
Practice Guidelines 

for Foreigners
who Visit Kingdom of Thailand 

for Studying Buddhism or Practicing Religious Activities

National Office of Buddhism

វិ ធី ប្រត បិតិិបបត់ជនបតបេស់ែលធេ ើី ដលណេើរបកស់បសព្រះពះទ្សសា់នា

ឬរត បិតិិបីក៌សន ុងរតេស់ថៃ

ទីស្នា ក់ការព្រះរុទធស្នសនាជាតិ

วิธีปฏิบัติของชาวต่างประเทศ
ที่เดินทางเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติธรรมในราชอาณาจักรไทย

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

KHEN TH

3 languages



“Buddhism in the Kingdom of Thailand has gradually 

flourished and propagated to other countries becoming an 

interest and widely respected among foreigners. Currently, a 

large number of foreigners come to Kingdom of Thailand to 

study and practice Buddhism while staying at institutes and 

temples. After graduating from their courses, these people return 

to their home country and promote Buddhism which has made 

Thai Buddhism widespread in many countries.



”

POL.LT.COL. 
PONGPORN PARMSNEH

DIRECTOR GENERAL 
OF NATIONAL OFFICE OF BUDDHISM

The National Office of Buddhism is an institute that 

countersigns the commands of clergies to preserve and foster 

religion. It promotes and propagates Buddhism both in home 

country and abroad, as well as supports foreign monks who 

come to the Kingdom of Thailand to study Buddhism and 

practice religious activities. As such, in 2003, the National 

Office of Buddhism issued regulation on the issuance of 

certification letter for visa extension for those who visit 

Kingdom of Thailand to practice religious activities and study

Buddhism. The regulations were created also to address the 

concern that some Buddhist monks and novices nowadays lack 

knowledge and understanding of the disciplines of Dhamma, 

regulations, and laws of Thai clergy, which has resulted in a 

faith crisis and several petitions over inappropriate conduct 

from Buddhists. 

The National Office of Buddhism is aware of the 
various issues that affect the proper practice of Dhamma in 

modern day. Thus, in order to protect, preserve, and sustain 

Buddhism, we have prepared guidelines for foreigners who 

travel to the Kingdom of Thailand to study Buddhism or 

practice religious activities, as well as practical guidelines to 

follow the disciplines of Dhamma, with instructions in three 
languages: Thai, Khmer, and English in order to create 

knowledge and understanding of the proper practices for 

foreigners before traveling to Kingdom of Thailand. 

BACKGROUND



សសចកត ីស្តើម
រះពះទ្សសា់នាសន ុងរតេស់ថៃ បាបប ដសចណេប ដបជាធណដាតជបបងបាបផ្សះើផ្ព្យេៅលធជ

រតេស់េផ្សងៗ បហូិជាសប្ចាតជអាបកមើ៍ មាប់ធា បត់ជនបតបេស់យ៉ា ងសូធណសូលាយ

តចច ុតបបនមាបនបតបេស់ចូធកស់បសព្បបងរតិបតិិបីក៌តាករះពះទ្សសា់នាសន ុង

រតេស់ថៃមាបចណបួបជាេរចរប េដាយាន សជេៅសន ុងិណណាសជេបៀបឬិិិអារាកេផ្សងៗ េៅ

េះធតញ្ចតជកាប់បសព្ េហរយរិធតជេៅផ្សះើផ្ព្យរះពះទ្សសា់នាសន ុងរតេស់បត់ជខ្ល បួ េ ើី ដ

ឲ្យរះពះទ្សសា់នាបត់ជថៃ វប ដសលទ្ពដាធេៅរតេស់េផ្សងៗយ៉ា ងសូធណសូលាយ ។

សប្ាន សជកាបរះពះទ្សសា់នាជាិប សន ុងថាបៈរសកុកាបងាបសសួធិត ន់ ងគើៈរះព់ងឃ

ែផ្នសកាបសណបទ្សតណបទ្ង ឧតថកភា់នា កាបនណបទ្ញកាបផ្សះើផ្ព្យរះពះទ្សសា់នាសន ុងរតេស់

បបងជាសប្ភ្នន សជងាបែលធឧតថកភ រះព់ងឃតបេស់ ែលធមាបកាប់បសព្រះពះទ្សសា់នាបបង

រតិបតិិបីក៌សន ុងរតេស់ថៃ េសរតបាបតេងក រិបេតៀតរតិបតិិបសន ុងកាបេចញឯសាបតបិ

ប់ះធភ្នះិ ដា់ណរាតជអ្នសែលធចូធកស់បសព្បបងរត បិតិិបីក៌តាកផ្ល ូិរះពះទ្សសា់នា

រតេស់ថៃ ះទ្សស់គរាន ២៥៤៦ ជាកួយតចចតបបន បាបមាបរះពភបខ្ទ្់ងឃ ាកេើ តបេស់

កួយចណបួយ ះទ្ណទាបជយធជលឹងះប្ ិ ធប័យថបរះពីក៌ បេតៀត ចាតជ បត់ជគើៈ់ងឃថៃ េ ើី ដឲ្យ

េសរិតញ្ហា ប បបងមាបកាបទាកទាទាសជសងបឹងរះឹិិបសកមែលធះទ្ណ់កបកយះប្រះពះទ្សសា់នា

កួយចណបួប ណី។

សប្ាន សជកាបរះពះទ្សសា់នាជាិប បាបេតិិ់ណខាបជេធរតញ្ហា ទាណងេបព បបងេលរកបប្ជាកាប

ែសបតញ្ហា ប រគតជរគងបបង នួយរន ុណេរនងរះពះទ្សសា់នាឲ្យមាបភ្នះគងជិងស េសរតបាប

តេងក រិឯសាែើនាណិ ធី ប្រត បិតិិបបត់ជនបែលធេ ើី ដលណេើរបចូធកសរតេស់ថៃេលរកបប្់បសព្ះប្

រះពះទ្សសា់នាឬរតិបតិិបីក៌ បបងិ ដី ប្រត បិតិិបតាកះទ្សស ិ ធប័យបកួទាណង ចណបទ្ចគួបរតិបតិិប

ចណបួប ៣ភ្នា ែលធមាបលូចជាភ្នាថៃ ភ្នាែខ្ម ប បបងភ្នាអ្ងជេគេ់ េ រងេលរកបប្េ ើី ដ

ឲ្យេសរិភ្នះងាយរ់ួធ ងាយយធជសន ុងបេតៀតរតិបតិិបបត់ជនបតបេស់កទ្បេ ើី ដលណេើរបចូធ

កសរតេស់ថៃ។

ความเป็นมา
พระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทย ได้เจริญรุ่งเรืองมาตามล าดับและได้เผยแผ่

ไปยังนานาประเทศ จนเป็นท่ีสนใจ เลื่อมใส ศรัทธา ของชาวต่างประเทศอย่างแพร่หลาย 
ปัจจุบันมีชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทย
จ านวนมาก โดยพ านักในส านักเรียนหรือวัดต่าง ๆ เมื่อส าเร็จการศึกษา และกลับไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศของตน ท าให้พระพุทธศาสนาของไทยแผ่ขยายไปยังนานาประเทศ
อย่างกว้างขวาง

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลท่ีรับสนองงานคณะสงฆ์
ด้ านการท า นุบ ารุ งอุปถัมภ์ศาสนา การส่ ง เสริ มเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
และต่างประเทศ และเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนพระภิกษุชาวต่างประเทศท่ีมาศึกษา
พระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมในราชอาณาจักรไทย จึงได้ออกระเบียบปฏิบัติในการออก
หนังสือรับรองให้ต่อวี ซ่าส าหรับผู้ เข้ ามาศึกษาและปฏิบัติ ธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ กอปรกับปัจจุบัน ได้มีพระภิกษุ สามเณร ชาวต่างประเทศ
บางรูป ขาดความรู้ความเข้าใจหลักพระธรรมวินัย ระเบียบ กฎหมาย ของคณะสงฆ์ไทย ท าให้
เกิดวิกฤตศรัทธา และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาจาระท่ีไม่เหมาะสมจากชาวพุทธจ านวนมาก 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการปกป้อง 
คุ้มครอง และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง ยั่งยืน จึงได้จัดท าเอกสารแนะน าวิธี
ปฏิบัติของชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพ่ือศึกษาพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติ
ธรรมและแนวปฏิบัติตามพระธรรมวินัยรวมท้ังข้อควรปฏิบัติ จ านวน ๓ ภาษา ซ่ึงประกอบด้วย 
ภาษาไทย ภาษาเขมร และภาษาอังกฤษ ขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ
ส าหรับชาวต่างประเทศก่อนเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทย 



The National Office of Buddhism will issue a 
certification letter for visa extension for the 

following persons:

1. A person who enters Kingdom of Thailand to ordain as 
a monk or a novice.

2. A person who has been ordained as a monk or a novice 

from other country and enters Kingdom of Thailand to 
study or practice Dhamma.

3. A person who enters Kingdom of Thailand to ordain as 
a nun. 

ការសសា ើរសុុំឯកស្នរបន្តរសរលភារវសី្ន សុំរាប់ជន្បរសទស
សប្ាន សជកាបរះពះទ្សសា់នាជា បិ បឹងេចញឯសាបតបិប់ះធភ្នះសប ថិកាប ណ់រាតជតទ្គគធ

លូចិេៅេបព ។

១. អ្នសែលធចូធកសតណតួ់េើប ឬចូធ ប់ខាជារះពភបខ្ទ្ ាកេើ សន ុងរតេស់ថៃ។

២. អ្នសែលធបាបសសួធកាបតណតួ់េើប ឬចូធ ប់ខាជារះពភបខ្ទ្ ាកេើះប្រតេស់េផ្ស

ងៗេហរយចូធកស ប់សព្ឬរត បិតិិបីក៌សន ុងរតេស់ថៃ។
៣. អ្នសែលធចូធកសតួ់ជាលូបនប្សន ុងរតេស់ថៃ។

การขอหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่า ส าหรับชาวต่างประเทศ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะออกหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่าส าหรับ
บุคคลดังต่อไปนี้ คือ
๑.    ผู้เข้ามาบรรพชา หรืออุปสมบทเป็นพระภิกษุ สามเณรในราชอาณาจักร

ไทย
๒.    ผู้ได้รับการบรรพชา หรืออุปสมบทเป็นพระภิกษุ สามเณรมาจาก

ต่างประเทศ แล้วเข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมในราชอาณาจักรไทย
๓.    ผู้เข้ามาบวชเป็นชีในราชอาณาจักรไทย

Requesting a Certification Letter 
for Visa Extension – Foreigner

๔



The National Office of Buddhism will issue a certification letter for visa 

extension for persons entering Kingdom of Thailand to ordain as a monk 
or a novice with the following qualifications:

1. Was granted a Non-Immigrant Visa.
2. Is in good health.
3. Graduated at least high school or equivalent (except those who are under 20 years old).
4. Studied at temple or institute abroad where teachers are Thai people who can speak 

the language of that country and are able to teach Buddhism.
5. Is a person who stayed at the temple where he had ordained during Buddhist Lent, 

unless granted permission from the abbot or the preceptor.
6. Abbot or head of the institute has certified the results of the study or practice as well 

as the conduct, which is approved by the monk dean according to rank.
7. Entered Kingdom of Thailand with approval from the Thai government or clergy.

ទីស្នា ក់ការព្រះរុទធស្នសនាជាតិ ន្ឹងសចញឯកស្នរបន្តរសរលភារទិតថការ ដល់អ្ាកដដល
ចូលមកបុំបួសសេន្ ឬចូលសិខា កន ុងព្បសទសថៃ ដដលមាន្គុេសមបតត ិដូចតសនសន្ះ

១. បាបសសួធកាបេបាពរតា (Visa) រតេភសាន សជេៅតេណិាពអា់បិ (Non – Immigrant Visa)

២. មាប់ទ្ខ្ភ្នះធអ

៣. មាបសណប ធិ ិតបីក៌េលរក កបបេរកាកសណប ធិ ិ ធសាធ័យ (ថាន សជសប្ ១០-១២) ឬសណប ធិ េ ម់ រប (េធរសែធងអ្នស ែលធចូធកស

តណតួ់េើបែលធមាបអាយទ្កបបេធរ់ះប្ ២០ ឆ្ន ណ)។
៤. ិិិឬិណណាសជេបៀងតបេស់ ាខាឬ់បសព្ រិូិមាបរគូតេរងៀបជានបជាិបថៃ ែលធេចពភ្នា បត់ជនបតបេស់េនាព

អាចេ ើី ដឲ្យកាបសូមាប អ្តជបំរះពះទ្សសា់នាបាបធអ ។
៥. ជាអ្នសែលធេៅចាណិ់ព្សន ុងិិិែលធ ទ់្ណចូធ ប់ខា េធរសែធងែិបឹងបាបអ្បទ្ញ្ហា ិបះប្់ងឃរានិិិឬឧតសនា ជាកទ្ប

់បប។
៦. ់ងឃរានឬ់ងឃរានិណណាសជេបៀប បាបសសួធាគ ធជធបសសផ្ធកាប់បសព្ឬធបសសផ្ធកាបរតិបតិិបីក៌បបងរះឹិិបសកម

េដាយឆ្េងកាិជកាបយធជរ់តះប្់ណណាសជរតធាបគើៈរគតជរគង់ងឃ តាកធណដាតជ។
៧. េ ើី ដលណេើរបចូធកសេដាយសសួធកាបអ្បទ្ញ្ហា ិបះប្កន្តបិប្រានកាបឬគើៈ់ងឃថៃ។

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะออกหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่าให้กับผู้เข้ามาบรรพชา หรือ
อุปสมบทในราชอาณาจักรไทย ที่มีคุณสมบัติดังนี้
๑.    ได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant Visa)
๒.   มีสุขภาพดี
๓.   มีการศึกษาเดิมไมต่่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ยกเว้นผู้เข้ามาบรรพชาที่มอีายุไม่เกิน 20 ปี)
๔.   วัดหรือส านักเรยีนทีช่าวต่างประเทศสังกัดหรือศึกษา จะต้องมีผู้สอนเป็นคนไทยที่รูภ้าษาของชาวตา่งประเทศนั้น

สามารถให้การสั่งสอน อบรมทางพระพุทธศาสนาได้ดี
๕.   เป็นผู้ที่อยู่จ าพรรษาในวดัทีข่อบรรพชาอปุสมบท ยกเว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากเจา้อาวาสวัดหรืออุปัชฌาย์เสียกอ่น
๖.  เจ้าอาวาสวัดหรือเจา้ส านักเรยีนไดร้บัรองผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติธรรมและความประพฤติ โดยผ่านความ

เห็นชอบจากเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ตามล าดับชั้น
๗.   เดินทางเข้ามาโดยได้รับอนุมัติจากทางราชการหรือคณะสงฆ์ไทย



The National Office of Buddhism will issue a certification letter for 

visa extension for persons entering Thailand to ordain as a nun 

with the following qualifications:

ទីស្នា ក់ការព្រះរុទធស្នសនាជាតិ ន្ឹងសចញឯកស្នរបន្តរសរលភារទិតថការ ដល់

អ្ាកដដលចូលមកបួសជាដូន្ជីកន ុងព្បសទសថៃ ដដលមាន្គុេសមបតត ិដូចតសនសន្ះ

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะออกหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่าให้กับผู้เข้า
มาบวชเป็นชีในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ :

1. Was granted a Non-Immigrant 

Visa.

១. បាបសសួធកាបេបាពរតា (Visa) រតេភសាន សជ

េៅតេណិាពអា់បិ (Non – Immigrant Visa)

๑.   ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ชั่วคราว

2.  Is in good health.

២. មាប់ទ្ខ្ភ្នះធអ

๒.   มีสุขภาพดี

Non – Immigrant 

3.  Resides at the institute of Buddhist temple

certified by the National Office of Buddhism.

៣. រតចាណេៅិណណាសជបត់ជិិិសន ុងរះពះទ្សសា់នាែលធសប្ាន សជកាប

រះពះទ្សសាាជាិបបាបេបៀតចណនូប

๓.  ประจ าอยู่ในส านกัของวัดในพระพุทธศาสนาที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง

៤. ់ងឃរានឬ់ងឃរានិណណាសជេបៀប បបងរតធាបគើៈ

រគតជរគង់ងឃបាបសសួធកាបយធជរ់តតាកធណដាតជថាន សជ

4. Abbot or head of the institute has certified 

the results of the study or practice as well 

as the conduct, which is approved by the 

monk dean according to rank

๔. เจ้าอาวาส/เจ้าส านักเรียน และเจ้าคณะปกครอง
สงฆ์ ได้ให้ความเห็นชอบตามล าดบัชัน้

5. Is a person who stays at a nun institute 

under the responsibility of any abbot.

៥. ជាអ្នសែលធាន សជេៅសន ុងិណណាសជអ្តជបំ់ណរាតជ

ចណេ ពលូបនប្ េហរយិណណាសជអ្តជបំេបព បឹងរិូិ

ថ់ បិសន ុងកាបរគតជរគងបត់ជ់ងឃរានិិិណាកួយ។

๕.  เป็นผู้อยู่ในส านักอบรมส าหรับชีโดยเฉพาะ 
และส านักอบรมชีดังกล่าว จะต้องอยู่ใน
ความปกครองของเจ้าอาวาสวัดใดวัด
หนึ่ง



Procedures
ធណដាតជកាបលណេើរបកាបបត់ជអ្នសែលធបឹង់ទ្ណឯសាបតបិប់ះធភ្នះសប ថិកាប

ขั้นตอนการด าเนินการของผู้ท่ีจะขอหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่า

Fill in SorWor.1 form.

Abbot issues a letter to the National 
Office of Buddhism to request the 
certification letter.

The National Office of Buddhism issues a 
certification letter to inform the Immigration 
Office for further visa extension procedures.

for Requesting Visa Extension Certification Letter

តណេះញរតិិិបបតូ ់ិ.១

กรอกแบบประวัติ ศว.๑

់ងឃរានិិិ មាបឯសាប

តញ្ហា សជះប្សប្ាន សជកាបរះព

ះទ្សសា់នាជាិប េលរកបប្់ទ្ណ
ឯ ស ា ប ស សួ ធាគ ធជ ។

เจ้าอาวาสวัด มีหนังสือแจ้ง
ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่ งชา ติ  เพื่ อขอหนั งสื อ
รับรอง

សប្ាន សជកាបរះពះទ្សសា់នា

ជាិប េចញឯសាសសួធ

ាគ ធជ បបងតញ្ហា សជរបាតជសប្

ាន សជ កា ប រ ិួ ិ ះប បប ិ យ

តទ្គគ ធឆ្េ ង ែលធ េលរក បប្

លណេើរបកាបតបិប់ះធភ្នះ
វិ ដាជាតបិបេសៀិ។

ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติออกหนังสือรับรอง
และแจ้งส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อด าเนินการต่อ
อายุวีซ่าต่อไป



Required Documents for Visa Extension Request

1. A certification letter certified by the abbot or the educational 

center or institution

2. A copy of passport

3. A copy of degree certificate

4. A copy of the monk’s ID card (if any)
5. A 2-inch color photo without sunglasses (must be taken within 

6 months)

ភ័សតតាងព្បកងកន ុងការសុុំឯកស្នរបន្តរសរលភារទិតថការ

១. ឯសាបសសួធាគ ធជះប្់ងឃរានិិិ ឬ ណ់ណាសជេបៀប ឬាថ បសប្កាប ប់សព្

២. ឯសាបៃិចណ ងធបខ្បិឆ្េងែលប
៣.ឯសាបៃិចណ ង់ញ្ហា តរិកាប ប់សព្

៤. ឯសាបៃិចណ ង ណ់តទ្រិសណេើរិ (េតរមាប)

៥. បតូៃិះើ៌ខាន ិ ២ ់ក ចណបួប ១ ់បេ ឹស កបប សជ ែិបតាេមម ៃិកបបេធរ់ះប្ ៦ ែខ្

หลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่า
๑. หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสวัด หรือส านักเรียน หรือสถานศึกษา
๒. ส าเนาหนังสือเดินทาง
๓. ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา
๔. ส าเนาหนังสือสุทธิ (ถ้าม)ี
๕. รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายมาไม่เกิน ๖ เดือน

Required Documents 

๘



Validity of Stay in Kingdom of 

Thailand
1. Countries with Buddhist Background: The National Office of Buddhism 

will issue a certification letter for visa extension for a period of 1 year at a 
time but not exceed 5 years in total. The countries include:

1) The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

2) The Federal Democratic Republic

3) The People’s Republic of Bangladesh

4) The Republic of India

5) The Kingdom of Bhutan

6) The Republic of the Union of Myanmar

7) The Lao People’s Democratic Republic

8) The Kingdom of Cambodia

9) The Socialist Republic of Vietnam

10) The Federation of Malaysia

11) The Republic of Singapore

12) The Republic of Indonesia

13) The Republic of Korea

14) The People’s Republic of China

15) Japan

2.   Countries with no Buddhist Background: National Office of Buddhism 

will issue a certification letter for visa extension for a period of 1 year at a 
time but not exceed 10 years in total.

Visa Issuance means an endorsement or any signature of approval in a 

passport or similar document of the foreigner issued by a government officer, 

signifying that the document is permitting its bearer to reside in or travel 
through the country as well as specifying the date to leave the country.



កុំេត់រយៈសរលដដលសុុំស្នា ក់សៅកន ុងព្បសទសថៃ

១. ព្បសទសដដលមាន្មូលដ្ឋា ន្ខាងព្រះរុទធស្នសនា េៅសប្ាន សជកាបរះពះទ្សស

ា់នាជាិប បឹងេចញឯសាបតបិប់ះធភ្នះិ ដាសន ុងកិង ១ ឆ្ន ណ ែិ

កបបេធរ់ះប្ ៥ ឆ្ន ណ មាបលូចជាធណដាតជ រតេស់ (១) ាធាបើៈបលឋ់ងគក

បបយករតជាីបតេិយយរ់ប្ធងាក (២) ់ហះ័បសាធាបើៈរតជាីបតេិយយ

េើបា៉ា ធជ (៣) ាធាបើៈបលឋ រតជានបតងជគ្លេ េល់ (៤) ាធាបើៈបលឋ

ឥណាា (៥) ភូតាប (៦) ាធាបើៈបលឋថប់ហភ្នះកប្យ៉ា បជមា៉ា (៧) ាធាប

ើៈបលឋ រតជាីបតេិយយរតជានបឡាិ (៨) រះពរាជាណាចរសសកព ុជា (៩)

ាធាបើៈបលឋ់ងគកបបយកេិៀិណាក (១០) ់ហះ័បស បលឋមា៉ា េ ់ទ្ប្ (១១)

ាធាបើៈបលឋ់បងគះួ (១២) ាធាបើៈបលឋឥើឌ េូប់ទ្ប្ (១៣) ាធាបើៈបលឋ

សូេប៉េ (១៤) ាធាបើៈបលឋ រតជានបចបប (១៥) នត៉ាទ្ប

២. ព្បសទសដដលរុុំមាន្មូលដ្ឋា ន្ព្គឹសខាងព្រះរុទធស្នសនា សប្ាន សជកាបរះព

ះទ្សសា់នាជាិប បឹងេចញឯសាបតបិប់ះធភ្នះិ ដាសន ុងកិង ១ ឆ្ន ណ

ែិកបបេធរ់ះប្ ១០ ឆ្ន ណ ។

ការរិន្ិតយព្បថាប់ព្តា (Visa Issuance) មាន្ន្័យថា ការស ះព្តាឬការ
ចុះខ្ល ឹមស្នរកន ុងលិខ្ិតឆ្លងដដន្ ឬឯកស្នរសព្បើជុំនួ្សលិខ្ិតឆ្លងដដន្
របស់ជន្បរសទស សដ្ឋយបុគគលិករបស់រដា សដើមបីបញ្ជា ក់ថាអ្ាកស វ្ ីដុំសេើរ
 ន្ទទួលការអ្ន្ុញាតិឲ្យចូលស្នា ក់សៅឬឆ្លងកាត់ ន្ិងកុំេត់ការស វ្ ី
ដុំសេើរសចញរីព្រះរាជាណាចព្ក។

ก าหนดระยะเวลาท่ีขอพ านักในราชอาณาจักรไทย 
๑.ประเทศที่มีพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จะออกหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่า ครั้งละ ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี มีดังนี้ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  สาธารณรัฐอินเดีย  ราชอาณาจักรภูฎาน  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สหพันธรัฐมาเลเซีย  
สาธารณรัฐสิงคโปร์  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และ ญี่ปุ่น

๒.ประเทศที่ไม่มีพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จะออกหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่าให้ครั้งละ ๑ ปี แต่รวมกันไม่เกิน ๑๐ ปี

การตรวจลงตรา (Visa Issuance) หมายถึง การประทับตราหรือการลง
ข้อความในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่าง
ด้าว โดยเจ้าพนักงานของรัฐเพ่ือแสดงว่าผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เข้าพ านัก
หรือเดินทางผ่าน และก าหนดเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

๑๐



Types of Visas

Diplomatic

Official

Non – Immigrant 

Tourist

Transit

Immigrant

Non – Ouota 
Immigrant

Courtesy



Types of Visas
Immigration Act B.E. 

2522 (1979) has specified 

the types of visas as 

follows:

ព្បសភទរបស់

ការរិន្ិតយ

ព្បថាប់ព្តា
ព្រះរាជបញ្ញ តតពិ្តួត

រិន្ិតយបុគគលឆ្លង

ដដលគ.ស. 1979 

កុំេត់ព្បសភទការ

រិន្ិតយព្បថាបព់្តា
មាន្ដូចតសនសន្ះ

ประเภทของการตรวจ
ลงตรา
พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ก าหนดประเภทการตรวจ
ลงตรา มีประเภทดังนี้

1. Diplomatic Visa ១.  ព្បសភទកាលទូត ๑. ประเภททูต

2. Official Visa ២.  ព្បសភទមន្តន្ត ីរាជការ ๒. ประเภทราชการ

3. Non – Immigrant Visa ៣.  ព្បសភទស្នា ក់សៅប

សណាត ះអាសន្ត
๓. ประเภทคนอยู่

ชั่วคราว
4. Tourist Visa ៤.   ព្បសភទអ្ាក

សទសចរ
๔. ประเภทนักท่องเท่ียว

5. Transit Visa ៥.   ព្បសភទអ្ាកស វ្ ី

ដុំសេើរឆ្លងកាត់ព្រះ

រាជាណាចព្ក

๕. ประเภทคนเดิน
ทางผ่าน
ราชอาณาจักร

6. Immigrant Visa under 

Section 41 of the 

Immigration Act B.E. 

2522 (1979)

៦.   ព្បសភទអ្ាកចូល

មកមាន្ទីលុំសៅ

កន ុងព្រះរាជាណា

ចព្ក តាមមាព្តា

៤១ ថន្ព្រះរាជ

បញ្ញ តត ិបុគគលឆ្លង

ដដន្ រ.ស. 

២៥២២ ។

๖. ประเภทคนเข้ามามี
ถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร ตาม
มาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 
๒๕๒๒

7. Non – Quota 

Immigrant Visa with 

annual permit for 

residency in the 

Kingdom under Section 

50 of Immigration Act 

B.E. 2522

៧.  ព្បសភទអ្ាកឆ្លង

ដដលសព្ៅកុំេត់

ចុំនួ្ន្ជន្បរសទស

ដដលន្ឹងចូលមក

មាន្ទីលុំសៅកន ុង

ព្រះរាជាណាចព្ក

ជាសរៀងរាល់ឆ្ា ុំតាម

មាព្តា ៥០ ថន្ព្រះ

រាជបញ្ញ តត ិបុគគល

ឆ្លងដដន្ គ.ស. 

1979 ។

๗.  ประเภทคนเข้าเมือง
นอกก าหนดจ านวน
คนต่างด้าว ซ่ึงจะ
เข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็น
รายปีตามมาตรา 
๕๐ แห่ง
พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒

8. Courtesy Visa ៨.   ព្បសភទអ្្ាព្ស័យ

សមព្តីភារ
๘.  ประเภทอัธยาศัย

ไมตรี

๑๖



1. To study in a public or private 

educational institution.

2. To attend seminar/training 

session in an institute of 

government, state enterprise, 

or international organization.

3. To study or practice Buddhist 

Dhamma. In the case of a 

foreign Buddhist monk, 

novice, or nun, a letter 

certified by the abbot, proof 

of residence, and acceptance 

letter from the educational 

institution are required. 

ED
Non – Immigrant “ED” Education



การตรวจลงตราประ เภทคนอ ยู่
ชั่วคราว เ พ่ือการศึกษาดูงานและ
ฝึกอบรม (Non – Immigrant “ED”
Education)

๑. ศึกษาในสถาบันการศึกษาของ
รัฐบาลและเอกชน

๒. อบรม/ ดูงาน ในหน่วยงานของ
รัฐบาล  รั ฐ วิ ส าหกิ จ  อ งค์ ก า ร
ระหว่างประเทศ

๓. ศึ ก ษ า ห รื อ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา กรณีพระภิกษุ 
สามเณร และชีชาวต่างชาติ จะต้อง
แสดงหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาส
วัด ที่พ านัก และหนังสือตอบรับเข้า
ศึกษาจากสถาบันการศึกษา

ការព្តួតរិន្ិតយព្បថាប់ព្តា

ព្ប សភទស្នា ក់ សៅបសណាត ះ

អាសន្ត សដើមបីការសិកាន្ិង

ការអ្ប់រំ (Non – Immigrant
“ED” Education)

១. ប់សព្េៅាថ ត័បយ ប់សព្បត ជ់បលឋ

បបងឯសនប

២. អ្តជបំ/ចទ្ពសកម់បសព្ សន ុងាថ ត័បយបលឋ

បលឋ ិ ធាហសបចច អ្ងគភ្នះបវាងរតេស់

៣. ប់សព្ឬរត បិតិិបីក៌តាកផ្ល ូិរះព

ះទ្សសា់នាសបើប្រះពភបខ្ទ្ ាក

េើ បបងលូបនប្តបេស់ បឹងរិូិ

តងាា ញឯសាប សសួធាគ ធបត ជ់

់ងឃរានិិិ ែលធាន សជអារ់័យ

បបងឯសាបសសួធចូធ ប់សព្ះប្ាថ

ត័បយ ប់សព្ ។

๑๘



Validity of Stay
Immigration Office will allow visa holder to enter 

Kingdom of Thailand (in accordance with Immigration 

Act B.E. 2522, Section 35), that is:

រយៈសរលស្នា ក់សៅកន ុងព្រះរាជាណាចព្ក

សប្ាន សជកាបះបបបិយតទ្គគធឆ្េងែលប អ្បទ្ញ្ហា បិលធជតទ្គគធែលធសសួធ

រិួិះបបបិយរតថាតជរតាែលធេ ើី ដចូធកសរតេស់ថៃ (តាក ះ.ប.ត. 

តទ្គគធឆ្េងែលប គ.់. 1979 មារតា ៣៥) បាបតងាា ញថា

១. រតេភសតទ្គគធេ ើី ដលណេើរបឆ្េងកា ជិរះពរាជាណាចរស កបបេធរះប្

៣០ ថៃៃ
២. រតេភសអ្នសេស់ចប កបបេធរ់ះប្ ៦០ ថៃៃ

៣. រតេភសតទ្គគធាន សជេៅតេណិាពអា់បិ កបបេធរ់ះប្ ៩០ ថៃៃ

ระยะเวลาพ านักอยู่ในราชอาณาจักร
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตให้แก่ผู้รับการตรวจลงตราท่ีเดินทางเข้า
มายังราชอาณาจักรไทย (ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๕) 
กล่าวคือ
๑.    ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร ไม่เกิน ๓๐ วัน
๒.    ประเภทนักท่องเท่ียว ไม่เกิน ๖๐ วัน
๓.    ประเภทคนอยู่ชั่วคราว ไม่เกิน ๙๐ วัน

Up to 30
days

Up to 60
days

Up to 90 
days

Transit Visa Tourist Visa Non – Immigrant Visa



Certification Letter 
Request for Changing of Visa Status

The government has allowed visa holders to change their 

visa status without exiting the Kingdom to request for visa 

at a Thai embassy or consulate in foreign country.

Qualifications

1. Persons who enter Kingdom of Thailand with a Tourist 

Visa or TR

2. Persons who are granted a permit to stay in the Kingdom 

of Kingdom of Thailand at least 45 days counted from 

the application submission date.

ការសសា ើសុុំឯកស្នរទទួលស្នគ លស់ដើមបីបត រូព្បសភទការព្តួតព្បថាប់ព្តា
ភ្នន សជងាបលឋបាបេតរសឳកា់សន ុងកាបតត បូរតេភសរិួិរតថាតជរតាបាប េដាយកបបចាណបាចជ

េ ើី ដលណេើរបរិ តជេៅេ ន់ រ ប ទ់្ណសសួធកាបរិួិរតថាតជរតាេៅឯអ្គរានសូិ ឬាថ ប
សទ្ង  ់ទ្ធរតេស់ថៃេៅេរៅរតេស់េសៀិ

គុេសមបតត ិ
១. អ្នសែលធេ ើី ដលណេើរបចូធសន ុងរះពរាជាណាចរសថៃេដាយមាបធបខ្បិឆ្េងែលបែលធ

សសួធកាបរិួិរតថាតជរតារតេភសេស់ចប (Tourist ឬ TR) ។
២. បាបសសួធអ្បទ្ញ្ហា បិាន ជ េៅសន ុងរះពរាជាណាចរសថៃ កបប បិចជាង ៤៥ ថៃៃ េដាយ

រាតជចាតជះប្ថៃៃេ ន់ រប ទ់្ណ។

การขอหนังสือรับรองเพื่อเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
หน่วยงานราชการได้เปิดโอกาสให้สามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้
โดยมิต้องเดินทางกลับออกไปขอรับการตรวจลงตรายังสถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศอีก
คุณสมบัติ
๑. ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยมีหนังสือเดินทางได้รับการ

ตรวจลงตราประเภททัศนาจร (Tourist Visa หรือ TR)
๒. ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย ไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วัน

ยื่นค าขอ

๒๐



Fill in 
SorWor.1 
form.

Request for  
approval 
from the abbot 
of the temple 
through the 
monk dean 
according to rank

The abbot 
issues a letter 
to the National
Office of 
Buddhism

The National 
Office of 
Buddhism issues
a certification letter

លុំដ្ឋប់ការដុំសេើរការ

១. តណេះញរតិិិបបតូ ់ិ.១

២. េ ន់ រប់ទ្ណឲ្យសសួធាគ ធជះប្់ងឃរានិិិែលធអ្បទ្ញ្ហា ិបឲ្យាន សជអារ់័យ េដាយ

ឆ្េងកាិជរតធាបគើៈរគតជរគងតាកធណដាតជថាន សជ។
៣. ់ងឃរានិិិែលធអ្បទ្ញ្ហា បិឲ្យាន សជអារ់័យ មាបឯសាបតញ្ហា សជះប្សប្ាន សជ

កាបរះពះទ្សសា់នាជា បិ។
៤. សប្ាន សជកាបរះពះទ្សសា់នាជា បិ េចញឯសាសសួធាគ ធជ។

ขั้นตอนการด าเนินการ
๑.  กรอกแบบประวัติ ศว. ๑ 
๒.  ยื่นขอความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสวัดท่ีอนุญาตให้พ านักอาศัย โดยผ่านเจ้าคณะ

ปกครองตามล าดับชั้น
๓.  เจ้าอาวาสวัดท่ีอนุญาตให้พ านักอาศัย มีหนังสือแจ้งส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ 
๔.  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ออกหนังสือรับรอง

Procedures for Certification Letter 

Request for Changing of Visa Status



Required Documents
for Changing of Visa Status

1. A certification letter certified by the abbot or the 

educational center or institution

2. A copy of passport

3. A copy of degree certificate

4. A copy of the monk’s ID card

5. A 2-inch color photo without sunglasses (must be taken 

within 6 months)

ភ័សតតាងព្បកងកន ុងការសុុំឯកស្នរបន្តរសរលភារទិតថការ

១. ឯសាបសសួធាគ ធជះប្់ងឃរានិិិ ឬ់ណណាសជេបៀប ឬាថ បសប្កាប់បសព្

២. ឯសាបៃិចណ ងធបខ្បិឆ្េងែលប

៣. ឯសាបៃិចណ ង់ញ្ហា តរិកាប់បសព្

៤. ឯសាបៃិចណ ង់ណតទ្រិសណេើរិ

៥. បតូៃិះើ៌ខាន ិ ២ ់ក ចណបួប ១ ់បេ ឹស កបប សជ ែិបតាេមម ៃិ

កបបេធរ់ះប្ ៦ ែខ្

หลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรองเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
๑.  หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสวัด หรือส านักเรียน หรือสถานศึกษา
๒.  ส าเนาหนังสือเดินทาง
๓.  ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา
๔.  ส าเนาหนังสือสุทธิ
๕.  รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายมาไม่เกิน ๖ 

เดือน)

๒๒



Request of Non – Immigrant Visa Type

“ED” or “R” 
Foreigners who enter Kingdom of Thailand can request 

for Non – Immigrant Visa Type ED or R from the Royal 

Thai Embassy or Consulate abroad and Immigration 

Bureau.

ការសសា ើរសុុំព្តួតព្បថាប់ព្តាព្បសភទ ED ឬ R
នបតបេស់ែលធេ ើី ដលណេើរបចូធកសសន ុងរះពរាជាណាចរសថៃ អាច

េ ន់ រប់ទ្ណសសួធកាបរិួិរតថាតជរតា រតេភសតទ្គគធាន សជេៅតេណិាពអា់បិ

(Non – Immigrant Visa បហ័់ ED ឬ R) ះប្ាថ បឯអ្គរានសូិឬាថ ប

សទ្ង  ់ទ្ធថៃ េៅេរៅរតេស់។ សប្់ិប្កាបត៉ាូធប្់ែផ្នសអ្េនិារតេិ់ប៍

การขอตรวจลงตราประเภท ED หรือ R
ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัรไทย สามารถยื่นค าขอรับ

การตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว (Non – Immigrant Visa รหสั 
ED หรือ  R) ต่อสถานเอกอคัรราชทตูหรือสถานกงสลุไทยในต่างประเทศ
และส านกังานตรวจคนเข้าเมือง



Fill in 
SorWor.1 
form.

Request for  
approval 
from the abbot 
of the temple 
through the 
monk dean 
according to rank

The abbot 
issues a letter 
to the National
Office of 
Buddhism

The National 
Office of 
Buddhism issues
a certification letter

លុំដ្ឋប់ការដុំសេើរការ

១. តណេះញរតិិិបបតូ ់ិ.១

២. េ ន់ រប់ទ្ណឲ្យសសួធាគ ធជះប្់ងឃរានិិិែលធអ្បទ្ញ្ហា ិបឲ្យាន សជអារ់័យ េដាយ

ឆ្េងកាិជរតធាបគើៈរគតជរគងតាកធណដាតជថាន សជ។
៣. ់ងឃរានិិិែលធអ្បទ្ញ្ហា បិឲ្យាន សជអារ់័យ មាបឯសាបតញ្ហា សជះប្សប្ាន

សជកាបរះពះទ្សសា់នាជា បិ។
៤. សប្ាន សជកាបរះពះទ្សសា់នាជា បិ េចញឯសាសសួធាគ ធជ។

ขั้นตอนการด าเนินการ
๑.  กรอกแบบประวัติ ศว. ๑ 
๒.  ยื่นขอความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสวัดท่ีอนุญาตให้พ านักอาศัย โดยผ่านเจ้าคณะ

ปกครองตามล าดับชั้น
๓.  เจ้าอาวาสวัดท่ีอนุญาตให้พ านักอาศัย มีหนังสือแจ้งส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ 
๔.  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ออกหนังสือรับรอง

Procedures for Request  of  

Non – Immigrant  Visa  Type “ED” or “R” 



Required Documents
for Changing of Visa Status

Required Documents for Changing of Visa Status

1. SorWor.1 record

2. A certification letter certified by the abbot or the educational center 

or institution

3. A copy of passport

4. A copy of degree certificate

5. A copy of the monk’s ID card or a certificate of ordination from the 

clergy of that country

6. A 2-inch color photo without sunglasses (must be taken within 6 

months)

ភ័សតតាងព្បកងកន ុងការសុុំឯកស្នរបន្តរសរលភារទិតថការ
១. េះញរតិិិបបតូ ់ិ.១

២. ឯសាបសសួធាគ ធជះប្់ងឃរានិិិ ឬ ណ់ណាសជេបៀប ឬាថ បសប្កាប ប់សព្

៣. ឯសាបៃិចណ ងធបខ្បិឆ្េងែលប

៤. ឯសាបៃិចណ ង់ញ្ហា តរិកាប ប់សព្

៥. ឯសាបៃិចណ ង ណ់តទ្រិសណេើរិ ឬឯសាបសសួធកាបែិងតាណងះប្គើៈ់ងឃរានរតេស់េនាព

៦. បតូៃិះើ៌ខាន ិ ២ ់ក ចណបួប ១ ់បេ ឹស កបប សជ ែិបតាេមម ៃិកបបេធរ់ះប្ ៦ ែខ្

หลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรองการตรวจลงตรา
๑.  แบบประวัติ ศว.๑

๒.  หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสวัด หรือส านักเรียน หรือสถานศึกษา

๓.  ส าเนาหนังสือเดินทาง

๔.  ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา

๕.  ส าเนาหนังสือสุทธิ หรือหนังสือรับรองการอุปสมบทจากคณะสงฆ์ประเทศน้ันๆ

๖.  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน



๒๘

SorWor.1 

សវ.១
ศว.๑ 

EX. FORM

Download from www.sortoropr.com



Place of Submission
Division of Promotion in Buddhist Propagation, National Office of 

Buddhism, Luang Por Wat Paknam Building 2, Salaya, 

Phuttamonthon, Nakhonpathom 73170 Tel./Fax. 0 2441 4548

ទីកដន្លងសសា ើរសុុំ

សប្ាន សជកាបនួយេធរសសណះ ជ់ផ្សះើផ្ព្យរះពះទ្សសា់នា សប្ាន សជកាបរះពះទ្សសា់នា

ជា បិ អាគ្លបេលាសឪិិិបា៉ា សណាក (អ្គ្លបសប្ ២) ះទ្សសភូកបភ្នគ ឃទ្ណាឡាយ៉ា រ់សុះទ្សស

ភូកបភ្នគ េខ្ិិបគបតៈ ណី សូប់័ះទ/សូបាប ០ ២៤៤១ ៤៥៤៨

สถานที่ยื่นค าขอ
กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ า (หลังที่ ๒)  ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐ โทร/โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๘



Caution Temporary Exit of the Kingdom

In the case that visa holders wish to exit the Kingdom of 

Kingdom of Thailand to return to their home country or other country, 

it is required that they inform the officer or the immigration officer in 

order to stamp the re-entry permit to maintain their Non-Immigrant 

Visa status.

ចុំេុចគួរព្បងុព្បយ័តត ការស វ្ ីដុំសេើរសចញរីព្រះរាជាណាចព្កជាការប

សណាត ះអាសន្ត
សន ុងសបើប្ ែលធមាបេគ្លធតណើងេ ើី ដលណេើរបេចញះប្រះពរាជាណាចរសថៃ េលរកបប្

រិធតជរតេស់បត ជ់ខ្ល បួឬេៅរតេស់េផ្សងៗ រិូិផិ្ធជះិ៌មាបលធជតទ្គគធបស ឬអ្នស

រតចាណកាបរចសរិួិតទ្គគធឆ្េងែលប េលរកបប្រតចាតជរតា re – Entry េលរកបប្ជាកាបបសព្ ប់សស ប

េលរក បត ជ់កាបរតថាតជរតារតេភសាន សជេៅតេណិាពអា់បិ (Non – Immigrant Visa)

ข้อพึงระวัง การเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย 

เพื่อกลับประเทศของตนเองหรือประเทศอื่นๆ จะต้องแจ้งเจ้าพนักงาน หรือ

เจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อประทับตรา re – Entry เพื่อเป็น
การรักษาสิทธิเดิมของการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non –

Immigrant Visa) 

tion Caution  Caution  Caution Cautio
๓๐



Q & A
Things you should know about 

and issues faced by foreigners 

who enter Kingdom of Thailand 

to study Buddhism or practice 

religious activities

បញ្ជា រទាក់ទងជន្បរសទសដដលស វ្ ី

ដុំសេើរចូលមកសិកាឬព្បតិបតតិ

្ម៌តាម ល្ វូព្រះរុទធស្នសនា កន ុង

ព្បសទសថៃគួរយល់ដឹង

ปัญหาเกี่ยวกับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามา
ศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ราชอาณาจักรไทยควรรู้



08:30 

< who visit Kingdom of Thailand >

49%

Question 1st : Can foreigners who are from a country with a Buddhist background 

and have stayed in Kingdom of Thailand for five years but still haven’t graduated 

from the Buddhist study or religious course make a request to the National Office of 

Buddhism to issue a certification letter for visa extension? 

Yes. Visa extension can be done if there is a certification letter issued by the 

Buddhist educational center or institution with supplemented SorWor.1 record from 

the National Office of Buddhism

Question 2nd :  In the case that the visa of the foreigner who entered Kingdom of 

Thailand for the purpose of Buddhist study or religious practice has expired, what 

actions should be taken in order to request for the certification letter for visa 

extension from the National Office of Buddhism to avoid penalty for expired visa? 

Please contact the immigration office at Building B (2nd Floor, South Wing), 

Chaengwattana Road, Tungsonghong, Laksi, Bangkok, to submit a petition to extend 

the period (approximately 10 days) until receiving a certification letter from the 

National Office of Buddhism

Question 

read
08:30 

read
08:32 

read
08:45 

read
08:47 

Question 3rd : Question: Can foreign Mahayanist nuns who traveled to Kingdom of 

Thailand for training at a foundation and stayed at a shrine or vegetarian house 

request the National Office of Buddhism to issue a certification letter for Non-

Immigrant Visa extension? 

According to Article 7 of the regulations of the National Office of Buddhism, 

foreigners who entered Kingdom of Thailand for the purpose of ordination as a nun 

shall have the following qualifications: 7.2 Be a nun and stayed at a center of a 

Buddhist temple certified by the National Office of Buddhism or 7.4 Be a person 

who stayed at a nun training center under the responsibility of the abbot of any Thai 

temple. Therefore, the National Office of Buddhism cannot issue a certification 

letter for visa extension for the said foreign nun.

Question 4th : Can foreigners who entered Kingdom of Thailand with a Tourist Visa 

‘TR’ and have been ordained as a monk to study and practice Buddhism request a 

certification letter from the National Office of Buddhism in order to change the visa 

status to a Non-Immigration Visa?

Yes. The following documents are required to be submitted:

A certification letter certified by the abbot or the educational center or institution

A copy of passport

A copy of degree certificate

A copy of the monk’s ID card

A 2-inch color photo without sunglasses (must be taken within 6 months)

read
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read
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១. សុំនួ្រ: នបតបេស់ែលធកសះប្រតេស់ែលធមាបកូធដាឋ បខាងរះពះទ្សសា់នា េ ើី ដ

លណេើរបចូធកស ប់សព្ឬរត បិតិិបីក៌តាកផ្ល ូិរះពះទ្សសា់នា បាបាន សជេៅសន ុង

រតេស់ថៃរគតជ ៥ ឆ្ន ណ េហរយេៅកបបទាបជតញ្ចតជកាប ប់សព្តាកែផ្បកាប ប់សព្ មាប

េគ្លសតណើង ទ់្ណឲ្យសប្ាន សជកាបរះពះទ្សសា់នាជា បិ េចញឯសាបសសួធតបិប់ះធ

ភ្នះសប ថិកាប បាបេសៀិឬេស?

អាច ណិេើរបកាបេ ន់ រប ទ់្ណឯសាបសសួធតបិប់ះធភ្នះសប ថិកាបបាប េដាយមាបឯសាប

សសួធាគ ធជកាប ប់សព្ះប្ ណ់ណាសជេបៀបឬាថ ត័បយ ប់សព្ខាងរះពះទ្សសា់នា បហូិកស
រះកជាកួយរតិិិបបតូ ់ិ. ១ បត ជ់សប្ាន សជកាបរះពះទ្សសា់នាជា បិ។

២. សុំនួ្រ: នបតបេស់ែលធេ ើី ដលណេើរបចូធកស ប់សព្ឬរត បិតិិបីក៌តាកផ្ល ូិរះពះទ្សស

ា់នាសន ុងរតេស់ថៃ មាបេគ្លធតណើងេ ន់ រប ទ់្ណឲ្យសប្ាន សជកាបរះពះទ្សសា់នាជា បិ

សសួធតបិប់ះធភ្នះសប ថិកាប សន ុងសបើប្សប ថិកាបបាបអ្ ជ់់ះធភ្នះេៅេហរយ េលរកបប្

កបបឲ្យអ្ ជ់ថៃេះបប័យយ េៅេះធសប ថិកាបអ្ ជ់់ះធភ្នះ គួបេ ើី ដលូចេកិច ?

ចណេធរយ: គួបេៅសណនាសជសណបងសប្ាន សជកាបរិួិតទ្គគធឆ្េងែលប េៅកបទ ប្រានកាបចណេ ប ដប

រះពនប ៨០ ិ់ព្ ៥ នី ូគ.់. 2007 អ្គ្លប ប ៊ី(ជាបជសប្ ២ សប់ខាងិបូ ង) ផ្ល ូិ ែនងិីឍ

បៈ ់ងាក ជិ ទី្ង់ងហងជ ខ្ើា ធ័សខ ទ់្ប្ រសងុបាងសស េលរកបប្ដាសជ សយ ទ់្ណ

ះបាេះធេៅកួយបយៈ (រតែហធ) 

ចណេធរយ

read
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read
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៣. សុំនួ្រ: លូបនប្តបេស់ ខាងកហាយប េ ើី ដលណេើរបចូធកសរតេស់ថៃ េលរកបប្អ្តជបំ

តងាា ជិតេរងៀបតាកកូធបប បី បបងាន សជអារ់័យ តាក ណ់ណាសជ ឬេរាងេច មាបេគ្លធ

តណើង ទ់្ណឲ្យសប្ាន សជកាបរះពះទ្សសា់នាជា បិេចញឯសាបសសួធតបិប ់ះធភ្នះសប ថិ

កាបរតេភសាន សជេៅតេណិាព (Non – Immigrant) អា់បិបាបឬេស ?

តាកបេតៀតសប្ាន សជកាបរះពះទ្សសា់នាជា បិ ចណើទ្ ចសប្ ៧ នបតបេស់ែលធចូធកស

តួ់ជាលូបនប្សន ុងរតេស់ថៃ រិូិ មាបគទ្ើ់កបិិប លូចិេៅេបព ៧.២ ជាតទ្គគធែលធ

បាបតួ់ជាលូបនប្េហរយរតចាណេៅាលាបត ជ់ិិិសន ុងរះពះទ្សសា់នា ែលធសប្ាន សជកាប

រះពះទ្សសា់នាជា បិសសួធាគ ធជ ឬ ៧.៤ ជាអ្នសែលធេៅសន ុង ណ់ណាសជអ្តជបំចណេ ព

លូបនប្ បបង ណ់ណាសជអ្តជបំទា ណងេបព បឹងរិូិេៅេរកាកកាបរគតជរគងបត ជ់់ងឃរានិិិ

ថៃណាកួយ លូចេបពលូបនប្តបេស់ទាណងេនាព សប្ាន សជកាបរះពះទ្សសា់នាជា បិកបប

អាចេចញឯសាបតបិប់ះធភ្នះសប ថិកាបបាបេស។

៤. សុំនួ្រ: នបតបេស់េ ើី ដលណេើរបចូធកសសន ុងរតេស់ថៃ េហរយបាបសសួធកាបរតថាតជ

រតារតេភសអ្នសេស់ចប (Tourist ឬ TR) មាបភ្នះចា ជ់លា ជ់សន ុងរះពះទ្សសា់នា

បាបែិងតាណងជារះពភបខ្ទ្េលរកបប្ ប់សព្េហរយរត បិតិិបីក៌តាកផ្ល ូិរះពះទ្សសា់នា

មាបេគ្លធតណើង ទ់្ណឲ្យសប្ាន សជកាបរះពះទ្សសា់នាជា បិេចញឯសាបតញ្ហា សជ េលរកបប្តត បូ

រតេភសកាបរិួិរតថាតជរតាជាតទ្គគធាន សជេៅតេណិាពអា់បិ (Non – Immigrant 

Visa) បាបឬេស ?

ចណេធរយ: អាចេ ើី ដកាបតត បូបាប េដាយរិូិមាបភ័់ិតាងសន ុងកាបតត បូរតេភសរិួិរតថាតជរតា

លូបិេៅេបព

១. ឯសាបសសួធាគ ធជះប្់ងឃរានិិិ ឬ់ណណាសជេបៀប ឬាថ បសប្កាប់បសព្

២. ឯសាបៃិចណ ងធបខ្បិឆ្េងែលប

៣. ឯសាបៃិចណ ង់ញ្ហា តរិកាប់បសព្

៤. ឯសាបៃិចណ ង់ណតទ្រិសណេើរិ

៥. បតូៃិះើ៌ខាន ិ ២ ់ក ចណបួប ១ ់បេ ឹស កបប សជ ែិបតាេមម ៃិកបបេធរ់ះប្ ៦ ែខ្
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ค าถาม: ชาวต่างประเทศที่มาจากประเทศที่มีพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา เดินทางเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ได้พ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยครบ 5 ปี และยังไม่จบการศึกษาตามหลักสูตรมีความ
ประสงค์ขอให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่าได้อีกหรือไม่

สามารถด าเนินการของหนังสือรับรองต่อายุวีซ่าได้ โดยมีหนังสือรับรองการศึกจากส านักเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เสนอมาพร้อมกับแบบประวัติ ศว.1 ของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

ค าถาม: ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทย มี
ความประสงค์ขอให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรองต่ออายุวีซ่า ในกรณีอายุวีซ่าได้หมดลงแล้ว 
เพื่อมิให้เสียค่าปรับเมื่อวีซ่าขาดอายุ ควรปฏิบัติอย่างไร

ควรไปติดต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารบี (ชั้น 2 ด้านทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นเรื่องขอ
ผ่อนผันไปอีกระยะหนึ่ง (ประมาณ 10 วัน) จนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองจากส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

ค าถาม
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ค าถาม: ชีชาวต่างประเทศ ฝ่ายมหายาน เดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทยเพื่ออบรมสั่งสอนตามมูลนิธิฯ 
และพ านักอาศัยตามศาลเจ้า หรือโรงเจ มีความประสงค์ขอให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออก
หนังสือรับรองต่ออายุวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว(Non-Immigrant) ได้หรือไม่

ตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติฯ ข้อ ๗ ชาวต่างประเทศผู้ เ ข้ามาบวชเป็นชีใน
ราชอาณาจักรไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (๗.๒) เป็นผู้ที่ได้บวชเป็นชีและประจ าอยู่ในส านักของวัดใน
พระพุทธศาสนาที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง หรือ (๗.๔) เป็นผู้อยู่ในส านักอบรมส าหรับแม่
ชี โดยเฉพาะ และส านักอบรมดังกล่าว จะต้องอยู่ในความปกครองของเจ้าอาวาสวัดไทยวัดหนึ่ง ฉะนั้น ชี
ชาวต่างประเทศดังกล่าว ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่สามารถออกหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่าให้ได้

ค าถาม: ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และได้รับการตรวจลงตราประเภท
นักท่องเที่ยว (Tourist Visa รหัส TR) มีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อศึกษา
และปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความประสงค์ขอให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกหนังสือ
รับรองเพื่อเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นคนอยู่ชั่วคราว(Non – Immigrant Visa) ได้หรือไม่

สามารถด าเนินการได้ โดยย่ืนหลักฐานการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ดังนี้
๑. หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสวัด ส านักเรียน หรือสถานศึกษา
๒. ส าเนาหนังสือเดินทาง
๓. ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา
๔. ส าเนาหนังสือสุทธิ
๕. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
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Practical Guidelines for Buddhists

រសបៀបព្បតិបតត ិរបស់រុទធបរសិ័ទ

ระเบียบปฏิบัติชาวพุทธ

Thai society is closely tied to Buddhism. Buddhism is 

one of the three national pillars along with the nation and the 

king. It is a foundation that cultivates Thai culture e.g., 

language, literature, art, mural, education, and welfare, 

which has been a spiritual anchor for Thai people since the 

beginning of their civilization.

់ងគកថៃមាប់កព ័បសជាកួយរះពះទ្សសា់នាយ៉ា ងេរនៀិេរៅ រះព

ះទ្សសា់នាជាាថ ត័បយេគ្លធ សន ុង ៣ ាថ ត័បយ បត់ជជាិប េៅជាកួយាថ ត័

បយជាិប បបងរះពកហាសសរិ ជាកូធាថ បបត់ជិតបីក៍ថៃសន ុងែផ្នសេផ្សងៗ

លូចជាែផ្នសភ្នា អ្សសបាន្ត់ិ ់បធបសកម ចបិិសកម កាប់បសព្ នណបួយ់ង្

េរគ្លព បបងជាិណណាងកាបរតកូធផ្ត ុណផ្ល ូិ ចបិិបត់ជរតជានបថៃ តាណងះប្អ្ិប្ិ

កាធបហូិកសសធជតចច ុតបបន ។

สังคมไทยมีความผูกพันกับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง พระพุทธศาสนาเป็น
สถาบันหลัก ใน ๓ สถาบัน ของชาติ ควบคู่กับสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ 
เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยด้านต่าง ๆ เช่นด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม 
จิตรกรรม การศึกษา การสงเคราะห์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยดั้งแต่
อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน

ภาพจาก www.shutterstock.com



Practical Guidelines for Temple Visiting

ចណើទ្ ចគួបរតិបតិិបេះធេៅិិិ
ข้อควรปฏิบัติเมื่อไปวัด

1. Dress Code

It is advised to wear light color clothing. If the cloth is 

patterned, the pattern should be plain. The cloth should 

neither be too thin nor too luxurious. Do not wear too 

large or too tight clothes.
១. ការសសល ៀកពាក់សរលសៅវតត

គួបេរតរ់ណេធៀសតណ សជះើ៌រាធៗ េតរមាបរសឡា គួបជារសឡារា

ធៗាចជរសណាិជកបបគួបេ់ិរងេះស កបបធអ រតើបិេះសាចជរស

ណាិជកបបគួបបធងជឬិឹងេះស ។

๑. การแต่งกายไปวัด
ควรใช้เสื้อผ้าสอี่อนๆ ถ้ามีลายก็เป็นลายเรียบๆ เนื้อผ้าไม่ควรโปร่งบาง
จนเกินไป ไม่หรูหราจนเกินไป เสื้อผ้าไม่ควรหลวมหรือรัดรูปจนเกินไป

2. Food Preparation

Prohibited foods for monks are:

1. Human meat 6. Leopard meat

2. Elephant meat 7. Dog meat

3. Horse meat 8. Lion meat

4. Snake meat 9. Hyena meat

5. Bengal tiger meat 10. Bear meat

Do not give uncooked meat or raw 

blood to monks. Furthermore, avoid 

giving food that has liquor with 

apparent color, smell, or taste as 

ingredient to monks.

២. ការសព្តៀមចង្ហា ន់្សនវតត

ចងាា បជ ែលធហាក់ណរាតជរះពភបខ្ទ្់ងឃ

លូចជា
១. ាចជកបទ្់ស ៦. ាចជខាេ បខ្បប

២. ាចជលណប ដ ៧. ាចជ់ទ្ប័ស

៣. ាចជេ់ព ៨. ាចជរាន់ប្

៤. ាចជះ់ជ ៩. ាចជខាេ េធឿង

៥. ាចជខាេ លណតង ១០. ាចជខាេ ឃុ្ណ

សទ្ណយសចងាា បជ ែលធមាបាចជេៅៗ

ឈាកេៅៗ េៅរតេសបរះព់ងឃ េរៅ

ះប្េបព កបបគួបនាណយសចងាា បជ ែលធផ្ស ណ

េដាយ់ទ្រាមាបះើ៌ ឬសេ បប ឬប់ជាិប

តងាា ញចា់ជេៅរតេសបរះព់ងឃ ។

๒. การเตรียมอาหารไปวัด 
อาหารที่ต้องห้ามส าหรับพระภิกษุ ได้แก่
1.เนื้อมนุษย์    6.เนื้อเสือดาว
2.เนื้อช้าง       7.เนื้อสุนัข
3.เนื้อม้า 8.เนื้อราชสีห์
4.เนื้องู 9.เนื้อเสือเหลือง
5.เนื้อเสือโคร่ง 10.เนื้อหมี

อย่าน าอาหารที่ปรุงจากเนื้อดิบๆ เลือด
ดิบๆ ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ นอกจากนั้น ไม่
ควรน าอาหารที่ปรุงด้วยสุราที่มีสีหรือกลิ่น
หรือรสปรากฏชัดไปถวายพระภิกษุสงฆ์

Preparation Before Visiting Temple

1. Clear all your tasks so that you do not have to worry about them.

2. Clear your mind. Recall the past merits and good deeds you have done.

3. Recall the Triple Gem or Rattana Tri to purify your mind.

ការសព្តៀមខ្ល នួ្មុន្សនវតត អាចស វ្ ី ន្ដូចតសនសន្ះ

១. េបៀតចណេ ើី ដភ្នបសបចចបត់ជខ្ល បួឲ្យបចួរាធជ េលរកបប្កបបឲ្យមាបភ្នះសងើធជ

២. េ ើី ដចបិិឲ្យរ់់ជថាេ េដាយកាបបំធឹសលធជតទ្ើយសទ្់ធបបងអ្ណេះរធអ ែលធធាេ តជបាបេ ើី ដកស

៣. បំធឹសលធជគទ្ើរះពប និថរិេលរកបប្េ ើី ដឲ្យចបិិតប ធ់ ទ្សស

การเตรียมตัวก่อนไปวัด อาจจะท าได้ดังนี้ คือ 
๑. จัดท าภารกิจของตนให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นที่กังวล 
๒. ท าจิตใจให้แจ่มใส โดยการระลึกถึงบุญกุศลและคุณงามความดีที่เคยได้ท ามาแล้ว 
๓. ร าลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเพื่อท าใจให้บริสุทธิ์

Source: The Way of Thai Ethics (Buddhism) by Suchada Warahaphan

ព្បភរ : សសៀវសៅវៃីិ្ម៌វៃីិថៃ (ព្រះរុទធស្នសនា) សដ្ឋយសុឆ្ដ្ឋ វរា្័ន្ធ

ที่มา : หนังสือวิถีธรรมวิถีไทย (พระพุทธศาสนา) โดย สุชาดา วราหพันธ์

Forbidding

Food



Practical Guidelines for Paying Respect to Monks

បេតៀតរតិបតិិបកាបតងាា ញកាបេគ្លបះរះព់ងឃ

ระเบียบปฏิบัติการแสดงความเคารพพระสงฆ์

To Stand and Welcome the 

Monks

1. If you are sitting on a chair, 

stand up to welcome the 

monk if the monk walks by. 
When the monk walks past 

your front, it is custom to 

bow and do the Thai greeting 

or Wai. Once the monk sits 

down, then you may sit down.
2. If the householders (layman-

laywoman) sit on the floor, 

normally they will not stand 

up to pay respect to the monk. 
Rather, when the monk walks 

past, it is more common to do 

the Thai greeting or prostrate 

themselves at the monk’s feet 

depending on the location.

រសបៀបព្បតិបតតិការបង្ហា ញ

ការសោររព្រះសងឃ ការ

សព្កាកឈរទទួលព្រះសងឃ

១. េតរសណះទ្ងអ្ងគ ុយេធរេៅអ្ប្

េះធរះព់ងឃបបកបិកស

បបយកេ រកាសឈបសសួធ

េះធរះពេិនគទ្ើបបកបិ

ឆ្េងកាិជខាងកទ្ខ្ បបយក

េអាបចទ្ពេហរយេធរសថល ណ់

ះព េះធរះពេិនគទ្ើគងជ

បចួរាធជេហរយ េសរតអ្ងគ ុយ

ចទ្ពលូចេលរក ។

២ .  េតរឧបា់ស បា់បកាប

អ្ងគ ុ យតទ ធជ បឹ ង សណ រា ធ

កប ប បប យក េ រកាសឈ ប

សសួធ េះធរះពេិនគទ្ើ

បបកបិឆ្េងកាិជខាងកទ្ខ្

បបយក េធរស ថល់ណះ ព ឬ

រកាតតាកកាបគួប បត់ជសប្

សែបេង

การลุกข้ึนยืนรับพระสงฆ์
๑ .  ถ้ า นั่ ง เ ก้ า อี้ อ ยู่ ห า ก

พระสงฆ์เดินมานิยมลุก
ข้ึนยืนรับ เมื่อท่านเดิน
ผ่านมาตรงหน้า นิยม
น้อมตัวลงยกมือไหว้เมื่อ
ท่านนั่งเรียบร้อยแล้วจึง
นั่งลงตามเดิม

๒ .  ถ้ าคฤหัส ถ์ (อุบาสก -
อุบาสิกา) นั่งกับพื้น ไม่
นิ ยมลุก ข้ึนยืนรับ เมื่ อ
ท่านเดินผ่านมาเฉพาะ
หน้านิยมยกมือไหว้หรือ
ก ร า บ ต า ม ค ว า ม
เหมาะสมแก่สถานที่นั้น

การให้ท่ีนั่งแก่พระสงฆ์
นิยมจัดอาสนะสงฆ์หรือเก้าอี้ไว้
ต่างหากจากฆราวาส หรืออุบาสก-
อุบาสิกา
 ถ้าสถานที่ชุมชนนั้นจัดให้นั่ง

เก้ าอี้ ที่ ไม่ ไ ด้ จัด เตรี ยมไว้
เฉพาะพระสงฆ์ หากท่านมา
ต้องลุกหลีกไป ให้โอกาสแก่
พระสงฆ์นั่งเก้าอี้แถวหน้า

 หากชายจ าเป็นต้องนั่งแถว
เดียวกับพระสงฆ์  นิยมนั่ ง
ด้านซ้ายของพระสงฆ์

 สตรีเพศ (อุบาสิกา) ไม่นิยม
นั่งแถวเดียวกันหรืออาสนะ
ยาวเดียวกัน เว้นแต่กรณี
จ าเป็น ต้องมีบุรุษคั่นอยู่

To Give Up Seat to the Monks

It is custom to put monk prayer mats 

or chairs for monks separately from 

the seats for householders or laymen-

laywomen.

 If no exclusive seats for monks 

are provided, get up from your 

seat and allow the monks to sit 

in the front row when they 

arrive.

 If it is necessary that a male sit 

in the same row as the monks, it 

is more common to sit on the left 

side of the monks.

 Female (laywomen) usually do 

not sit in the same row as the 

monks nor in the same the same 

row as the monk’s prayer mats 

unless necessary. In such case, a 

male member must sit between 

the female member and the 

monks.

ការព្បសកន្កដន្លងអ្ងគ ុយដល់ព្រះសងឃ

បបយកចាិជអា ន់ ៈ់ងឃឬេៅអ្ប្េផ្សង

គ្លន ះប្ ះទ្សសតប ធ់ ័ស ឬឧបា់ស - ឧបា់ប

កា

 េតរសប្សែបេងែលធជាសប្រតនទ្ណនប

ែើប ឲ្យអ្ងគ ុយេៅអ្ប្ ែលធកបប

បាបចាិជេរិៀកសទ្សចណេ ពរះព

់ងឃ េតររះពេិនគទ្ើបបកបិកស

រិូិេរកាសឈបេតរស ឲ្យរះព់ងឃ

គងជេៅេៅអ្ប្នួបកទ្ខ្។

 ់ទ្ភ្នះតទ្ប់ចាណបាចជរិូិអ្ងគ ុយនួប

ជាកួយរះព់ងឃ បបយកអ្ងគ ុយ

ខាងេឆ្ើងបត់ជរះព់ងឃ។

 ់ណរាតជ់ទ្ភ្នះនាប ដ (ឧបា់បកា) 

កបបបបយកអ្ងគ ុយនួបជាកួយរះព

់ងឃ េធរសែធសសន ុងសបើប្ចាណបាចជ

រិូិមាប់ទ្ភ្នះតទ្ប់េៅសណិាធ។

ภาพจาก www. ThaiGoodView.com



To See Off the Monks

 If you are sitting on a chair, 

it is custom to stand up and 

see off the monks. Once the 

monk walks past your 

front, it is custom to bow 

and do the Thai greeting or 

Wai.

 If you are sitting on the 

floor, normally you will not 

stand up to pay respect to 

the monk. Rather, when the 

monk walks past, it is more 

common to do the Thai 

greeting or prostrate 

yourself at the monk’s feet 

depending on the location.

 It is necessary for the host 

or the guest of honor to see 

off the monks until they are 

in the car and the car drives 

away from the location. 

Before the monks leave, it 

is common to bow and pay 

respect by doing the Thai 

greeting.

Practical Guidelines when 

Monks Follow from Behind

 Give way by moving to the 

left side of the monk.

 Stand straight. Join both 

hands at the front. Look 

towards the monk.

 Once the monk walks 

toward your front, it is 

custom to bow and do the 

Thai greeting.

 If a monk talks to you, do 

the Thai greeting while 

talking to him. Otherwise, 

keep the normal posture.

To Follow the Monks

 Follow the monk, keeping a 

distance of around 2-3 steps 

behind the left side of the 

monk.

 Walk in a well-mannered 

fashion behind the monk.

 Normally, people will not 

greet others while 

following a monk.

 Normally, people will not 

talk to others while 

following a monk.

ការតាមជូន្ដុំសេើរព្រះសងឃ

 េតរអ្ងគ ុយេៅអ្ប្ បបយក

េ រកាសឈប េះធរះព

់ង ឃ បប ក បិកសលធជ

បបយក េអាបខ្ល ួបចទ្ ព

េហរយេធរសថល ណ់ះព។

 េតរអ្ងគ ុ យតទ ធជ បឹងសណ

រាធ កបបចាណបាចជេរកាស

ឈប េ ះធ រ ះ ព់ង ឃ

បបកបិកសលធជ បបកយ

រកាតឬេធរសថលប ណ់ះព

តាកកាបគួប់ក។

 មាច ជ់តទ្ើ យឬ រតធាប

ះប បី្ រិូ ិតាកេៅនូប

លណេើរបបហូិហួ់តប ធេិើ

ះប បី្ ឬបហូិទាធជ ែិរះព

់ងឃេ រងបៃយបិេចញ

ផ្ទ្ិះប្តប ធេិើះប បី្ កទ្ប

បឹងរះព់ងឃេចញេៅ

បបយកេអាបខ្ល បួេហរយ

ណ់ះព។

រិ្ីព្បតិបតត ិសរលព្រះសងឃ

ន្ិមន្តតាមរីសព្កាយ

 េតរសផ្ល ូិេៅខាងេឆ្ើង

ថលបបត ជ់រះព់ងឃ។

 ឈបរិងជ េធរសថលបទា ណង

ះប្បរតាបគ្លន ខាងកទ្ខ្

ែតបកទ្ខ្កសេករធរះព់

ងឃ។

 េះធរះព់ងឃបបកបិ

ក ស ល ធជ ខា ង កទ្ ខ្

បបយក េអាបខ្ល ួបចទ្ ព

េហរយេធរសថលប ណ់ះព។

 េ តរ រ ះ ព់ង ឃបបយយ

ជាកួយ បបយក ណ់ ះ ព

បបយយជាកួយេលាស

េតរកបបបបយយជាកួយ

ស៏សន ុង់ភ្នះីកមតា។

វវ ិ្ ីសដើរតាមសព្កាយព្រះសងឃ

 េ លរ ប តា ក ះប្ េ រ កា យ

េដាយខ្បិខាងេឆ្ើ ង

បត ជ់រះព់ងឃ សន ុងបយៈ

២ - ៣ នណហា បះប្ រះ ព

់ងឃ

 លណេើរបេលរបតាកះប្េរកាយ

រិូិ ទ់្ភ្នះេបៀតាប

 បបកយកបប់ែកិងកាប

េគ្ល បះអ្ន សល៏ ថ ស េៅ

េះធេលរបតាកះប្េរកាយ

រះព់ងឃ

 បបយកកបបបបយយកបប

ះបេរាពជាកួយអ្នសល៏ថស

การตามส่งพระสงฆ์
 ถ้านั่งเก้าอี้ นิยมลุกข้ึนยืนส่ง

ท่าน เมื่อท่านเดินผ่านมาถึง
เฉพาะหน้า นิยมน้อมตัวลง
ยกมือไหว้

 ถ้านั่งกับพื้น นิยมไม่ต้องยืน
ส่ง เมื่อท่านเดินผ่านมาถึง
เฉพาะหน้านิยมกราบหรือ
ยกมือไหว้ตามควรแก่กรณี

 เ จ้าภาพหรือประธานพิธี 
ต้องตามไปส่งท่านจนพ้น
บริเวณงานหรือจนกว่าท่าน
จะ ข้ึนรถพ้นออกไปจาก
บริเวณงานแล้ว ก่อนที่ท่าน
จะจากไปนิยมน้อมตัวลง
ไหว้

วิ ธี ป ฏิบั ติ เ มื่ อ พ ร ะส งฆ์ เ ดิ น
ตามหลังมา 
 หลีกทางชิดข้างทางด้าน

ซ้ายมือของพระสงฆ์ 
 ยืนตรง มือทั้ งสองต้อง

ประสานกันไว้ ข้างหน้า 
หันหน้ามามองท่าน 

 เมื่ อพระสงฆ์ เ ดินมา ถึง
เฉพาะหน้า นิยมน้อมตัว
ลงยกมือไหว้ 

 ถ้ า ท่ า น พู ด ด้ ว ย นิ ย ม
ประนมมือพูดกับท่าน ถ้า
ไม่พูดด้วยก็อยู่ในท่าปกติ 

วิธีเดินตามหลังพระสงฆ์
 เดินตามไปเบื้องหลัง โดยให้

เยื้องไปทางซ้ายของท่าน
ระยะห่างจากท่าน ๒-๓ ก้าว 

 กิ ริ ยา เ ดินตามหลั ง  ต้อ ง
ส ารวมเรียบร้อย

 นิยมไม่แสดงความเคารพ
ผู้อื่นขณะเดินตามหลังท่าน

 นิ ย ม ไ ม่ พู ด คุ ย ทั ก ท า ย
ปราศรัยกับผู้อื่น

Source : Practical Guidelines for Buddhists by Phra Dhammavarodom
រតភះ : បេតៀតរត បិតិិបបត់ជះទ្សសតប ធ់ ័ស េដាយរះពីកមិេរាិក

ที่มา : ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ โดยพระธรรมวโรดม

๓๒



At present, inappropriate actions of monks are usually 

found when receiving food offerings, lacking 

composure, etc. Therefore, to maintain proper manners 

among monks, the monk dean has issued regulation for 

clergy ruling (The Rule of the Discipline of Sangha 

Supreme Council No. 23 B.E. 2541 (1998)) by specifying 

the do’s and don’ts for monks and novices as follows:

តចច ុតបបន រះឹិិបសកម ែលធះទ្ណគ្លតជតប្ចណេ ពសបវប ធយមាយស ែលធនួត

រតសពជាសូេៅ ជាះបេ់់សន ុងេះធតបើា បាិ ខ្ើ ពភ្នះ់ណបកួ បបងេផ្ស

ងៗ ជាេរចរបេសៀិ។ លូចេបពេលរកបប្តេងក រិភ្នះ់កបកយលធជ់កបិ ធ់ ័

យ រតធាបគើៈរគតជរគង់ងឃ េសរតបាបេចញបេតៀតកាបរគតជរគង

គើៈរះព់ងឃ (ចាតជកហាេៃប់មាគកប៍ ចាតជសប្ ២ ះ.់.២៥៤១) 

េដាយសណើិជចណើទ្ ចែលធគួបរតិបតិិបបបងកបបគួបរតិបតិិបលធជរះពភប

ខ្ទ្ាកេើ លូចិេៅេបព

ปัจจุบัน อาจาระอันไม่เหมาะสมแก่สมณสารูปที่พบเห็นโดยทั่วไปโดยเฉพาะ
เรื่องของการบิณฑบาตขาดความส ารวม และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นเพื่อให้
เกิดความเรียบร้อยและเหมาะสมแก่สมณวิสัย เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ 
จึงได้ออกระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ (กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ 
(พ.ศ.๒๕๔๑)) โดยก าหนดข้อที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติแก่พระภิกษุ
สามเณร ดังนี้

Practical Guidelines in Accordance 

with Clergy Ruling Regulations

វវ ិ្ ីព្បតិបតតិតាមរសបៀបការព្គប់ព្គងគេៈព្រះសងឃ

แนวปฏิบัติตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์



Regulations on Receiving Food Offeringsof Monks and Novices

1. Receiving food offerings shall be aligned with the monk’s code of discipline and conducted in a 

proper manner for monks and novices.
2. Monks and novices shall receive food offerings in the morning before 8.00 hours or 8.30 hours 

if necessary. Receive food in a proper amount, which should not exceed 3 alms bowls. If a monk 

receives food offerings after these times, the monk will be disciplined. 
3. It is not appropriate to receive food offerings by standing or sitting at food stalls/restaurants or 

wandering outside the food offering area of own temple.
4. Monks and novices should not receive food offerings in places of ill repute (places where monks 

and novices should not enter) e.g., nightclub.
5. While receiving food offerings, avoid smoking, wearing shoes, or talking if not necessary. 

Monks and novices should also avoid giving food to others to resell, leaving flowers received at

shops that sell food for food offerings, arguing over donation envelopes, and gathering around a 

car the brings food for food offerings.
6. After finished receiving food offerings, do not give blessings loudly. Avoid chanting Yatha… 

Sapphi.
7. Do not give away sacred objects, amulets, charms, or raffle numbers while receiving food 

offerings. Do not collect donations from folks. Wear the yellow robe properly. Do not carry a 

long-handled umbrella or a large sack.

សសចចកត ីកុំេត់ទាក់ទងការបិេឌ  ត របស់ព្រះភិខ្ុស្នមសេ

១. កាបតបើាបាិរិូិ នួយលធជរះពិ ធប័យ បបងរតរះឹសសឲ្យ់កបកយ ណ់រាតជ់កបិ ធប័យ

២. កាបតបើាបាិបត ជ់រះពភបខ្ទ្ាកេើ បឹងរិូិ េចញតបើាបាិេះធរះពអាសបិយបព បបងតបើាបាិបាបកបបេធរ់ះប្

េមា៉ា យ ០៨:០០នាសប្ ែិេតរចាណបាច ស៏កបបគួបេធរ់េមា៉ា ង ០៨:០០ នាសប្។ សសួធតបើាបាិរិឹកែិ់កបកយ កបប

គួបេរចរបេធរ់ះប្ ៣ បាិ េតរេធរ់េះធេបព េតររិួិេឃរញបឹងមាបសណហទ្់ រិូិ ផិ្បជទាេទា់។

៣. កាបតបើា បាិេដាយអ្ងគ ុយឬឈបរតចាណតាកិូតធសជ ិូតអាហាប ឬតបើា បាិេដាយសូេៅតាកសប្សែបេង េផ្ស

ងៗ េរៅតប ធេិើតបើាបាិថបិិិបត ជ់ខ្ល បួ កបបគួបេ ើី ដ។

៤. សប្សែបេងកួយចណបួបែលធជាអ្េកាចប (សប្សែបេងែលធរះពភបខ្ទ្ាកេើកបបគួបេៅ) រះពភបខ្ទ្ាកេើកបបគួបចូធ

េៅតបើាបាិ លូចជា សប្សែបេង់តាយប ដសរាយ ជាេលរក។

៥. កាបតបើាបាិកបបគួបនសជបាប ដ សជរសនាតជេនរង បបយយេដាយគ្លម បភ្នះចាណបាចជចាសជអាហាបឲ្យអ្នសេផ្សងេលរកបប្

ធសជិ ឬយសតក បឲ្យិូតធសជអាហាបដាសជបាិ បបងលេើដ រកគ្លន សសួធ ណ់តទ្រិតចច ័យ បហូិលធជបទ្ំ ជិបៃែលធកស

ដាសជបាិ។

៦. េៅេះធសសួធបាិបចួរាធជេហរយ កបបឲ្យះប ណ់េធងខាេ ណង េហរយកបបគួប យថា….់័ះើេះ ។

៧. កាបតបើាបាិបឹងកបបនាណិ ថិ ុកងគធ េរគឿង់កាបៈតូជា ឬេធខ្េឆ្ន ិេៅែចសះទ្ណរបាតជតទ្ើយេផ្សងៗឬ ទ់្ណតប ធចាស

បត ជ់បតេផ្សងៗ ះប្ញា បិេញាក បបងរិូិតណ សជនប្ិបឲ្យ់កបកយជាកទ្បេហរយកបបគួបាព យឆ្ ជិបបងៃងជយក

ណីៗ។

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบิณฑบาต

๑. การบิณฑบาตต้องเอื้อเฟื้อต่อพระวินยั และประพฤติให้เหมาะสม แก่สมณวิสัย
๒. การบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณร จะต้องออกบิณฑบาตเวลาได้รับอรุณ และบิณฑบาตได้ไม่เกินเวลา ๐๘.๐๐ 

น. แต่ถ้าจ าเป็น ก็ไม่ควรเกินเวลา ๐๘.๓๐ น. รับบิณฑบาตแค่พอประมาณไมค่วรเกิน ๓ บาตร ถ้าเกินเวลา
ดังกล่าว ถ้าตรวจพบจะมีความผิดต้องถูกลงโทษ

๓. การบิณฑบาตโดยยืนหรือนั่งประจ าที่ตามร้านค้าขายอาหาร หรือ บิณฑบาตโดยเร่ร่อนในสถานที่ต่าง ๆ นอก
พื้นที่บิณฑบาตแห่งวัดตน ไม่สมควรกระท า

๔. สถานที่บางแห่งซ่ึงเป็นที่อโคจร(สถานที่อันพระภกิษุสามเณรไม่ควรเขา้ไป) พระภิกษุสามเณรไม่ควรเข้า
บิณฑบาต เช่น สถานเริงรมย์ เป็นต้น

๕. การบิณฑบาตไม่ควรสูบบุหรี่ สวมรองเท้า พูดคุยกันโดยไม่มีเหตุจ าเป็น ถ่ายเทอาหารให้บุคคลเวียนขายต่อ หรือ
ทิ้งดอกไม้ให้กับร้านค้าขายอาหารใส่บาตร และแย่งกันรับซองปัจจยั ตลอดจนล้อมรถที่มาใส่บาตร

๖. เมื่อรับบิณฑบาตเสร็จแล้ว ไม่ให้พรเสียงดัง และไม่ควร ยถา... สัพพี
๗. การบิณฑบาตจะไม่น าวตัถุมงคล เครื่องรางของขลังหรือเลขสลากกินรวบไปแจก ไม่บอกบุญเรี่ยไรหรือขอบริจาค

สิ่งของต่าง ๆ จากญาติโยม และต้องนุ่งห่มจีวรให้เรียบร้อยเป็นปริมณฑลไม่สะพายกลดและย่ามใบใหญ่



Donation Collection without Permission

Some groups of monks and novices misbehave by cooperating with householders and collect donations from communities: for example, giving 

out invitations to participate in merit-making, wandering around and collecting donations, carrying Luk Nimit or scared spheres or gables on a 

truck, setting up donation boxes for making an off-season offering, etc. These ruin the image of the religion and clergy as well as destroy faith 

and respect among people who see this, causing critical problems to society. In order to maintain practical guidelines that are aligned with 

Dhamma disciplines, laws, rules of the Sangha Supreme Council of Kingdom of Thailand, orders, resolutions, and announcements, the orders of 
the Supreme Patriarch and the Bangkok clergy are as follows::

1.Temple or monks and novices are not allowed to bring trucks with Luk Nimit (sacred sphere), gables, or images of  

Buddha, and other items for the purpose of donation collection.
2.Monks and novices are not allowed to sprinkle holy water while having a group of attendants or clergy following by to receive money or other 
objects as it does not follow original Buddhist rituals and traditions.
3. Monks and novices are not allowed to wander around to receive food, money, or object offerings as it does not follow Thai manners and 

tradition for Buddhist monks.
4.Temple, monks, or novices are not allowed to assign other parties to perform donation collection, no matter what the method is, in any case 

unless it is a collection for a public consistory or a collection approved by the Sangha Supreme Council of Kingdom of Thailand on a case by 
case basis.

In addition, other inappropriate manners include:
1.       Donation collection without permission

2.       Wandering around to receive worship offerings

3.       Staying overnight at households
4.       Using long-handled umbrellas in community areas

5.       Inappropriate clothing 
6.       Attending a monk ceremony without receiving invitation to participate in merit-making

7.       Speaking improper words

8.       Establishing a center to perform spirit incarnation ceremony

9.       Living in places of ill repute

10.     Gambling
11.     Other improper manners: taking drugs, drinking alcohol, creating a disturbance in public areas, etc.

Collection of Donations without Permission and Not Following Regulations aligned with 

Dhamma Disciplines and Sangha Supreme Council of Kingdom of Thailand’s Order

ការរាយបចច័យសដ្ឋយមិន្ ន្ទទួលអ្ន្ុញ្ជញ តិ និ្ងវ ិ្ ីព្បតិបតត ិដដល្ាភាា ប់ ជាមួយព្រះវន័ិ្យ្ម៌និ្ងពាកយបង្ហគ ប់មហាសៃរសមាគម

ការរាយបចច័យសដ្ឋយមិន្ ន្ទទួលអ្នុ្ញ្ជញ តិ

េដាយយធជេឃរញថាមាបរះពភបខ្ទ្ាកេើកួយចណបួប មាបកាបរតរះឹសសែលធកបបបាបរត បិតិិបតាកាកបិ ធ់ ័យេដាយ់ហកាបជាកួយតទ្គគធកួយចណបួបេលរបរាយតចច័យ ប ជ់

េដាយាបសប្រតនទ្ណនបេផ្សងៗ លូចជា េលរបែចស ណ់តទ្រិលប្កាបខ្េព េលរបតបើាបាិតចច័យខ្េព នាណបៃលឹសនញ្ជ បូបតូ ណ់ណាសជឬឆ្បហាើ កសខ្េ ព ដាសជរតអ្តជរាយអ្ងាគ ់ខ្េ ព ជាេលរក តងកបឲ្យ

េសរិកាបខូ្ចខាិលធជរះពះទ្សសា់នាបបងគើៈ់ងឃ េ ើី ដឲ្យអ្នសែលធបាបនួតរតសពអ្ ជ់់ទាស អ្ ជ់កាបេគ្លបះ ជាតញ្ហា បលធជ់ងគកយ៉ា ងខាេ ណង េលរកបប្ឲ្យរះពាកេើមាបិ ធី ប្

រត បិតិិបឲ្យផ្ព្បភ្នា តជជាកួយរះពិ ធប័យីក៌ ចាតជ ចាតជកហាេៃប់មាគក  សយតងាគ តជ ក បិ រតកា់ រះពរានតញ្ហា ប់េកិចរះពកហា់ងឃរាន បបងេ់ចចសិប្តងាគ តជបត ជ់គើៈ
់ងឃរសងុបាងសស លូចិេៅេបព

១. ហាកកបបឲ្យិិិឬរះពភបខ្ទ្ាកេើនាណបៃយបិលឹសនញ្ជ បូបតូ ណ់ណាសជឬឆ្បហាើ ឬរះពះទ្សសបតូ បបងិ ថិ ុេផ្សងៗ េសៀិកសេ ើី ដកាបរបាតជតទ្ើយរាយតចច័យ។

២. ហាកកបបឲ្យរះពភបខ្ទ្ាកេើេលរបេរបាពរះ ុណសឹសកបិ េដាយមាបគើៈ ប់់ស ឬគើៈរះពភបខ្ទ្ាកេើេលរបតាកេរកាយចាណសសួធតចច័យឬិ ថិ ុេផ្សងៗ ែលធខ្ទ្់ះប្ិ ធី ប្សកមបបងសណ

នាកសណលាតជ ែលធធាេ តជមាបតាករះពះទ្សសា់នា។
៣. ហាកេមាបឲ្យរះពភបខ្ទ្ាកេើេលរបតបើាបាិ តចច័យឬបត ជ់បតបេផ្សងៗ ែលធកបបរិឹករិូិតាកិ ធី ប្រត បិតិិបបបងសណនាកសណលាតជរត បិតិិបបត ជ់រះព់ងឃថៃសន ុងរះពះទ្សសា់

នា។
៤. កាបរាយតចច័យេបព កបបថាជាិ ធី ប្ ែតតណាស៏េដាយ ហាកកបបឲ្យិិិឬរះពភបខ្ទ្ាកេើ េ ើី ដកាបរាយអ្ងាគ ់តចច័យឬឲ្យអ្នសេផ្សងេ ើី ដកាបរាយអ្ងាគ ់ជាដាចជខាិ េធរសែធង

កាបរាយអ្ងាគ ់ខាងរានកាបគើៈរះព់ងឃ ឬកាបរាយតចច័យែលធកហាេៃប់មាគកអ្បទ្ញ្ហា បិ ចណេ ពេបឿងណាកួយែិត៉ាទ្េណាណ ព។

សព្ៅរីសន្ះមាន្ល័កខេៈព្រឹតកិមមដដលមិន្សមរមយរបស់ស្នមេរបូស្េងៗ សទឿតដូចជា

១. រាយអ្ងាគ ់តចច័យេដាយកបបបាបសសួធកាអ្បទ្ញ្ហា បិ

២. េលរបេធងែ ើ់ងបសលាភ់កាបៈ

៣. ាន សជេៅតាកផ្ទព ណ់ ែតង

៤. ាន សជអារ់័យតាកភូកបរ់សុ

៥. តណ សជ់បងជកបប់កបកយ

៦. ចូធបកួះប បី្់ងឃេដាយកបបបាបសសួធេលកាប

៧. េរតរ សយ ណ់លប្ះទ្ណ់កបកយ

៨. តាណង ណ់ណាសជរគូ

៩. ាន សជអារ់័យេៅតាកសែបេងអ្េគ្លចប

១០. េធខ្ែធបង ទ់្ប្់ង

១១. រះឹ បិសកមែលធះទ្ណគ្លតជតប្េផ្សងៗ េរតរេរគឿងេញៀប េរគឿងរ់ិងឹ តងកបេអាយេសរិភ្នះបេញ៉ាបថញ៉ាសន ុងសប្សែបេសរានកាប បបងេផ្សងៗ ជាេរចរបេសៀិ។

การเรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาตและแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับพระธรรมวินัยและค าสั่งมหาเถรสมาคม
การเร่ียไรโดยไม่ได้รับอนุญาต
ด้วยปรากฏว่ามีพระภิกษุสามเณรบางกลุ่ม มีความประพฤติที่ไม่ชอบด้วยสมณวิสัยโดยร่วมมือกับคฤหัสถ์บางพวกเที่ยวเรี่ยไรหากินตามย่านชุมชนต่าง ๆ เช่นเดินแจกซองฎีกาบาง เดินบิณฑบาต
ขอปัจจัยบ้าง น ารถบรรทุกลูกนิมิตหรือช่อฟ้ามาบ้าง ตั้งกระป๋องผ้าป่าบ้าง เป็นต้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนาและคณะสงฆ์ ท าให้ ผู้ที่พบเห็นเสื่อมศรัทธา เสื่อมความเคารพ เป็น
ปัญหาต่อสังคมอย่างยิ่ง เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มีแนวประพฤติปฏิบัติไว้ให้สอดคล้องกับหลักพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ค าสั่ ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
และค าสั่งของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ดังน้ี
๑.      ห้ามมิให้วัดหรือพระภิกษุสามเณรน ารถยนต์บรรทุกลูกนิมิตหรือช่อฟ้าหรือพระพุทธรูป และหรือวัตถุอ่ืนใด มาท าการบอกบุญเรี่ยไร
๒.      ห้ามมิให้พระภิกษุสามเณรเดินประพรมน้ ามนต์ โดยมีคณะศิษย์หรือคณะพระภิกษุสามเณรเดินตามหลังคอยรับปัจจัยหรือวัตถุส่งของอ่ืนๆ ซ่ึงผิดไปจากหลักพิธีกรรมและธรรมเนียมที่เคย

ปฏิบัติมาทางพระพุทธศาสนา
๓.      ห้ามมิให้พระภิกษุสามเณรเดินบิณฑบาตของปัจจัยหรือวัตถุอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ถูกต้องตามหลักเสขิยวัตรและธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยในพระพุทธศาสนา
๔.      การเรี่ยไรน้ัน ไม่ว่าจะเป็นโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ห้ามมิให้วัดหรือพระภิกษุสามเณรท าการเรี่ยไรหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนท าการเรี่ยไรเป็ นอันขาดยกเว้นการเรี่ยไรในทางราชการคณะสงฆ์ 

หรือการเรี่ยไรที่มหาเถรสมาคมอนุญาตเฉพาะเรื่องเท่าน้ัน
นอกจากนี้มีลักษณะอาจารที่ไม่สมควรแก่สมณสารูปอื่น ๆ อีก ดังนี้
๑.     เรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.     เที่ยวเร่ร่อนเพื่อหาลาภสักการะ
๓.     พักค้างแรมตามบ้านเรือน
๔.     ปักกลดในย่านชุมชน
๕.     นุ่งห่มไม่เรียบร้อย
๖.     เข้าร่วมพิธีสงฆ์โดยไม่ได้รับฎีกา
๗.      กล่าวถ้อยค าไม่เหมาะสม
๘.      ตั้งส านักทรง
๙.      พักอาศัยอยู่ในที่อโคจร
๑๐.    เล่นการพนัน
๑๑.    อาจาระที่ไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ เสพยาเสพติด ดื่มสุรา ก่อความวุ่นวายในสถานที่ราชการ และอ่ืนๆ อีกมากมาย



Preliminary Counteractions toward Monks and 

Novices with Improper Manner

Monk deans and police monks shall take the following actions when 

observing monks or novices with improper manners:

1. Bring the monk or novice to the dean of that area to investigate.
2. Check the monk’s ID and other evidence. If there is no monk ID or the 

monk’s ID is incorrect, incomplete, or correct but the monk has a 

history of misconduct, the following shall be performed:
1. Warning or giving advice; or

2. Ordering the monk or novice to return to the temple and 

acknowledge the abbot or dean; or

3. Suggesting to leave the Buddhist monkhood; or

4. Bringing the monk or novice to the police to take legal action

(Source: Police Monk Guidelines, Bangkok Clergy)

ចុំេុចព្បតិបតតិបឋមទាក់ទងជាមួយព្រះភិខ្ុស្នមសេអ្ាកដដលមាន្ព្រឹតិក

មមមិន្សមរមយ
រតធាបគើៈរគតជរគងបបងរះពិ ធបយ បីកាបេះធនួតរតសពរះពភបខ្ទ្ាកេើអ្នសែលធមាបរះឹ បិសកម

កបប់កបកយថប់កបបតូទាណងេនាពបបង ណិេើរបកាបេដាយមាបិ ធី ប្រត បិតិិប លូចជា

១. នាណខ្ល បួកសតងាា ញឲ្យគើៈមាច ធជ ណិតបជាសជ់ួប

២. ទ់្ណរិួិះបបបិយ ណ់តទ្រិសណេើរិឬភ័់ិតាងេផ្សងៗ រតសតេដាយ េតរយធជេឃរញថាគ្លន ប ណ់តទ្រិ

សណេើរិ ឬ ណ់តទ្រិសណេើរិកបបរិឹករិូិ ឬកបបេះញេធញ ឬរិឹករិូិ េះញេធញ ែិមាបសណហទ្់

េផ្សងៗ លូចជា

២.១. ថាបាបបបយយដា ជ់េិឿបឬថាើ យកាបែើបនាណែលធរិឹករិូិ តាកែលធគួប ឬ

២.២. តងាគ តជឲ្យរិ តជិិិេលរកែលធាន សជអារ់័យេហរយឲ្យេៅអ្ បីកាិិិ/េៅ់ងាក ជិបាបរជាត

ឬ

២.៣. ែើនាណឲ្យលាចាស ប់ខា (ឲ្យ់ឹស) ឬ

២.៤. នាណយសេៅរតគធជឲ្យត៉ាូធប់ ណិេើរបកាបតាកផ្ល ូិ ចាតជ

(ព្បភរ : សសៀវសៅព្បតិបតត ិព្រះវនិ្យា្ិកាគេៈសងឃព្កងុ ងកក)

ข้อปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับพระภิกษุสามเณรผู้มีอาจาระไม่สมควร
เจ้าคณะผู้ปกครองและพระวินยาธกิารเมื่อพบเห็นพระภิกษสุามเณรผู้มีอาจารไมส่มควรแก่สมณสารูป
ดังกล่าวจะด าเนินการโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. น าตัวมอบให้เจ้าคณะเจา้ของทอ้งท่ีสอบสวน
2 . ขอตรวจสอบหนังสือสุทธิและหลักฐานอื่น ๆ ประกอบด้วย ถ้าปรากฏว่าไม่มหีนังสือสุทธ ิหรือหนังสือ

สุทธิไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์หรือถูกต้องสมบูรณ์ แต่มีความผิดอย่างอื่นด้วยควรปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ว่ากล่าวตักเตือนหรือถวายค าแนะน าที่ถกู ที่ควร หรือ
2.2 สั่งให้กลับวัดเดิมที่สังกัดอยู่แล้วให้เจ้าอาวาส/เจ้าสังกัดทราบ หรือ
2.3 แนะน าให้สละสมณเพศ(ให้สึก) หรือ
2.4 น าส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการตามกฎหมาย

(แหล่งที่มา:คู่มือศูนย์ปฏิบัติพระวินยาธิการ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร)

๓๖



Do’s and Don’ts 
toward Thai Monks and Buddhism

Basic information on Buddhist practical guidelines and Thai tradition and culture 

before entering Kingdom of Thailand are as follows:

1. Dress politely when visiting Buddhist temples. Shoes are allowed while walking 

around the ordination hall but are to be taken off at the designated areas before 

entering.
2. In case of other religions, please follow the practice of each religion.
3. There is a rule that prohibits physical contact between monks and women. 

Therefore, women should not be in close contact with a monk. If it is necessary to 

receive any item from a monk, wait until the monk puts down the item before 

picking it up. When offering an item to the monk, place it on the cloth prepared by 

the monk.
4. Climbing, sitting, or leaning against a Buddha image, whether large or small, 

broken or not broken, is considered disrespectful to the religious object. If you 

would like to take a photo with any Buddha image, stay in an unassuming posture 

and pay respects to the Buddha image.
5. Place the Buddha image in a proper place. Normally, Thai people will put the 

Buddha image in a high place. To place the Buddha image on the floor, at the foot 

of the stairs, under the table, under the bed, under the chair, in a washroom, or on 

the ground is considered inappropriate as it is disrespectful.
6. The sole purpose of selling Buddha images is to allow the individual to worship as 

the Buddha image is considered a representative of the Lord Buddha. It is not 

appropriate to use a Buddha image as a trademark for snack, beverage, alcohol, 

toys, or to print the image of Buddha on objects that are used in daily life like 

shoes, socks, swimming suit, or underwear.  
7. The Buddha image is something that we give our highest respect to. It is built for 

worshipping. There are several laws that protect the Buddha image e.g., it is illegal 

to bring a Buddha image outside of Kingdom of Thailand without permission; the 

offender will be liable for the penalty as prescribed by law.
8. Any actions against objects or places that are respected or worshiped by people of 

any religion, which abuse that religion, are considered violating Section 206 of the 

Criminal Act and punishable by imprisonment for a period of 1 – 7 years.  
9. Any actions that cause a disturbance in a religious assembly hall during assemblies 

for religious ritual or worshipping of any religion that are conducted lawfully are 

considered violating Section 207 of the Criminal Act and punishable by

imprisonment for a period not exceeding one year.  
10.Dressing as a priest of any religion is considered a wrongful act, which violates 

Section 208 of the Criminal Act and punishable by imprisonment for a period not 

exceeding one year.

(Source: Website of the Ministry of Culture)



ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ
แก่พระสงฆ์และพระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทย
ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมไทยเบ้ืองต้นที่ควรรู้ก่อนเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทย ดังนี้

๑. เมื่อไปวัดในพุทธศาสนาควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย อนุญาตให้
สวมรองเท้าเดินรอบอุโบสถ/โบสถ์ แต่ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้า
อุโบสถ/โบสถ์ และบริเวณที่มีป้ายบอกแสดงไว้

๒. ในกรณีของศาสนาอื่น ให้ปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัติของศาสนานั้น ๆ
๓. มีกฎข้อห้ามของสงฆ์มิให้สัมผัสกับสตรี ดังนั้น สตรีไม่ควรอยู่แนบชิด

พระสงฆ์หรือมีการสัมผัสใด ๆ หากต้องรับสิ่งของใดจากพระสงฆ์ 
ควรรอให้พระสงฆ์วางของสิ่งนั้นก่อนแล้วจึงหยิบของสิ่งนั้น และเมื่อ
ต้องการถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์ ให้วางลงบนผ้าที่พระสงฆ์วางแผ่ไว้ให้

๔. การปีนป่าย นั่ง หรือพิงพระพุทธรูปไม่ว่าจะองค์ใหญ่หรือเล็ก ชารุด
หรือไม่ องค์จริงหรือองค์จ าลอง ถือว่าเป็นการกระท าที่แสดงถึงความ
ไม่เคารพวัตถุทางศาสนา หากต้องการถ่ายรูปกับพระพุทธรูปใด ๆ 
ควรอยู่ในกริยาที่สงบและให้ความเคารพต่อพระพุทธรูป

๕. การวางพระพุทธรูปควรวางไว้ในที่เหมาะสม โดยปกติชาวไทยนิยมตั้ง
พระพุทธรูปไว้บนที่สูง การตั้งหรือวางพระพุทธรูปไว้กับพื้นห้อง 
เชิงบันได ใต้โต๊ะ ใต้เตียง ใต้เก้าอี้ ในห้องน้า หรือพื้นสนามเป็นสิ่งที่
ไม่ควรท า เพราะถือว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพ

๖. การจ าหน่ายพระพุทธรูปมีเจตนาเพื่อให้บุคคลน าไปสักการบูชา มิใช่
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เพราะพระพุทธรูปถือเป็นตัวแทนของ
พระพุทธเจ้า นอกจากนี้การใช้พระพุทธรูปเป็นเครื่องหมายการค้า 
เช่น ขนม เครื่องดื่ม เครื่องดองของเมา เครื่องเล่น หรือมีภาพ
พระพุทธรูปไปประทบั ปรากฏอยู่กับวัตถุที่เป็นของใช้สอยทั่วไปในชีวิต 
ประจ าวันของบุคคล เช่น รองเท้า ถุงเท้า ชุดว่ายน้า ชุดชั้นใน เป็นสิ่งที่
ไม่ควรท า

๗. พระพุทธรูปเป็นสิ่งเคารพสูงสุดอย่างหนึ่ง จัดสร้างเพื่อสักการบูชา 
ราชอาณาจักรไทยจึงมีกฎหมายหลายฉบับที่ ให้ความคุ้มครอง
พระพุทธรูป เช่น การน าพระพุทธรูปออกนอกราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย หากฝ่าฝืน
ระวางโทษตามกฎหมายก าหนด

๘. การกระท าการใด ๆ แก่สิ่งที่เคารพ นับถือ หรือสถานที่อันเป็นที่เคารพ
ในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น 
เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๖ ระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่ ๑ – ๗ ปี

๙. การก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชนเวลาประชุมกัน 
นมัสการ หรือกระท าพิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ถือเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายอาญา มาตรา 207 ระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน ๑ ปี

๑๐. การแต่งกายและแสดงตนเป็นนักบวชในศาสนาต่าง ๆ โดยมิชอบ
เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายอาญา มาตรา 208 ระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน ๑ ปี

(แหล่งที่มา: เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม)

ចុំេុចគួរព្បតិបតតិន្ិងមិន្គួរ

ព្បតិបតតិរបស់ព្រះសងឃន្ិងព្រះ

រុទធស្នសនាកន ុងព្បសទសថៃ

ឯកស្នរជាបឋមទាក់ទងចុំេុចព្បតិបតតិតាម ល្ វូ

ព្រះរុទធស្នសនានិ្ងទុំនាមទុំលាប់វបប្ម៌ថៃដដល

គួរយល់ដឹងមុន្នឹ្ងស វ្ ីដុំសេើរចូលមកព្បសទសថៃ

មាន្ដូចជា

១. េះធេៅិិិថបរះពះទ្សសា់នាគួបែិងខ្ល បួឲ្យ់ក

ិកយ អ្បទ្ញ្ហា ិបឲ្យ សជ ែ់បសេនរៃេលរ បនណ ិ ធញ

ឧេបា់ស/វិ ធហា ែិរិូិេដាពែ់បសេនរងកទ្បចូធ

ឧេបា់ស / វិ ធហា បបងត ប ធេ ិើែលធមាបាេ ស

់ញ្ហា របាតជ។

២. សន ុងសបើប្បត់ជា់នាេផ្សងៗ ឲ្យរតិបតិិបតាក

រតថះើប្បត់ជា់នាេនាព។

៣. មាបចាតជហាកបត់ជរះព់ងឃកបបេអាយត៉ាព

 ធជន្ត់ិប្ លូបេបព ់ទ្ភ្នះនាប ដកបបគួបេៅនបិរះព

់ែងឃមាបកាបត៉ាព ធជេផ្សងៗ េតរ់បបរិូិសសួធ

បត់ជអ្ើ ដកួយះប្រះព់ងឃ គួបចាណឲ្យរះព់ងឃដាសជ

បត់ជេនាពចទ្ព់បប េហរយេសរតចាតជបត់ជេនាព

បបងេះធរិូិកាបរតេគបបត់ជបតបលធជរះព់ងឃ

ឲ្យដាសជេធររសណា ជិ ែលធរះព់ងឃដាសជជាសសួធ។

៤. កាបេ រង អ្ងគ ុយ ឬែផ្អសរះពះទ្សសបតូកបបថា អ្ងគ

ីណឬិូច ខូ្ចឬអ្ិជ ះបិឬចណធង ចាិជសទ្សជាស

េងើ ដបែលធតងាា ញលធជកាបកបបេគ្លបះិ ថិ ុខាងរះព

ះទ្សសា់នា េតររិូិកាបៃិបតូជាកួយរះពះទ្សសបតូ

ណាកួយ គួបមាបសប ប ធយែលធ ៃ់ តជបបងផិ្ធជកាប

េគ្លបះលធជរះពះទ្សសបតូផ្ង។

៥.កាបដាសជរះពះទ្សសបតូគួបដាសជេៅសែបេងែលធ់ក

បកយ េដាយជាសូេៅរតជានបថៃបបយកតាណងរះព

ះទ្សសបតូេធរសែបេងខ្ព់ជ កាបតាណងឬដាសជរះពះទ្សស

បតូសន ុងសណរាធតបទតជ េនរងនេបិរប េរកាកិទ្ េរកាក

ែរគ េរកាកេៅអ្ប្ សន ុងតបទតជសឹស ឬសណរាធ់ួប

ជាអ្ើ ដែលធកបបគួបេ ើី ដ េរ ពចាិជសទ្សថា ជាកាប

កបបផិ្ធជកាបេគ្លបះ។

៦.  កាបចណណាយរះពះទ្សស បតូមាបេចិនាេលរកបប្ឲ្យ

តទ្គគ ធនាណេៅ់កាបតូជា កបបែកបេលរកបប្ ិ ថិ ុ

តណើងេផ្សងៗ េរ ពរះពះទ្សស បតូ គឺជាេរគឿង

នណបួ់រះពះទ្សស េរៅះប្េបព កាបេរតររះពះទ្សសបតូជា

េរគឿងចណណាយ លូចជា បណ េភ

ា់ ៈ េរគឿងរ់ិងឹ បត់ជេធង ឬមាបបតូភ្នះរះពះទ្សស

បតូេៅរតថាតជ តងាា ញសន ុង ិ ថិ ុែលធជាបត់ជេរតរ

របា ជ់សូេៅសន ុងនប្ ិ ធិ រតចាណថៃៃបត់ជតទ្គគធ លូច

ជា ែ់បសេនរង េរាកេនរង ឆ្ទ្ិែហធសឹស ឆ្ទ្ិ

រសនាតជសន ុង ជាកាបះទ្ណគួបេ ើី ដ។

៧. រះពះទ្សសបតូជាបត់ជេគ្លបះយ៉ា ងខ្ព់ជតណផ្ទ្ិកា៉ា ង

ចាិជសទ្សថាតេងក រិេលរកបប្់កាបៈតូជា រតេស់ថៃ

េសរតមាបចាតជជាេរចរប ែលធផិ្ធជកាបរគតជរគង

រះពះទ្សសបតូ លូចជា កាបនាណរះពះទ្សសបតូេចញេរៅ

រតេស់ថៃេដាយកបបបាបសសួធកាបអ្បទ្ញាិប

ចាិជសទ្សថាមាបសណហទ្់តាកចាតជ េតរនណទា់ជ

រិូិសសួធេទា់តាកចាតជ ែលធបាបសណើិជ។

៨. សេងើ ដបេផ្សងៗ ែលធជាកាបេគ្លបះ េនឿជាសជ ឬសប្

សែបេងែលធជាសប្េគ្លបះសន ុងផ្ល ូិា់នាបត់ជ

់ងគកណាកួយ ែលធជាកាបេករធងាយា់នា

េនាព ជាសេងើ ដ ប ែលធខ្ទ្់ចាតជអាញា មារតា

២០៦ មាបេទា់ជាតជគទ្សចាតជះប្ ១ - ៧ ឆ្ន ណ។

៩. កាបតងក បភ្នះចលាចធេសរិេ រងសន ុងសប្ រតនទ្ណ

ា់បបសនប េះធរតនទ្ណគ្លន បក័់កាប ឬសេងើ ដប

ះបីប្កាបតាកា់នាណាកួយ េដាយមាបសន ុង

ចាតជ ចាិជសទ្សថាជាសេងើ ដបែលធខ្ទ្់ចាតជអា

ញាមារតា ២០៧ មាបេទា់ជាតជគទ្សកបបេធរ់

ះប្ ១ ឆ្ន ណ។

១០. កាបែិងកាយបបងកាបដាសជខ្ល បួជាអ្ន សតួ់

សន ុងា់នាេផ្សងៗ េដាយជាសេងើ ដបែលធខ្ទ្់

ចាតជអាញា មារតា ២០៨ មាបេទា់ជាតជគទ្ស

កបបេធរ់ះប្ ១ ឆ្ន ណ។

(រតភះ : េិ ដតាយរស់ួងិតបីក)៌
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