
ขอความร่วมมือปฏิบัติ 
ตามแนวทางปฏิบัติการส่งข้อมูลการตรวจประวัติ 

ของผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท 
………………………………………… 

1. ช่องทางการด าเนินการ 
 1.1 แอพพลิเคชั่น Line : ให้ด ำเนินกำรถ่ำยภำพเอกสำรส่งผ่ำนแอพพลิเคชั่น Line  
  โดยสำมำรถสแกน QR Code นี้ 

 
 
 1.2 โทรศัพท์ โทรสำร 
  - โทรศัพท์หมำยเลข 0 7461 7035 
  - โทรสำรหมำยเลข 07461 7040 
 1.3 ส่งทำงไปรษณีย์  
  - ที่อยู่ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพัทลุง 
    ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดพัทลุง ถนนรำเมศวร์ 
    อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  93000 

 1.4 จุดบริการรับเรื่องฯ ณ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 
***ให้ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน แล้วใส่ตะกร้าไว้  
  - ที่ตั้ง ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพัทลุง ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดพัทลุง ถนนรำเมศวร์     
อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

1.5 ส่งข้อมูลผ่ำน google from ที่ https://forms.gle/sJzCnEevJaN3CsMK6 หรือ QR code 

2. วิธีด าเนินการ 
 1. ให้ผู้ขอรับกำรบรรพชำอุปสมบท ยื่นใบสมัครขอบรรพชำอุปสมบท รำยกำรคุณสมบัติแนบท้ำยใบสมัคร

ขอบรรพชำอุปสมบท (ติดรูปถ่ำย ขนำด 1.5- 2 นิ้ว) ใบรับรองผู้สมัครขอบรรพชำอุปสมบท         
หนังสือรับรองบุคคล ใบรับรองกำรตรวจสำรเสพติด โรคติดต่อร้ำยแรงจำกโรงพยำบำลของรัฐ       
พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน (รับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) โดยให้    
ผู้ขอรับกำรบรรพชำอุปสมบทกรอกข้อมูล ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนแล้วลงลำยมือไว้ ยื่นต่อ   
พระอุปัชฌำย์หรือเจ้ำอำวำสวัด เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำน 

 2. ให้พระอุปัชฌำย์หรือเจ้ำอำวำสวัด พิจำรณำด ำเนินกำรตำมช่องทำงข้ำงต้น ตำมเห็นสมควรและเหมำะสม 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยส่งเอกสำรที่น ำส่ง ประกอบด้วย 1.) หนังสือน ำส่งเรื่องถึง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด 2.) แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรตรวจสอบประวัติด้วยชื่อตัว
และชื่อสกุล (กรุณำกรอกรำยละเอียดให้ครบทุกช่อง ด้วยตัวบรรจงให้อ่านง่ายชัดเจน ) 3.) หนังสือยินยอมให้
ตรวจประวัติบุคคล 4.) ส ำเนำบัตรประชำชน และ 5.) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  

......................................... 

หมายเหตุ :  หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อคุณกมลทิพย์  บุญคง ผู้รับผิดชอบงานการตรวจ
ประวัติของผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท  

 

https://forms.gle/sJzCnEevJaN3CsMK6


ตัวอย่างหนังสือแจ้งปรับแก้ไขตามนี้ 

 
ที่ จจ.พท.        /2563       ส ำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัดพัทลุง 
        วัดอัมพวนำรำม ต ำบลท่ำมิหร ำ 
        อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
        93000 

            มีนำคม  2563 

เรื่อง   กำรตรวจประวัติของผู้ขอรับกำรบรรพชำอุปสมบท 

เรียน  เจ้ำคณะอ ำเภอทุกอ ำเภอ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  แนวทำงปฏิบัติกำรส่งข้อมูลกำรตรวจประวัติของผู้ขอรับกำรบรรพชำอุปสมบท จ ำนวน 1 ฉบับ 

 ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น         
มีควำมรุนแรงและกระจำยในวงกว้ำงอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ต้องมีมำตรกำรดูแลสุขภำพของประชำชน พระภิกษุ 
สำมเณรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนตรวจประวัติของผู้ขอรับกำรบรรพชำอุปสมบท        
ดังนั้น เพ่ือเตรียมกำรและก ำหนดมำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโดยส่งผลกระทบต่อทุก
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เห็นควรด ำเนินกำรส่งข้อมูล
กำรตรวจประวัติของผู้ขอรับกำรบรรพชำอุปสมบทผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 
 1. แอพพลิเคชั่น Line 
 2 โทรศัพท์ โทรสำร 
 3 ส่งทำงไปรษณีย์ 
 4. จุดบริกำรรับเรื่องฯ ณ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพัทลุง 

ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัดพัทลุง จึงขอเรียนท่ำนเพ่ือ
ด ำเนินกำรแจ้งวัดทุกวัดในเขตปกครองให้ด ำเนินกำรส่งข้อมูลกำรตรวจประวัติของผู้ขอรับกำรบรรพชำ
อุปสมบทผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่ก ำหนด ตำมเห็นสมควรและเหมำะสม ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำและด ำเนินกำร 

  เรียนมำด้วยควำมเคำรพ 
 
 
                                                                     ( พระครูสิริสุตคุณ ) 
                                                                    เจ้ำคณะจังหวัดพัทลุง 
 
 
ส ำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัดพัทลุง 
โทร. 08 1275 3438 , 08 1095 1815 
 

 

 



-ส าเนาคู่ฉบับ- 
ที่ จจ.พท.        /2563       ส ำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัดพัทลุง 
        วัดอัมพวนำรำม ต ำบลท่ำมิหร ำ 
        อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
        93000 

            มีนำคม  2563 

เรื่อง   กำรตรวจประวัติของผู้ขอรับกำรบรรพชำอุปสมบท 

เรียน  เจ้ำคณะอ ำเภอทุกอ ำเภอ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  แนวทำงปฏิบัติกำรส่งข้อมูลกำรตรวจประวัติของผู้ขอรับกำรบรรพชำอุปสมบท จ ำนวน 1 ฉบับ 

 ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น         
มีควำมรุนแรงและกระจำยในวงกว้ำงอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ต้องมีมำตรกำรดูแลสุขภำพของประชำชน พระภิกษุ 
สำมเณรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนตรวจประวัติของผู้ขอรับกำรบรรพชำอุปสมบท        
ดังนั้น เพ่ือเตรียมกำรและก ำหนดมำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโดยส่งผลกระทบต่อทุก
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เห็นควรด ำเนินกำรส่งข้อมูล
กำรตรวจประวัติของผู้ขอรับกำรบรรพชำอุปสมบทผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 
 1. แอพพลิเคชั่น Line 
 2 โทรศัพท์ โทรสำร 
 3 ส่งทำงไปรษณีย์ 
 4. จุดบริกำรรับเรื่องฯ ณ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพัทลุง 

ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัดพัทลุง จึงขอเรียนท่ำนเพ่ือ
ด ำเนินกำรแจ้งวัดทุกวัดในเขตปกครองให้ด ำเนินกำรส่งข้อมูลกำรตรวจประวัติของผู้ขอรับกำรบรรพชำ
อุปสมบทผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่ก ำหนด ตำมเห็นสมควรและเหมำะสม ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำและด ำเนินกำร 

  เรียนมำด้วยควำมเคำรพ 
 
 
                                                                     ( พระครูสิริสุตคุณ ) 
                                                                    เจ้ำคณะจังหวัดพัทลุง 
 
 
ส ำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัดพัทลุง    ตรวจ............................... 
โทร. 08 1275 3438 , 08 1095 1815    ทำน................................ 
     ร่ำง................................. 
     พิมพ์............................... 


