปฏิญาณด้วย
ประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดทัNงสิN น หากหลบหนีไป ข้าพเจ้าจะติดตามตัวมาถวายให้จงได้
ข้าพเจ้าเข้าใจเนืNอความนีNโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื'อไว้เป็ นสําคัญ ต่อหน้าพยานข้างท้ายนีN
(ลงชื'อ).....................................................................
(.....................................................................)
ผูร้ ับรอง
(ลงชื'อ).....................................................................
(.....................................................................)
พยาน คนที' ๑
(ลงชื'อ).....................................................................
(.....................................................................)
พยาน คนที' ๒

