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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอหนังสือรับรองต่ออำยุวีซ่ำส ำหรับพระภกิษุสำมเณรและแม่ชีชำวต่ำงประเทศ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเลย 
กระทรวง:หนว่ยงานท่ีไมส่งักดักระทรวง 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขอหนงัสือรับรองตอ่อายวีุซา่ส าหรับพระภิกษุสามเณรและแมชี่ชาวตา่งประเทศ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเลย 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อ่ืนๆ (เชน่การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ)  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบส ำนกังำนพระพทุธศำสนำแห่งชำติว่ำดว้ยกำรออกหนงัสือรับรองให้ต่ออำยวีุซ่ำแก่ชำวต่ำงประเทศผูเ้ข้ำ
มำศึกษำหรือปฏิบติัธรรมทำงพระพทุธศำสนำในประเทศไทยพ.ศ. 2546 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน10  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 20  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 5  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอหนงัสือรับรองตอ่อายวีุซ่าส าหรับพระภิกษุสามเณรและแมชี่ชาวตา่งประเทศ
  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัเลย 

ศำลำกลำงชัน้ 5 ถนนมะลิวรรณ 42000/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1.พระภิกษุสามเณรและชีชาวตา่งชาตท่ีิเข้ามาศกึษาพระปริยตัธิรรมหรือปฏิบตัธิรรมทางพระพทุธศาสนาโดยได้รับการ
รับรองจากเจ้าอาวาสหรือเจ้าส านกัเรียนเจ้าคณะอ าเภอเจ้าคณะเขตเจ้าคณะจงัหวดัเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 



2/4 
 

 
2.ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแล้ว
เห็นวา่ครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจเอกสาร 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
พระพทุธศาสนา
จงัหวดัเลย 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาลงนาม 
 

5 วนัท าการ ส านกังาน
พระพทุธศาสนา
จงัหวดัเลย 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ประสานผู้ รับบริการเพ่ือมา
รับเอกสารไปย่ืนตอ่กรมการ
กงสลุ 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
พระพทุธศาสนา
จงัหวดัเลย 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) หนงัสือเดนิทาง กรมการกงสลุ 0 1 ฉบบั - 

2) 
หนงัสือรับรอง
การบรรพชาหรือ
อปุสมบท 

- 1 0 ฉบบั (เจ้าอาวาสเป็นผู้
ออกเอกสาร) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

3) 

หนงัสือสทุธิ - 0 1 ฉบบั (1.พระอปัุชฌาย์
เป็นผู้ออกเอกสาร 
2.รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือจากเจ้า
อาวาสวดัท่ี
อนญุาตให้พ านกั
อาศยั 

- 1 0 ฉบบั (เจ้าอาวาสเป็นผู้
ออกเอกสาร) 

2) 

แบบประวตัิศว.1 - 1 0 ฉบบั (เจ้าอาวาสเจ้า
คณะอ าเภอหรือ
เขตเจ้าคณะ
จงัหวดัเจ้าคณะ
กรุงเทพมหานคร
เป็นผุ้ออกเอกสาร) 

3) 

หนงัสือรับรอง
การให้พ านกั
อาศยัจากส านกั
เรียนหรือ
สถานศกึษา 

- 1 0 ฉบบั (เจ้าอาวาสเป็นผุ้
ออกเอกสาร) 

4) 

วฒุิการศกึษา - 0 1 ฉบบั (1.สถาบนัท่ีส าเร็จ
การศกึษาออก
เอกสาร 
2.รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์และประสานราชการส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติต าบล

ศาลายาอ าเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 73170 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์และประสานราชการส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ
โทรศพัท์ 02-441-0087 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์และประสานราชการส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติอีเมล์ 
iconab@onab.go.th 
หมายเหตุ- 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=692&amp;Itemid=261 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 19/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั

เลยพศจ. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


