
(ศถ.๗) 

 

แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสมีา 

 

                                                                                  เขียนท่ี.................................................... 

                                                                                   ……………………………………………………… 

        …………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                        วันท่ี.........เดือน.............................. พ.ศ. ....................... 

เรื่อง   ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

เจริญพร    ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด..................................... 

สิ่งที่สงมาดวย รายการตามเอกสารแนบทาย 

 ดวยวัด......................................................นิกาย.............................ตั้งอยูบาน..........................                   

หมูท่ี..................ตำบล......................................อำเภอ..................................................จังหวัด.............................. 

สมควรขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เพื่อประโยชนแกพระสงฆทำสังฆกรรมตามพระวินัย 

จึงรายงานเพื่อขอรับความเห็นชอบในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ดังเรียนตอไปนี้  คือ 

  ขอ ๑  วัด..........................................กระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  

ไดประกาศตั้งวัดตามท่ีประกาศ    ลงวันที่...................เดือน..................................    พ. ศ. .......................  

  ขอ ๒   มีเสนาสนะถาวรวัตถุเปนหลักฐานแลว  (สรางเสร็จเรียบรอยสมบูรณแลว) คอื 

  (๑)   กุฏิ        กวาง.......................เมตร   ยาว............................เมตร   จำนวน..............หลัง 

  (๒)   ศาลาการเปรียญ    กวาง..................เมตร   ยาว.................เมตร   จำนวน..............หลัง 

  (๓)   หอสวดมนต         กวาง................. เมตร   ยาว.................เมตร   จำนวน..............หลัง 

  (๔)   อุโบสถ               กวาง.................เมตร    ยาว.................เมตร   จำนวน..............หลัง 

  (๕)   โรงเรียนปริยัติธรรม   กวาง.....................เมตร  ยาว...................เมตร   

  (๖)   อ่ืน ๆ  ................................................................................. 

  ขอ ๓  มีพระภิกษุพำนักอยูประจำ  (ยอนหลัง  ๕  ป  จงถึงปปจจุบัน)  คือ 

          พ.ศ. ..........................จำนวน..........................รปู 

          พ.ศ. ..........................จำนวน..........................รปู 

          พ.ศ. ..........................จำนวน..........................รปู 

          พ.ศ. ..........................จำนวน..........................รปู 

          พ.ศ. ..........................จำนวน..........................รปู 
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 ขอ ๔  มีทุนทรัพยที่จะสรางอุโบสถ  จำนวน...............................บาท (ในกรณทีี่กำลังกอสราง) 

ขอ ๕  มีประชาชนบำเพ็ญกุศลและทำนุบำรุงวัดประมาณ .................. ครอบครวั ............ คน 

  ขอ ๖  อุโบสถตั้งอยูบนหนังสือสำคัญสำหรบัท่ีดิน คือ โฉนดท่ีดินเลขที่ .................................. 

ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ................................................................ และไดแนบแผนท่ี 

แสดงเขตวัดและแผนผังแสดงเสนาสนะและถาวรวัตถุในวัด รวม........................ชุด 

  ขอ ๗  ควรขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  กวาง......................เมตร  ยาว..................เมตร 

          เปนเนื้อที่....................................ตารางเมตร 

  ขอไดไปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

                     ขอเจริญพร 

 

 

     (ลงนาม).............................................................. 

              (............................................................)  

                  เจาอาวาสวัด............................................................ 

 

ความเห็นของเจาคณะตำบล.......................................................................................................................... 

     (ลงนาม)......................................................... 

              (.........................................................) 

        เจาคณะตำบล.......................................................... 

                 วันที่............เดือน..................... พ.ศ. ................ 

 

ความเห็นของเจาคณะอำเภอ.......................................................................................................................... 

     (ลงนาม)....................................................... 

              (........................................................) 

      เจาคณะอำเภอ.......................................................... 

     วันที่............เดือน..................... พ.ศ. ................ 

 

ความเห็นของนายอำเภอ.............................................................................................................................. 

     (ลงนาม)................................................. 

             (.................................................) 

           นายอำเภอ................................................... 

     วันที่............เดือน........................... พ.ศ. ................ 
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ความเห็นของเจาคณะจังหวัด........................................................................................................................ 

     (ลงนาม)..................................................... 

             (.......................................................) 

     เจาคณะจังหวัด........................................... 

     วันที่............เดือน...................... พ.ศ. .............. 

 

ความเห็นของผูวาราชการจังหวัด.................................................................................................................... 

     (ลงนาม)...................................................... 

              (......................................................) 

     ผูวาราชการจังหวัด..................................... 

     วันที่............เดือน...................... พ.ศ. .............. 

 

ความเห็นของเจาคณะภาค............................................................................................................................... 

     (ลงนาม)........................................................ 

      (......................................................) 

     เจาคณะภาค................................................. 

     วันที่............เดือน...................... พ.ศ. .............. 

 

ความเห็นของเจาคณะใหญ............................................................................................................................... 

     (ลงนาม)......................................................... 

       (..........................................................) 

     เจาคณะใหญ.................................................... 

     วันที่............เดือน...................... พ.ศ. .............. 

 

หมายเหตุ สิ่งที่สงมาดวย  หมายถึง  เอกสารประกอบการพิจารณา  คือ 

๑. สำเนาใบประกาศตั้งวัด / หนังสือรับรองสภาพวัด 
๒. แผนที่ แผนผัง ที่ตั้งวัด และอาคารเสนาสนะภายในวัด โดยแสดงเขตวิสุงคามสีมาในแผนผัง 

 ๓. สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ตั้งวัด หรือ สำเนาหนังสืออนุญาตใหใชที่ดินเปนสถานที่

สรางวัด  (กรณีเปนที่ดินของสวนราชการ) 

 ๔. ภาพถายอุโบสถ (ท่ีสรางเสร็จแลวหรือกำลังกอสราง)  จำนวน ๔  ภาพ 

 ๕. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองทองที่จากตำบล  และอำเภอ  ใหม  ขอใหแนบ

สำเนาเอกสารเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทองที่ใหม  ประกอบดวย 

                 6. สำเนาตราตั้งเจาอาวาส  หนังสือสุทธิ และตราตั้งสมณศักด์ิ (ถามี)  

 การจัดทำแบบรายงานขอรับพระราชทานวิส ุงคามสีมา ขอใหจ ัดทำใหสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัด จำนวน ๓ ชุด   



หนังสือรับรองรายนามพระภิกษุพำนักจำพรรษา 
        เขียนท่ี....................................................... 

        เลขที่..........หมูที่..........ตำบล.................... 

        อำเภอ.......................จงัหวัด..................... 

        รหัสไปรษณีย............................................ 

วันที่............เดือน................................ พ.ศ. .................. 

ดวย วัด...............................ตำบล....................อำเภอ.......................จังหวัด........................... 

ไดยื่นแบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ศถ.๗) และตำมกฎกระทรวงกฎกระทรวง การสราง การตั้ง 

การรวม การยาย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดรางขึ ้นเปนวัด  

มีพระภิกษุอยูจำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ขอ ๒๐ บัญญัติวา “วัดใดไดสรางขึ้นหรือไดปฏิสังขรณจนเปน

หลักฐานถาวร และมีพระภิกษุพำนัก อยู ประจำไมนอยกวาหารูปติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาหาป  

หากประสงคจะขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ใหเจาอาวาสแหงวัดนั้นรายงานการขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาไปยังผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด” อีกทั้ง ขอ ๒๐ วรรค ๕ บัญญัติวา 

“ระยะเวลาท่ีกำหนดตามวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกวัดที่สรางอุโบสถเสร็จเรียบรอยแลว” 

ในการนี้ อาตมภาพ............................................................ ฉายา.............................................. 

เจาอาวาสวัด...................................ตั้งอยู ณ บาน.......................เลขที่..........หมูที่..........ตำบล............................

อำเภอ..................................จังหวัดนาน  ผูยื ่นขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ขอรับรองรายนามพระภิกษุ

พำนักจำพรรษาภายในวัดแหงนี้ ยอนหลัง ๕ ป จนถึงปจจุบัน (ซึ่งแนบสำเนาหนังสือสุทธิในปปจจุบัน) 

ดังตอไปนี้ 

๑) พ.ศ. ........................... จำนวน ............... รูป คือ 

๑. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๒. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๓. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๔. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๕. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

.... พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

.... พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

 

๒) พ.ศ. ........................... จำนวน ............... รูป คือ 

๑. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๒. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๓. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๔. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๕. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

.... พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

.... พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 
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๓) พ.ศ. ........................... จำนวน ............... รูป คือ 

๑. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๒. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๓. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๔. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๕. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๔) พ.ศ. ........................... จำนวน ............... รูป คือ 

๑. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๒. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๓. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๔. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๕. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๕) พ.ศ. ........................... จำนวน ............... รูป (ปปจจุบัน) คือ 

๑. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๒. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๓. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๔. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

๕. พระ.......................................ฉายา ............................. อายุ .........พรรษา ............ 

  
จึงขอรับรองวาขอความขางตน เปนจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อรับรองไวเปนหลักฐานสำคัญ  

 
 

ลงชื่อ....................................................เจาอาวาส  
      (....................................................)  

     เจาอาวาส......................................................  
  ลงวันที่..............................................  

 
รับรองตามนี้ 

 
ลงชื่อ................................................ เจาคณะตำบล   ลงชื่อ................................................ ผูใหญบาน  
     (....................................................)         (....................................................)  
เจาคณะตำบล......................................................        ผูใหญบานหมูที่ .......บาน.....................................  
ลงวันที่..............................................        ลงวันที่..............................................  
 
หมายเหตุ  ๑. หากมีจำนวนพระภิกษุพำนักจำพรรษำมากกวา ๕ รูป สามารถพิมพเอกสารฉบับนี้ได  

๒. แนบสำเนาหนังสือสุทธิ (เฉพาะปปจจุบันที่เสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา) และหรือสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน (ถามี) และหรือสำเนาทะเบียนบานเปนสำคัญดวย (ถามี) 


