
 

ศถ.๗ 

แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

  

 เขียนทีว่ัด..........................................   

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

เรื่อง    ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

เจริญพร    ผูวาราชการจังหวัด ขอนแกน              

สิ่งท่ีสงมาดวย   เอกสารประกอบคําขอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาวัด................................................ 

 ดวยวัด .................. นิกาย                      ตั้งอยูบาน                    หมูที่……………………… 

ตําบล                     อําเภอ                               จังหวัด  ขอนแกน     

สมควรขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เพ่ือประโยชนแกพระสงฆทําสังฆกรรมตามพระวินัย   จึงรายงานเพ่ือขอรับ

ความเห็นชอบในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ดังเรียนตอไปนี้  คือ 

 ขอ  ๑.  วัด                                  กระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

ไดประกาศตั้งวัดตามที่ประกาศ  ลงวันที่              เดือน                      พ.ศ.  ………………………………. 

 ขอ  ๒.  มีเสนาสนะและถาวรวัตถุเปนหลักฐานแลว  (สรางเสร็จเรียบรอยสมบูรณแลว)  คือ 

(๑)  กุฏ ิ  กวาง  เมตร  ยาว  เมตร  จํานวน  หลัง 

  กุฏ ิ  กวาง  เมตร  ยาว  เมตร  จํานวน  หลัง 

  กุฏิ   กวาง  เมตร  ยาว  เมตร  จํานวน  หลัง 

  กุฏิ   กวาง  เมตร  ยาว  เมตร  จํานวน  หลัง 

  กุฏิ   กวาง  เมตร  ยาว  เมตร  จํานวน  หลัง 

(๒)  ศาลาการเปรียญ กวาง  เมตร  ยาว  เมตร  จํานวน  หลัง 

(๓)  ศาลาปฏิบัติธรรม กวาง  เมตร  ยาว  เมตร  จํานวน  หลัง 

(4)  อุโบสถ  กวาง  เมตร  ยาว  เมตร  จํานวน  หลัง 

(5)  หอระฆัง  กวาง  เมตร  ยาว  เมตร  จํานวน  หลัง 

(6)  หองน้ํา  กวาง  เมตร  ยาว  เมตร  จํานวน  หลัง 

(7)  โรงครัว  กวาง  เมตร  ยาว  เมตร  จํานวน  หลัง 

(8)  หองเก็บของ  กวาง  เมตร  ยาว  เมตร  จํานวน  หลัง 

(9)  เมร ุ (ฌาปนสถาน) กวาง  เมตร  ยาว  เมตร  จํานวน  หลัง 

(10)  ศาลาธรรมสงัเวช กวาง  เมตร  ยาว  เมตร  จํานวน  หลัง 

(11)  อื่น............................................................................................................................................................ 

         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/ขอ 3 มีพระภิกษุพํานักอยู… 
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 ขอ  ๓.  มีพระภิกษุพํานักอยูประจํา  (ยอนหลัง  ๕  ป จนถึงปปจจุบัน)  คือ 

  พ.ศ.                       จํานวน               รูป 

  พ.ศ.                       จํานวน               รูป 

  พ.ศ.                        จํานวน               รูป 

  พ.ศ.                         จํานวน               รูป 

  พ.ศ.                        จํานวน               รปู 

 ขอ  ๔.  มีทุนทรัพยที่จะสรางอุโบสถ  จํานวน                                   บาท  (ในกรณีที่กําลังกอสราง) 

 ขอ  ๕.  มีประชาชนบําเพ็ญกุศลและทํานุบํารุงวัด  ประมาณ              ครอบครัว                  คน 

 ขอ  ๖.  ไดแนบแผนท่ีแสดงเขตวัดและแผนผังแสดงเสนาสนะและถาวรวัตถุในวัด  รวม                 ชุด 

ขอ  ๗.  ควรขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  กวาง                       เมตร  ยาว                      เมตร 

                     เปนเนือ้ที่                               ตารางเมตร 

ขอไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

      

 

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

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

        เจาอาวาสวัด                                           . 

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

 

 

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

....................................................................................................................................................................................... 

 

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

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

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

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

 

 

 

/ความเห็นของเจาคณะอําเภอ… 
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ความเห็นของเจาคณะอําเภอ......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 

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

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

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

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

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

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

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

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

 

ความเห็นของเจาคณะจังหวัด........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................... 

 

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

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

           เจาคณะจังหวดัขอนแกน 

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

 

 

 

/ความเห็นของผูวาราชการจังหวัด… 
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ความเห็นของผูวาราชการจังหวัด................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 

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

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

     ................................................................................. 

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

 

ความเห็นของเจาคณะภาค……………………………………………………………………………………….………………………….. 

....................................................................................................................................................................................... 

 

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

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

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

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

 

ความเห็นของเจาคณะใหญ……………………………………………………………………………………….………………………….. 

....................................................................................................................................................................................... 

 

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

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

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

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

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

เอกสารประกอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
 

ชื่อวัด....................................................................สังกัดคณะสงฆ......................................... 
ตั้งท่ี บาน.........................หมูที่...............ตําบล..................อําเภอ..........................จังหวัดขอนแกน 

 
ที ่ เอกสารประกอบ ม ี ไมมี 
1. แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ศถ.7)   
2. สําเนาตราตั้งเจาอาวาส / สําเนาใบตราตั้ง   
3. สําเนาใบประกาศตั้งวัด หรือ หนังสือรับรองสภาพวัด   
4. สําเนาทะเบียนบานวัด    
5. สําเนาหนังสือสุทธิเจาอาวาส และสําเนาบัตรประชาชน    
6. สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินของวัด   
7. แผนที่แสดงท่ีตั้งวัดสถานที่ขอสรางวัด (A4)   
 แผนผังแสดงเขตที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางภายในวัด (A3)    

เนื้อที่ 6-10 ไร ใชมาตราสวน 1:500   
เนื้อที่ 10-20 ไร ใชมาตราสวน 1:750   

เนื้อที่ตั้งแต 20 ไรข้ึนไป ใชมาตราสวน 1:1000   
8. ภาพถายอุโบสถ จํานวน 4 ภาพ ( 4 ทิศ )   
9. ภาพถายอาคาร เสนาสนะ สิ่งปลูกสรางภายในวัด   

10. หนังสือรับรองพระภิกษุพํานักอยูประจํา ไมนอยกวา  
5 รูป ติดตอกันไมนอยกวา 5 ป 

  

11. สําเนาหนังสือสุทธิพระภิกษุพํานักอยูประจําภายในวัด ไมนอยกวา 5 
รูป (ในปปจจุบัน) 

  

12. หนังสือแกไขทะเบียนวัด/เอกสารหนังสือรับรองอื่น ๆ(ถามี)   

หมายเหต ุ

 ใหจัดทําเอกสารท้ังหมด 3 ชุด พรอมนําเสนอลงนาม จนถึงเจาคณะอําเภอ  

 เจาอาวาสวัดลงนามรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารใหถวนครบทุกฉบับ 

 แนวเขตการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหเวนวางไว เพื่อเจาหนาที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบพิจารณา
แนวเขตท่ีชัดเจนอีกครั้ง 

 ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน........................................................ตําแหนง................................................ 
โทร...................................... 

 


