
บันทึกผลการตรวจสอบการเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด.............................................. 

เขียนที่....................................................... 

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

1. ข้อมูลทั่วไปของวัดที่ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
1.1 ชื่อวัด...............................................ตั้งอยู่บ้าน...............................เลขที่................หมู่ที่ ................ 

แขวง/ต าบล.....................................เขต/อ าเภอ.............................จังหวัด........................................... ................
สังกัดคณะสงฆ์.................................ในเขตปกครองคณะสงฆ์(หน/คณะ)...............................ภาค......... ............... 
รหัสทะเบียนวัด............................................................... 

1.2 ตั้งวัด  เมื่อวันที่.........................เดือน............................................ปี พ.ศ. ................... ................... 
1.3 นามเจ้าอาวาส.......................................ฉายา.................................... .อายุ...........พรรษา................ 
      ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เมื่อวันที่........... เดือน.....................................ปี พ.ศ. ..................... 
1.4 การได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ยังไม่เคยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
      เคยไดร้ับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่................ เดือน................................. ป ีพ.ศ. ..................... 
และขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งใหม่ เนื่องจาก.................................................................... ...... 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตอุโบสถ หรือบริเวณที่เสนอ และขอบเขตที่เสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
 2.1 อุโบสถ     วิหาร       ศาลาการเปรียญ     อ่ืน ๆ ............................................................. 
        ขนาด กว้าง.................เมตร ยาว...................เมตร รวมเนื้อท่ี................................ตารางเมตร 
 2.2  ความสมบูรณ์แล้วเสร็จของอุโบสถ เสนาสนะ หรือบริเวณท่ีเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
    การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต ์
  การก่อสร้างยังไมเ่สร็จสมบูรณ์ ซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จไปแล้ว โดยประมาณ................. เปอร์เซ็นต์ 
  ซึ่งยังเหลือรายละเอียดการก่อสร้าง ดังนี้ (ระบุ).........................................................................  
.................................................................. ............................................................................................................  
 2.3 ขนาดขอบเขตวิสุงคามสีมาทีเ่สนอขอรับพระราชทาน ดังนี้ (ซึ่งมีขนาดตรงตามความเปน็จริง และ 
เป็นจ านวนเตม็ ไมม่ีจุดทศนิยมและไมม่ีเศษส่วน) 
       ขนาด  กว้าง.................เมตร ยาว...................เมตร รวมเนื้อที่................................ตารางเมตร  

3. ข้อมูลจ านวนพระภิกษุพ านักอยู่ประจ าภายในวัด (ตามกฎกระทรวง ฯ) 
 มีจ านวนพระภิกษุพ านักอยู่ประจ า ไม่น้อยกว่า ๕ รูป เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 มีจ านวนพระภิกษุพ านักอยู่ประจ า ไม่น้อยกว่า ๕ รูป เป็นระยะเวลาติดต่อกัน น้อยกว่า 5 ปี 
          (แต่ขอยกเว้นเรื่องระยะเวลานับแต่ตั้งวัดหรือยกวัดร้าง เนื่องจากก่อสร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 

4 ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งอุโบสถ/บริเวณที่เสนอ และขอบเขตที่เสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
 น.ส.4 จ.      น.ส.3 ก.      น.ส. 3     ส.ป.ก.4-31ก.      อ่ืน ๆ ระบุ.................................................. 
เลขที่......................เล่ม...............หน้า.................เลขที่ดิน.......................หมายเลข..................แผ่นที่...................
ฉบับที่....................ต าแหน่งที่ดินต าบล...............อ าเภอ..........................จังหวัด............................ .......................
ระวางรูปถ่ายทางอากาศชื่อ......................................................ในเนื้อท่ีจ านวน.........ไร่........งาน...........ตารางวา 
ออก ณ วันที่...............................................ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน....................................ณ วันที่....................
ข้อมูล อ่ืน ๆ ............................................................................................................... ........................................... 

/5. แผนที่.... 
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5. แผนที่แสดงที่ตั้งวัดและแผนผังเสนาสนะ 
 5.1 แผนที่แสดงที่ตั้งวัด               ขนาด.......................... 
  มีความถูกต้องชัดเจน ไม่มีความถูกต้องชัดเจน    อ่ืน ๆ................................................. 
 5.2 แผนผังแสดงเสนาสนะภายในวัด ขนาด......................... ใช้มาตราส่วน............. : ....................... 
  มีความถูกต้องชัดเจน ไม่มีความถูกต้องชัดเจน    อ่ืน ๆ................................................. 

6. เอกสารหลักฐานที่ย่ืนประกอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
  ๑) แบบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ศถ.๗) จ านวน     ชุด             
  ๒) ส าเนาตราตั้งเจ้าอาวาส หรือค าสั่งแต่งตั้ง ฯ  จ านวน     แผ่น 
  3) ส าเนาหนังสือสุทธิเจ้าอาวาส    จ านวน     แผ่น 
  4)ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าอาวาส   จ านวน     แผ่น 
  5) ส าเนาประกาศตั้งวัด หรือหนังสือรับรองสภาพวัด  จ านวน     แผ่น 
  6) ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งวัด ..........................  จ านวน     แผ่น 
                         หรือหนงัสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินของทางราชการ (ซ่ึงวัดต้องเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์แล้ว) 

7) ส าเนาทะเบียนวัดของจังหวัด    จ านวน     แผ่น 
8) ส าเนาทะเบียนบ้านของวัด    จ านวน     แผ่น 
9) หนังสือรับรองพระภิกษุพ านักอยู่ประจ า   จ านวน     แผ่น 
10) ส าเนาหนังสือสุทธิพระภิกษุพ านักอยู่ประจ าภายในวัด จ านวน     แผ่น 
11) แผนที่ตั้งวัด      จ านวน     แผ่น 

  12) แผนผังอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในวัด   จ านวน     แผ่น  
13) ภาพถ่ายอุโบสถ ทั้ง ๔ ด้าน เจ้าอาวาสลงนามรับรอง จ านวน     ภาพ 

  ๑4) ภาพถ่ายบริเวณวัด อาคารเสนาสนะอ่ืนๆ  จ านวน     ภาพ 

 โดยขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว ฯ ข้างต้น ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงทุกประการ มีความเหมาะสมที่
จะเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(.......................................................) 
ประธานกรรมการ  

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

ลงชื่อ...............................................................  ลงชื่อ............................................................... 
       (.......................................................)                              (.................... ...................................) 
                      กรรมการ                                                                กรรมการ 
วันที่............เดือน............................. พ.ศ. ..................    วนัที่............เดือน............... .............. พ.ศ. .................. 
 
ลงชื่อ...............................................................  ลงชื่อ............................................................... 
       (.......................................................)                              (.......................................................) 
                      กรรมการ                                                     กรรมการและเลขานุการ 
วันที่............เดือน............................. พ.ศ. ..................    วนัที่............เดือน............................. พ.ศ. .................. 
 

/ภาพถ่ายคณะกรรมการ... 
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ภาพถ่ายคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสมีา 
ชื่อวัด.......................................................ตั้งอยู่บ้าน...............................เลขที่................หมู่ที่.. .............. 

แขวง/ต าบล.....................................เขต/อ าเภอ.............................จังหวัด........................................... ................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 (อธิบาย)............................................................................................................................. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 2 (อธิบาย)............................................................................................................................. 

โดยขอรับรองว่าภาพถ่ายดังกล่าว ฯ ข้างต้น ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงทุกประการ มีความ
เหมาะสมที่จะเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

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

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

หมายเหตุ  ๑. หากมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักฐานเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ หรือจ านวนคณะกรรมการมีมากกว่า 
                  ๕ ท่าน สามารถพิมพ์เอกสารฉบับน้ีได้ 
              ๒. สามารถแนบภาพถ่ายได้มากกว่า ๒ รูป หากเห็นสมควรตามความจ าเป็น 


