(ทั้งหมดมีสามแผ่น)

ระเบียบการสาหรับผู้เข้ าพักทีว่ ดั สามแยกจะต้ องทราบ
เรียน ผู้มีความประสงค์ จะเข้ าพักที่วัดสามแยกทุกท่ าน
ไม่วา่ ท่านจะเข้าพักที่วดั สามแยกเพื่อการทาบุญ หรื อด้วยจุดประสงค์
อื่นก็ตาม วัดสามแยกขอแจ้งให้ทราบว่าผูเ้ ข้าพักที่วดั สามแยกทุกคน จะต้องศึกษา
เรี ยนรู ้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตามหนังสื อพระไตรปิ ฎก ที่ทางวัดได้จดั
วางไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในบริ เวณวัด โดยให้ศึกษาตามกาลังของแต่ละบุคคล
และอุปัฏฐากสงฆ์ตามสมควร สาหรับท่านที่ไม่ตอ้ งการจะศึกษาพระไตรปิ ฎกนั้น
ท่านก็ไม่มีความจาเป็ นใด ๆ ในการเข้าพักที่วดั สามแยก เพราะชาววัดสามแยก
ยินดีตอ้ นรับเฉพาะบุคคลผูข้ วนขวายศึกษาเรี ยนรู ้พระธรรมคาสอนของ
พระพุทธเจ้า ตามหนังสื อพระไตรปิ ฎกด้วยความยินดีเป็ นอย่างยิง่
ดังนั้น ผูท้ ี่มาวัดสามแยกทุกท่านควรตั้งใจว่า ข้าพเจ้ามาที่วดั สามแยกนี้
เพื่อมุ่งหวังประโยชน์จากการศึกษา เรี ยนรู ้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจาก
หนังสื อพระไตรปิ ฎกเป็ นหลัก ส่ วนการให้ทานด้วยปั จจัยทั้งสี่ น้ นั ต้องถือเป็ น
เพียงส่ วนประกอบเพื่อส่ งเสริ มกันเท่านั้น

ผูม้ าที่วดั สามแยกทุกคน ต้องอ่านระเบียบต่างๆ
ของทางวัด ให้เข้าใจและปฏิบตั ิ ตามให้ได้
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สาหรับการขอเข้ าพักที่วดั สามแยกนั้น มีระเบียบและข้ อปฏิบัติ ดังนี้
1. ผูท้ ี่ตอ้ งการเข้าพักเกิน 3 วัน ต้องเขียนแบบฟอร์ม และยืน่ แบบฟอร์มการขอเข้าพัก
ต่อคณะกรรมการของวัด
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตการเข้าพัก
(แบบฟอร์มทางวัดจัดเตรี ยมไว้แล้ว) และนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรมีรูป
ถ่ายที่ทางราชการออกให้มาลงทะเบียน (สแกนบัตรฯ)
2. การขอเข้าพักในคราวแรก คณะกรรมการจะอนุญาตให้ท่านเข้าพักได้ไม่เกิน 7 วัน เมื่อ
ครบกาหนดแล้ว ท่านจะต้องยืน่ แบบฟอร์มใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาว่าท่านสมควรจะได้เข้าพักเพิ่มอีกกี่วนั หรื อท่านอาจจะไม่ได้เข้าพักอีกต่อไป
3. ผูท้ ี่ตอ้ งการเข้าพัก จะเข้าพักได้ต่อเมื่อคณะกรรมการคนวัดเกินกึ่งหนึ่ ง ลงชื่ออนุญาต
การเข้าพัก
4. ผูท้ ี่ตอ้ งการขอเข้าพักนานเกิน 30 วัน คณะกรรมการคนวัดต้องมีมติรับรองเป็ นเอกฉันท์
จึงสามารถเข้าพักได้
5. ผูท้ ี่ขอเข้าพัก ต้องเป็ นบุคคลผูส้ ามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ ไม่เป็ นภาระแก่ผอู้ ื่น
6. ผูท้ ี่ขอเข้าพัก ถ้าหากบ้านพักยังไม่เต็ม ห้ามพักที่ศาลาฟังธรรม
7. ในขณะที่ท่านพักอยูท่ ี่วดั สามแยกนั้น เมื่อท่านมีธุระที่จะต้องเดินทางออกไปนอกวัด
ให้ท่านแจ้งนายสาลี นันทะญาติ (ตาฤาษี) ยกเว้น นายสาลี นันทะญาติ (ตาฤาษี) ไม่
อยู่ ท่านสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการของวัดคนใดคนหนึ่งให้รับทราบด้วย
8. ผูท้ ี่เข้าพักแล้ว จะต้องไม่นิ่งดูดายในการงานของส่วนรวม ต้องขวนขวาย ช่วยเหลือ
ตามกาลังความสามารถของแต่ละบุคคล
9. ต้องตั้งใจศึกษาพระไตรปิ ฎกและอุปัฏฐากสงฆ์ ตามสมควร
10. เมื่อศึกษาพระไตรปิ ฎกและระเบียบข้อวัตรต่าง ๆ ของทางวัดพอเข้าใจแล้ว (ระยะเวลาไม่เกิน
3 เดือน) จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบประจา โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่คณะกรรมการคนวัด
11. ถ้ามาอยูน่ านเกิน 3 เดือน ยังศึกษาพระไตรปิ ฎกและระเบียบข้อวัตรต่าง ๆ ของทางวัด
ยังไม่เข้าใจ ควรพิจารณาตนเองว่าควรจะอยูต่ ่อหรื อไม่
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12. ผูท้ ี่เข้าพักแล้ว จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของวัดโดยเคร่ งครัด เมื่อคณะกรรมการคนวัด
เห็นว่า ท่านทาผิดกฎระเบียบของวัดแล้วมีการว่ากล่าวตักเตือน ท่านจะต้องเชื่อฟัง
และปฏิบตั ิตามแต่โดยดี ถ้าผูเ้ ข้าพักไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ หรื อคณะกรรมการคนวัด
เกินกึ่งหนึ่ง มีมติเห็นสมควรให้ออกจากวัด ท่านจะต้องปฏิบตั ิตามนั้น
13. ผูท้ ี่เข้าพัก ห้ามขึ้นมาอ่านหนังสื อบนศาลาฟังธรรมโดยไม่จาเป็ น เว้นไว้แต่ที่บา้ นพัก,
โรงบิณฑบาตหรื อโรงครัว ไม่มีที่วา่ งให้อ่านหนังสื อแล้ว
14. ผูท้ ี่เข้าพัก ห้ามนาอาหารมากินในบ้านพักและที่อื่น ๆ นอกจากสถานที่ที่จดั ไว้ให้
ยกเว้น ผูป้ ่ วยและเด็ก
15. ห้ามทุกคนที่มาวัดให้อาหารแก่สตั ว์ทุกชนิดที่อยูใ่ นบริ เวณวัด เช่น หมา แมว เป็ นต้น
เว้นไว้แต่ให้อาหารแก่สตั ว์เลี้ยงที่ตนนามาด้วย
16. ห้ามเปิ ดโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ภายในบริ เวณวัด ยกเว้น ผูท้ ี่มีหน้าที่
หรื อผูท้ ี่ได้รับอนุญาต
17. ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มหรื อพกพาสุรา ห้ามเสพหรื อพกพายาเสพติดทุกชนิด ภายในวัด
รวมถึง ห้ามผูท้ ี่ดื่มสุราหรื อเสพยาเสพติดมาจากข้างนอกเข้ามาในวัดด้วย
18. ผูใ้ ดวางสิ่งของไว้ในบริ เวณวัด ถ้ามีความเสี ยหายเกิดขึ้น ทางวัดจะไม่รับผิดชอบ
19. ถ้าไม่มีธุระจาเป็ น ห้ามพูดคุยกันและกัน หากมีธุระต้องคุยกันเบา ๆ ห้ามส่งเสี ยงดัง

หมายเหตุ เมื่อท่านผูใ้ ดได้รับอนุญาตให้เข้าพักที่วดั สามแยกแล้ว จะต้องระลึกอยูเ่ สมอว่า
วัดเป็ นที่อยูข่ องพระภิกษุ, สามเณร, ชี และฆราวาสผูต้ อ้ งการความสงบ เพราะฉะนั้นผูท้ ี่
เข้าพักที่วดั จะต้องระมัดระวังการกระทาและคาพูดใด ๆ ไม่ให้ไปรบกวนความสงบของ
พระภิกษุ, สามเณร, ชี และฆราวาส โดยไม่มีเหตุอนั ควร ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกันบาป
ให้กบั ตัวท่านเอง
***ปรับปรุ งระเบียบครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558
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