ื ร ับรองต่ออายุวซ
ี าว
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอหน ังสอ
ี ่าสําหร ับพระภิกษุสามเณร และแม่ชช
ต่างประเทศ
หน่วยงานทีใ' ห้บริการ : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร หน่วยงานทีไม่สงั กัดกระทรวง
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
' นไข (ถ้ามี) ในการยืน
' คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.พระภิกษุ สามเณรและชีชาวต่างชาติทเข
ี ้ามาศึกษาพระปริยัตธิ รรมหรือปฏิบัตธิ รรมทางพระพุทธศาสนา โดยได ้รับการรับรอง
จากเจ ้าอาวาสหรือเจ ้าสํานั กเรียน เจ ้าคณะอําเภอ เจ ้าคณะเขต เจ ้าคณะจังหวัด เจ ้าคณะกรุงเทพมหานคร
2.ระยะเวลาการให ้บริการตามคูม
่ อ
ื เริมนับจากเจ ้าหน ้าทีผู ้รับคําขอได ้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแล ้วเห็นว่า
ครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชน
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ' ห้บริการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ
จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042 715275 อีเมล์ :
snk@onab.go.th/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีใ' ห้บริการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ
จังหวัดสกลนคร 47000 /ไปรษณีย ์
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังJ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการตลอด 24
ชัวโมง

ขนตอน
ั4
ระยะเวลา และส่วนงานทีร' ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 7 วันทําการ
ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั4
การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทําการ

ส่วนทีร' ับผิดชอบ
สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
สกลนคร

2)

การพิจารณา
ผู ้มีอํานาจพิจารณาลงนาม - ผู ้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
(หมายเหตุ: -)

5 วันทําการ

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
สกลนคร

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ประสานผู ้รับบริการ เพือมารับเอกสารไปยืนต่อสํานักงานตรวจ
คนเข ้าเมืองสกลนคร
(หมายเหตุ: -)

1 วันทําการ

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
สกลนคร

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
' เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
ลําด ับ
ชือ
' เติม (ถ้ามี)
1)
หนงั สือเดินทาง
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
หนงั สือสุทธิ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1.พระอุปัชฌาย์เป็ นผู ้ออกเอกสาร
2.รับรองสําเนาถูกต ้อง

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการกงสุล

-

ลําด ับ

3)

4)

' เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
' เติม (ถ้ามี)
3.กรณีทใบสุ
ี
ทธิเป็ นภาษาต่างประเทศให ้แปลเป็ นภาษาไทยให ้ถูกต ้อง
เรียบร ้อยก่อน)
หนงั สือจากเจ้าอาวาสว ัดทีอ
' นุญาตให้พําน ักอาศ ัย
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เจ ้าอาวาสเป็ นผู ้ออกเอกสาร)
แบบประว ัต ิ ศว.1
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เจ ้าอาวาส เจ ้าคณะอําเภอหรือเขต เจ ้าคณะจังหวัด เจ ้าคณะ
กรุงเทพมหานคร เป็ นผุ ้ออกเอกสาร)

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มข
ี ้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
ศูนย์รับเรืองราวร ้องทุกข์และประสานราชการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์รับเรืองราวร ้องทุกข์และประสานราชการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-441-0087
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์รับเรืองราวร ้องทุกข์และประสานราชการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อีเมล์ iconab@onab.go.th
(หมายเหตุ: -)
4)
4 ศูนย์รับเรืองร ้องทุกข์และประสานราชการ สํานั กงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร อีเมล์ snk@onab.go.th
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ

' แบบฟอร์ม
ชือ

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=692&amp;Itemid=261

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที'
' กระบวนงาน: การขอหนังสือรับรองต่ออายุวซ
ี าวต่างประเทศ
ชือ
ี า่ สําหรับพระภิกษุ สามเณร และแม่ชช
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานั กเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อืนๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให ้ความเห็นชอบ)
กฎหมายทีใ' ห้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ' กีย
' วข้อง:
1)ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวา่ ด ้วยการออกหนังสือรับรองให ้ต่ออายุวซ
ี า่ แก่ชาวต่างประเทศผู ้เข ้ามาศึกษา
หรือปฏิบต
ั ธิ รรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2546

ระด ับผลกระทบ: บริการทัวไป
4 ทีใ' ห้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมภ
พืน
ิ าค
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
' ําหนดระยะเวลา: ไม่ม ี
ระยะเวลาทีก
' ําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 10
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 20
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 5
' อ้างอิงของคูม
ี าวต่างประเทศ สํานั กงาน
ชือ
่ อ
ื ประชาชน: การขอหนังสือรับรองต่ออายุวซ
ี า่ สําหรับพระภิกษุ สามเณรและแม่ชช
พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
เอกสารฉบับนีด
J าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สําหรั บประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

