
 

 

 

 

 

 

 

หมวด ๖ 
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
ตามกฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด 

การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙  (หมวด ๖) 

 
 วิสุงคามสีมา คือที่ดินที่แยกต่างหากจากที่ดินของบ้านเมือง เป็นเขตพ้ืนที่ที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทาน
แก่สงฆ์เพ่ือกระท าสังฆกรรมได้ตามพระธรรมวินัย ซึ่งภายในวิสุงคามสีมานิยมสร้างอุโบสถไว้ส าหรับการท าสังฆกรรม
ของสงฆ์ดังกล่าว วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจึงเป็นวัดที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนา 

แนวทางในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
 ๑. เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 ๒. มีชื่อ ที่อยู่ และปีที่ตั้งวัดถูกต้อง ปรากฏอยู่ในทะเบียนวัดของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 ๓. มีอาคารเสนาสนะเป็นหลักฐานถาวร และมีพระภิกษุอยู่พ านักอยู่ประจ าไม่น้อยกว่า ๕ รูป 
ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี แต่ระยะเวลา ๕ ปี มิให้ใช้บังคับแก่วัดที่สร้างอุโบสถเรียบร้อยแล้ว  
 ๔. ที่ดินที่ตั้งวัดเป็นกรรมสิทธิ์ของวัด โดยมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินเป็นชื่อวัด
อย่างถูกต้อง กรณีที่ดินที่ตั้งวัดเป็นที่ดินของทางราชการ ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือสร้างวัด 
ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลรักษาท่ีดินนั้นเป็นผู้ออกให้ 
 ๕. ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ นายอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่ 
เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

 ๑. แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ศถ.๗) 
๒. ส าเนาตราตั้งเจ้าอาวาส และส าเนาสุทธิของเจ้าอาวาสวัด 
๓. ส าเนาประกาศตั้งวัด หรือหนังสือรับรองสภาพวัด 
๔. ส าเนาหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินที่ตั้งวัด ซึ่งต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยสมบูรณ์แล้ว หรือหนังสือ

อนุญาตให้ใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด 
๕. แผนที่ตั้งวัด แสดงต าแหน่งที่ตั้งที่ดินที่ตั้งวัดสถานที่ส าคัญที่ตั้งวัดใกล้เคียงโดยรอบและเส้นทาง

คมนาคมโดยสังเขป 
๖. แผนผังอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในวัด (กระดาษพิมพ์เขียว หรือกระดาษ A ๓ ) ระบุมาตราส่วนก ากับ 
๗. ภาพถ่ายอุโบสถ (ที่สร้างเสร็จแล้ว หรือก าลังก่อสร้าง) จ านวน ๔ ภาพ พร้อมการลงนามรับรอง

ภาพถ่ายดังกล่าว 
๘. ถ่ายภาพบริเวณวัด อาคารเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ภายในวัด และภาพถ่ายอุโบสถทั้ง ๔ ด้าน  (ถ้ามี) 
๙. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องที่จากต าบลและอ าเภอใหม่ ขอให้แนบส าเนาเอกสาร

การเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ประกอบด้วย 
 
 

๔๔ 



 

ขั้นตอนการด าเนินการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

๑. เจ้าอาวาสเสนอรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามแบบ (ศถ. ๗) ไปยังผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

๒. ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอความเห็นจากเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ 
นายอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัดที่เก่ียวข้อง 

๓. ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเสนอรายงานพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
 ๔. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรายงานพร้อมความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และ
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ๕. เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับเรื่องแล้วจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ 
แต่ละวัดให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นรวมรวมและจัดท าบัญชีรายชื่อวัดเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ประจ างวด (งวดการเสนอแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการรับพระราชทานวิสุงคามสีมาในแต่ละงวด) พร้อมทั้ง
ข้อมูลวัดประกอบเสนอประจ างวด 

๖. ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอรายงานกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช   
เพ่ือทรงอนุมัต ิ

๗. สมเด็จพระสังฆราช ทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  น า
เรียน นายกรัฐมนตรี ลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือน าความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

๘. เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัดต่าง ๆ แล้ว ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดท าส าเนาประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมาตามรายชื่อ 
ที่ได้รับพระราชทาน 

๙. ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรายงานให้มหาเถรสมาคมทราบ  
๑๐. ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาค และ 

เจ้าคณะใหญ่ทราบ 
๑๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการประกาศการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้ผู้ขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมา และเจ้าคณะจังหวัดทราบ 
๑๒. ให้นายอ าเภอท้องที่ท่ีวัดนั้นตั้งอยู่ด าเนินการปักหมายเขตที่ดินตามที่ได้รับพระราชทาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕ 



แผนผังการด าเนินการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าอาวาสเสนอขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา 

ผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด 

- เจ้าคณะต าบล 
- เจ้าคณะอ าเภอ 
- นายอ าเภอ 
- เจ้าคณะจังหวัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผอ.พศ. 

- เจ้าคณะภาค 
- เจ้าคณะใหญ่ 

สมเด็จพระสังฆราช 

นายกรัฐมนตรี เสนอ เลขา ครม. 
เพื่อน าความกราบบังคมทูล ขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา 

ผอ.พศ. 

- มหาเถรสมาคม 
- เจ้าคณะภาค 
- เจ้าคณะใหญ่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
- ผู้ขอ 
- เจ้าคณะจังหวัด 

- พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
- แจ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และจะได้รับแจ้งกลับหากมีการลงแล้ว 

นายอ าเภอท้องท่ีท าการปักหมาย
เขตท่ีดินตามท่ีได้รับพระราชทาน 



๔๖ 
(ศถ.๗) 

แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสมีา 
 

เขียนที่.................................................... 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

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

เรื่อง   ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เจริญพร    ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด..................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการตามเอกสารแนบท้าย 

  ด้วยวัด............................นิกาย.............................ตั้งอยู่บ้าน..........................หมู่ที่..... ............ 
ต าบล......................................อ าเภอ.........................................จังหวัด........................ ...................................... 
สมควรขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เพื่อประโยชน์แก่พระสงฆ์ท าสังฆกรรมตามพระวินัย 
จึงรายงานเพื่อขอรับความเห็นชอบในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา   ดังเรียนต่อไปนี้  คือ 

  ข้อ   ๑   วัด.............................กระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ได้ประกาศตั้งวัดตามที่ประกาศ    ลงวันที่...................เดือน..................................พ. ศ. ..................... ......  

  ข้อ   ๒   มีเสนาสนะถาวรวัตถุเป็นหลักฐานแล้ว  (สร้างเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว) คือ 
  (๑)   กุฏิ    กว้าง................เมตร  ยาว................เมตร  จ านวน................หลัง 
  (๒)   ศาลาการเปรียญ   กว้าง................เมตร  ยาว................เมตร  จ านวน................หลัง 
  (๓)   หอสวดมนต์   กว้าง................เมตร  ยาว................เมตร  จ านวน................หลัง 
  (๔)   อุโบสถ    กว้าง................เมตร  ยาว................เมตร  จ านวน................หลัง 
  (๕)   โรงเรียนปริยัติธรรม กว้าง................เมตร  ยาว................เมตร   
  (๖)   อ่ืน ๆ  .................................................................................  

  ข้อ   ๓   มีพระภิกษุพ านักอยู่ประจ า  (ย้อนหลัง  ๕  ปี  จนถึงปีปัจจุบัน)  คือ 
          พ.ศ. ..........................จ านวน..........................รูป 
          พ.ศ. ..........................จ านวน..........................รูป 
          พ.ศ. ..........................จ านวน..........................รูป 
          พ.ศ. ..........................จ านวน..........................รูป 
          พ.ศ. ..........................จ านวน..........................รูป 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

  ข้อ   ๔  มีทุนทรัพย์ที่จะสร้างอุโบสถ  จ านวน....................บาท (ในกรณีท่ีก าลังก่อสร้าง) 
  ข้อ   ๕  มีประชาชนบ าเพ็ญกุศลและท านุบ ารงวัดประมาณ..............ครอบครัว............คน 
  ข้อ   ๖  อุโบสถตั้งอยู่บนหนังสือส าคัญที่ดิน ..........................................................................  

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ................................................................ และ ได้แนบแผนที่ 
แสดงเขตวัดและแผนผังแสดงเสนาสนะและถาวรวัตถุในวัด รวม........................ชุด 

  ข้อ   ๗  ควรขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  กว้าง................เมตร  ยาว..................เมตร 
   เป็นเนื้อที่...................ตารางเมตร 
  ขอได้ไปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
             ขอเจริญพร 
 
     (ลงนาม)................................................. 
             (.................................................) 
         เจ้าอาวาสวัด................................ 
 
 

ความเห็นของเจ้าคณะต าบล........................................................ .................................................................. 
 

     (ลงนาม)................................................. 
              (.................................................) 
     เจ้าคณะต าบล............................... 
                  วันที่............เดือน..................... พ.ศ. ................ 
 
 

ความเห็นของเจ้าคณะอ าเภอ...................................................................................................... .................... 
 

     (ลงนาม)................................................. 
              (.................................................) 
     เจ้าคณะอ าเภอ................................ 
        วันที่............เดือน..................... พ.ศ. ................ 
 
 

ความเห็นของนายอ าเภอ..............................................................................................................................  
 

     (ลงนาม)................................................. 
              (.................................................) 
     นายอ าเภอ................................ 
        วันที่............เดือน..................... พ.ศ. ................ 
 
 
 
 



๔๘ 
 
 
ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด.................................................................................................... .................... 
 

     (ลงนาม)............................................ 
             (..............................................) 
     เจ้าคณะจังหวัด.............................. 
     วันที่............เดือน...................... พ.ศ. .............. 
 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด.......................................................................... 
 

     (ลงนาม)............................................ 
             (..............................................) 
               ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด.............................. 
     วันที่............เดือน...................... พ.ศ. .............. 
 
ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด............................................................................................... ..................... 
 
     (ลงนาม)............................................ 
              (..............................................) 
     ผู้ว่าราชการจังหวัด.............................. 
     วันที่............เดือน...................... พ.ศ. .............. 
 
 

ความเห็นของเจ้าคณะภาค.......................................................... ..................................................................... 
 

     (ลงนาม)............................................ 
               (..............................................) 
     เจ้าคณะภาค.............................. 
     วันที่............เดือน...................... พ.ศ. .............. 
 
 

ความเห็นของเจ้าคณะใหญ.่............................................................................................................................ .. 
 

     (ลงนาม)............................................ 
              (..............................................) 
     เจ้าคณะใหญ.่............................. 
     วันที่............เดือน...................... พ.ศ. .............. 
 
 
กองพุทธศาสนสถาน 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  



๔๙ 
 

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย  หมายถึง  เอกสารประกอบการพิจารณา  คือ 
๑. ส าเนาใบประกาศตั้งวัด / หนังสือรับรองสภาพวัด 
๒. แผนที่  แผนผัง  ที่ตั้งวัด และอาคารเสนาสนะภายในวัด โดยแสดงเขตวิสุงคามสีมาใน

แผนผัง 
  ๓.  ส าเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ที่ตั้งวัด หรือ ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสถานที่ 
       สร้างวัด  (กรณีเป็นที่ดินของส่วนราชการ) 
  ๔.  ภาพถ่ายอุโบสถ  (ที่สร้างเสร็จแล้วหรือก าลังก่อสร้าง)  จ านวน ๔  ภาพ 
  ๕.  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องที่จากต าบล  และอ าเภอ  ใหม่  ขอให้ 
        แนบส าเนาเอกสารเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองท้องที่ใหม่  ประกอบด้วย 
  การจัดท าแบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ขอให้จัดท าส าเนาไว้ที่ เจ้าคณะใหญ่ 
๑ ชุด  เจ้าคณะภาค  ๑  ชุด  จังหวัด  ๑  ชุด  ส่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ๑  ชุด 


