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แบบหนังสือสุทธิ 
 

(ปก) 

หนงัสือสุทธิ 
ส ำหรบัพระภิกษุสำมเณร 

-------- 
(หน้า ๑) 

บนัทึก 
(ตามหมายเหตุขอ้ ๑) 

………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………….………………………………………… 

-------- 
(หน้า ๒) 

ท่ี………./๒๕…….. 
 

 
 

(ตามหมายเหตุขอ้  ๒  ข.) 
 

(ลงลายมือช่ือ-ฉายา)……………………………. 
สงักดันิกาย………………………………………. 

-------- 
 

(หน้า  ๓) 

สถำนะเดิม 
ช่ือ………………………… นามสกุล…………..……  วิทยฐานะ…….……………. …… 
อาชีพ…….…………….  บิดา…….……………..…..  มารดา..…….……………….…… 
สญัฐาน…….…………….สีเน้ือ…….………………….ต าหนิ…….……………………… 

 
ปิดภาพถ่ายหน้าตรง 
ขนาด  ๒  น้ิวคร่ึง 
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เกิดวนัท่ี……..ฯ……..ค า่  ปี……….วนัท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
ต าบล….………..……… อ าเภอ..…….………………. จงัหวดั…….…………………… 

-------- 
 
 

(หน้า  ๔) 

บรรพชำ 
ช่ือ…….………..………ฉายา…….………..………พระอุปัชฌาย…์…….………..……… 
บรรพชาเม่ืออายุ……….ปี  ณ  วนัท่ี…….เดือน…………………… พ.ศ. ……………… 
วดั…….………ต าบล.………..………อ าเภอ….……..……… จงัหวดั…..…….………… 
ให ้ ณ  วนัท่ี…………..เดือน…….………..………พ.ศ. …………. 

(ลงลายมือช่ือ) …….………..……… 
พระอุปัชฌาย ์

-------- 
 
 

(หน้า  ๕) 

อุปสมบท 
ชื่ อ…….………..……..ฉายา…….………..……..…พระอปัุชฌาย…์….………..……. … 
พระกรรมวาจาจารย…์….………..………..…พระอนุสาวนาจารย…์….………..……… 
อุปสมบทเม่ืออายุ……….ปี  ณ  วนัท่ี…….. เดือน…………………… พ.ศ. …………… 
เวลา……………น.  วดั………………….ต าบล….…………...…อ าเภอ….………..…… 
จงัหวดั…….………..……  ให ้ ณ  วนัท่ี………เดือน………………..พ.ศ. …………. … 

(ลงลายมือช่ือ) …….………..……… 
พระอุปัชฌาย ์

-------- 
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(หน้า  ๖) 

สงักดัวดั 
วดั…….………...ต าบล….…………….อ าเภอ…….…………จงัหวดั…….………….. … 
ณ  วนัท่ี……….เดือน…….………..……..…พ.ศ. …………. 

(ลงลายมือช่ือ) …….………..……..… 
เจา้อาวาส 

รบัรองหนังสือสุทธิน้ี 
(ลงลายมือช่ือ) …….………..……..… 
ต าแหน่ง …….………..……..… 
ประทบัตราประจ าต าแหน่ง 

วนัท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ. ………… 
-------- 

  
 

(หน้า  ๗) 

ยำ้ยสงักดัวดั 
 

ไปอยูว่ดั…………….ต าบล……………อ าเภอ………………… จงัหวดั……………….… 
เหตุท่ียา้ย…….………..……..…ยา้ยวนัท่ี…….เดือน………..……..…  พ.ศ. ..………… 

(ลงลายมือช่ือ) …………………………… 
เจา้อาวาส 
รบัรองตามน้ี 

(ลงลายมือช่ือ) …………………………… 
ต าแหน่ง …………………………… 

ประทบัตราประจ าต าแหน่ง 
วนัท่ี……….เดือน……………………….พ.ศ. …………. 

-------- 
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(หน้า  ๘) 

รบัเขำ้สงักดัวัด 
มาอยูว่ดั………………ต าบล……………… อ าเภอ…………… จงัหวดั………………… 
วนัท่ี………เดือน………………………..พ.ศ. ……………… 

(ลงลายมือช่ือ) …………………………….. 
เจา้อาวาส 
รบัรองตามน้ี 

(ลงลายมือช่ือ) …………………………… 
ต าแหน่ง …………………………. 

ประทบัตราประจ าต าแหน่ง 
วนัท่ี…….เดือน………………………..พ.ศ. …………… 

-------- 
 

(หน้า  ๙) 
ฯลฯ 
ฯลฯ 

(หน้า  ๒๐) 
(หน้า  ๒๑) 

บนัทึก 
กำรเปล่ียนแปลงช่ือและนำมสกุล 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

-------- 
 

(หน้า  ๒๒) 

บนัทึก 
กำรพน้จำกสงักดั 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
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(หน้า  ๒๓ - ๒๗) 

หมำยเหตทุำ้ยหนังสือสุทธิ 
-------- 

 ๑.  บนัทึกหน้า ๑ ใหใ้ชส้ าหรบับนัทึกในกรณีท่ีเจา้ของหนังสือสุทธิถูกลงนิคหกรรม
ถึงใหสึ้กหรือถูกบงัคบัใหส้ละสมณเพศดว้ยเหตุใด ๆ   ใหเ้จา้อาวาสหรือเจา้คณะลง

หมายเหตุเร่ืองถูกลงนิคหกรรมถึงใหสึ้ก  หรือถูกบงัคบัใหส้ละสมณเพศน้ัน  และลงลาย 

มือช่ือพรอ้ม  วนั เดือน ปี ไวเ้ป็นส าคญั  แลว้ส่งไปยงัเจา้คณะจงัหวดัท่ีพระภิกษุสามเณร

น้ันสงักดัอยู ่ เพ่ือเก็บรกัษาไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ๒.  ในหน้า  ๒  ของหนังสือสุทธิ  ใหป้ฏิบติัดังน้ี 

(ก)  ใหผู้อ้อกหนังสือสุทธิ       ลงเลขล าดับของหนังสือสุทธิท่ีออกใหแ้ก่ 
สทัธิวิหาริกเป็นรายปี 

(ข) ใหเ้จา้ของหนังสือสุทธิปิดภาพถ่ายของตน    ตามขนาดท่ีก าหนดไว ้ 
และเจา้คณะรบัรองหนังสือสุทธิ ตอ้งตรวจและประทบัตราก ากบัภาพถ่ายท่ีมุมซา้ยดา้น 

ล่าง  เวน้แต่จะมีความจ าเป็นอยา่งแทจ้ริง เช่น อยูใ่นถ่ินท่ีไม่สามารถจดัหาภาพถา่ยได ้

จึงผ่อนผันใหล้งลายพิมพน้ิ์วแม่มือขวาแทนเป็นการชัว่คราว หากมาอยูใ่นถ่ินท่ีพอจะหา

ภาพถ่ายได ้   ตอ้งจดัหาภาพถ่ายมาปิดในภายหลงั    การปิดภาพถ่ายในภายหลงั  ให้

เจา้อาวาสผูป้กครองรายงานเสนอเจา้คณะผูร้บัรองเพ่ือประทบัตรา 
(ค)  ใหเ้จา้ของหนังสือสุทธิลงลายมือช่ือพรอ้มดว้ยฉายาภายใตภ้าพถา่ย 

๓. ในรายการทุกแหง่ท่ีก าหนดให ้ “ลงลำยมือช่ือ”  ของผูใ้ด    ผูน้ั้นตอ้งเซ็นช่ือ 
ดว้ยตนเอง  หา้มใชต้ราลายเซ็นช่ือประทบั 
 ๔.  หนังสือสุทธิท่ีพระอุปัชฌายอ์อกให ้     จะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือไดมี้บนัทึก
รายการสงักดัวดัและเจา้คณะไดล้งนามประทบัตรารบัรองแลว้ 
 ๕. ในกรณีท่ีหนังสือสุทธิช ารุดถึงใชก้ารไม่ไดห้รือสญูหายไปดว้ยเหตุใดๆ โดย

ปกติใหเ้จา้ของหนังสือสุทธิแจง้เหตุน้ันๆ ต่อเจา้อาวาสผูป้กครองภายใน ๓ วนั  นับแต่

วนัท่ีเกิดช ารุดหรือสูญหาย เพ่ือเจา้อาวาสไดท้ าการสอบสวนจนมีหลกัฐานท่ีเช่ือถือได้

เสียกอ่น 
 ถา้เจา้อาวาสผูร้บัแจง้เหตุน้ัน  เป็นพระอุปัชฌายผู์อ้อกหนังสือสุทธิน้ัน  ก็ให้

จดัการออกหนังสือสุทธิใหใ้หม่ 
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 ถา้เจา้อาวาสน้ัน  มิใช่พระอุปัชฌายผู์อ้อกหนังสือสุทธิน้ัน  ก็ใหช้ี้แจงไปยงัพระ

อุปัชฌายผู์อ้อกหนังสือสุทธิน้ัน  เพ่ือขอใหอ้อกหนังสือสุทธิใหใ้หม่ 
 แต่ถา้พระอุปัชฌายน้ั์น   พน้จากความเป็นพระอุปัชฌายแ์ลว้  ก็ใหเ้จา้อาวาส

ผูป้กครองออกหนังสือสุทธิใหใ้หม่  โดยบนัทึกรายการสถานะเดิม  รายการบรรพชาหรือ

อุปสมบทแลว้แต่กรณี  ตามรายการในหนังสือสุทธิเดิม  เวน้แต่รายการ  “ให ้ ณ วนั 
เดือน  ปี”  ใหล้งวนั  เดือน  ปี  ท่ีออกหนังสือสุทธิใหใ้หม่  แลว้ลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  
และขีดฆา่ค าวา่  “พระอุปัชฌำย”์  เสีย 
 ส่วนรายการสงักดัวดั  และการรบัรองหนังสือสุทธิ  ใหป้ฏิบติัตามความในขอ้  ๔   
 ๖.  บนัทึกการเปล่ียนแปลงช่ือและนามสกุลหน้า  ๒๑    ใหเ้จา้อาวาสผูป้กครอง
เป็นผูบ้นัทึก และอา้งถึงหนังสือส าคญัทางราชการท่ีอนุญาตใหเ้ปล่ียนแปลงช่ือหรือนาม 

สกุลไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้ลงลายมือช่ือ  วนั  เดือน  ปี  ไวด้ว้ย 
 ๗.  บนัทึกการพน้จากสงักดัวดั  หนา้ ๒๒    ใหบ้นัทึกถึงเหตุท่ีตอ้งพน้จากสงักดั
วดัดังต่อไปน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีเจา้ของหนังสือสุทธิลาสิกขาตามปกติ  ใหเ้จา้อาวาสหมาย 
เหตุ วนั  เดือน  ปี  ท่ีลาสิกขา  ลงลายมือช่ือก ากบั  แลว้มอบคืนใหเ้จา้ของเก็บรกัษาไว ้

(ข) ในกรณีท่ีเจา้ของหนังสือสุทธิถึงมรณภาพ    ใหเ้จา้อาวาสหมายเหตุ 
วนั  เดือน  ปี  ท่ีถึงมรณภาพ  ลงลายมือช่ือก ากบัแลว้เก็บรกัษาไว ้
  (ค)  ในกรณีท่ีเจา้ของหนังสือสุทธิ  ถูกสัง่ลงโทษใหอ้อกจากวดัดว้ยเหตุท่ี
ไม่ตั้งอยูใ่นโอวาทของเจา้อาวาส ใหเ้จา้อาวาสบนัทึกเหตุท่ีสัง่ใหอ้อกไปจากวดัพรอ้มดว้ย

วนั  เดือน  ปี  ท่ีสัง่  ลงลายมือช่ือก ากบัแลว้มอบใหเ้จา้ของหนังสือสุทธิไป 
 ๘.  หนังสือสุทธิเป็นหนังสือส าคญั   ตอ้งรกัษาไวเ้ป็นหลกัฐานประจ าตัว  เพ่ือ
แสดงภาวะและสงักดัของตนไดทุ้กเม่ือ  หา้มบนัทึกหรือขีดเขียนใด ๆ   ในหนังสือสุทธิ

นอกจากรายการท่ีบงัคบัไวเ้ท่าน้ัน 
 ๙.  หนังสือสุทธิทุกฉบบั  ตอ้งมีเลขหน้าตั้งแต่  ๑  ถึง  ๒๗  มีหน้าไม่ครบตามน้ี
ใหถื้อวา่หนังสือสุทธิน้ันใชไ้ม่ได.้ 
  


