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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2542) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 
2540 

--------------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการ
บริหาร 
องคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกกฎกระทรวงไว ดัง
ตอไปนี้  
  ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
  "คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด" ใหหมายความรวมถึง คณะกรรมการกลาง 
อิสลาม แหงประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่ใกลเคียง ซึ่งคณะกรรมการ
กลาง 
อิสลามแหงประะเทศไไทยมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีแทนในกรณีท่ีจังหวัดซ่ึงจะสรางหรือจัดต้ัง
มัสยิด 
ไมมีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดดวย 
  "พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทยแตง
ต้ัง 
ใหมีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 
  "นายอําเภอทองท่ี" ใหหมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง
อําเภอ 
ทองท่ีดวย 
             หมวด 1 
          การสรางและจัดต้ังมัสยิด   
       --------------------- 
 
  ขอ 2  บุคคลใดประสงคจะสรางมัสยิดใหย่ืนคําขอรับความเห็นชอบตอคณะ
กรรมการ 
อิสลามประจําจงัหวัดตามแบบ บอ. 1 ทายกฎกระทรวงนี ้พรอมดวยเอกสาร ดังตอไปนี ้
  (1) แผนผังแสดงการใชท่ีดินและส่ิงกอสรางของมัสยิด 
  (2) แผนท่ีแสดงเขตท่ีต้ังมัสยิดและระยะหางจากมัสยิดอ่ืน 
  (3) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองท่ีดินท่ีใชสราง
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มัสยิด 
  (4) สําเนาหนังสือสัญญาซ่ึงเจาของกรรมสิทธ์ิหรือผูมีสิทธิครอบครองท่ีดิน 
ตามกฎหมายทํากับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด แสดงความจํานงวาจะใหท่ีดินดังกลาว
เพื่อ 
สรางมัสยิด 
  (5) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทน 
นิติบุคคล 
  ขอ 3  ใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ และใหแจงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบใหสรางมัสยิดเปนหนังสือ 
ใหผูขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มติดังกลาว 
  กรณีที่คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีมติไมเห็นชอบใหสรางมัสยิด ให
แสดง 
เหตุผลท่ีไมใหความเห็นชอบในหนังสือแจงมติดังกลาวดวย 
  ขอ 4  เมื่อไดสรางอาคารมัสยิดเสร็จและพรอมที่จะใชปฏิบัติศาสนกิจไดแลว  
ใหผูไดรับความเห็นชอบใหสรางมัสยิดแจงการสรางมัสยิดแลวเสร็จ เพื่อขอความเห็นชอบจัดตั้ง
มัสยิด 
ตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และเมื่อคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดใตพิจารณา
แลว 
เห็นวาการสรางมัสยิดนั้นเปนไปตามแบบแปลนและแผนผังที่ไดใหความเห็นชอบไวแลว และมีมติ 
เห็นชอบใหจัดต้ังมัสยิดไดใหแจงเปนหนังสือใหผูขอรับความเห็นชอบทราบมติดังกลาว 
  
             หมวด 2 
          การจดทะเบียนจังต้ังมัสยิด 
       ------------------- 
 
  ขอ 5  การจดทะเบียนจัดต้ังมัสยิด ใหผูไดรับความเห็นชอบใหสรางและจัดตั้ง
มัสยิด 
หรืออิหมามคอเด็บ และบิหลั่นประจํามัสยิดที่ไดรับมอบหมายจากผูไดรับความเห็นชอบใหสราง
และ 
จัดต้ังมัสยิดย่ืนคําขอแบบ บอ.2 ทายกฎกระทรวงนี ้ตอนายอําเภอทองท่ี พรอมดวยเอกสาร ดัง
ตอไปนี้ 
  (1) หนังสือแจงมติเห็นชอบใหจัดต้ังมัสยิดของคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด 
  (2) สําเนาหนังสืออนุญาตใหกอนสรางอาคารมัสยิดหรือใบรับแจงการกอสราง
อาคาร 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มัสยิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
  ขอ 6  เม่ือนายอําเภอทองท่ีไดรับคําขอจดทะเบียนจัดต้ังมัสยิดพรอมดวย
เอกสารตาม 
ขอ 5 แลวใหตรวจสอบความถูกตองแลวเสนอไปยังพนักงานเจาหนาที่พรอมดวยความเห็นของ
ตน 
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง 
  ใหพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณามีคําส่ังภายในย่ีสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเรื่องจาก 
นายอําเภอทองท่ีและแจงคําส่ังน้ันใหนายอําเภอทองท่ีเพ่ือแจงใหผูขอจดทะเบียนจัดต้ังมัสยิด
ทราบ 
  กรณีพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ใหพนักงานเจาหนาท่ี
ออก 
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนตามแบบ บอ.3 ทายกฎกระทรวงนี ้ใหแกผูขอจดทะเบียนจัด
ต้ัง 
มัสยิด และแจงไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการจัดใหมีการประกาศการจัดตั้งมัสยิดนั้นใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ใหพนักงานเจา
หนาท่ี 
แสดงเหตุผลแหงการไมรับจดทะเบียนไวในหนังสือแจงคําส่ังดังกลาวไปยังผูขอจดทะเบียนจัดต้ัง 
มัสยิดดวย  
  ขอ 7  มัสยิดใดที่ไดสรางและมีการประกอบศาสนกิจอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใชบังคับประสงคจะขอจดทะเบียนจัดต้ังมัสยิดตามหมวดน้ี ใหอิหมาม คอเด็บ และมิหลั่นประจํา 
มัสยิดนั้นยื่นคําขอรับความเห็นชอบจัดตั้งมัสยิดตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ตามขอ 4  
และใหนําขอ 2 มาใชบังคับกับแบบคําขอและเอกสารที่ตองยื่นพรอมคําขอโดยอนุโลม 
  เม่ือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีมติเห็นชอบใหจัดต้ังมัสยิดไดแลว  
ใหผูไดรับความเห็นชอบใหจัดต้ังมัสยิดน้ันมาขอจดทะเบียนจัดต้ังมัสยิดตอพนักงานเจาหนาท่ี 
ตามหมวดน้ีได 
 
             หมวด 3  
               การยาย การรวม และการเลิกมัสยิด 
               ---------------------      
 
  ขอ 8  การยายมัสยิดท่ีไดจดทะเบียนจัดต้ังแลว ใหประธานกรรมการอิสลาม
ประจํา 
มัสยิดย่ืนคําขอรับความเห็นชอบใหยายมัสยิดตามแบบ บอ.4 ทายกฎกระทรวงนี ้พรอมดวย
เอกสาร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้นตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว 
ใหการสรางและจัดต้ังมัสยิดแหงใหมเปนไปตามหมวด 1 และเมื่อไดยายไปประกอบศาสนกิจยัง
มัสยิด 
แหงใหมแลวใหคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อแจงพนักงานเจา
หนาท่ี 
ใหแกไขรายการในทะเบียนจัดต้ังมัสยิดใหถูกตอง 
  ขอ 9  การรวมมัสยิดท่ีไดจดทะเบียนจัดต้ังแลว สามารถรวมกันเขาเปนมัสยิด
เดียวกับ 
อีกมัสยิดหน่ึงท่ีเปนหลักได โดยใหประธานกรรมการอิสลามประจํามัสยิดของแตละมัสยิดรวมกัน 
ยื่นคําขอรับความเห็นชอบตามแบบ บอ.5 ทายกฎกระทรวงนี ้พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวใน
แบบ 
คําขอนั้นตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เม่ือใหความเห็นชอบแลว ใหคณะกรรมการอิส
ลาม 
ประจําจังหวัดแจงตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการใหมีการประกาศการรวมมัสยิดในราช
กิจจา 
นุเบกษา  
  การรวมมัสยิดใหมีผลนับแตวันที่คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดให 
ความเห็นชอบและใหมัสยิดเดิมเปนอันส้ินสภาพ โดยใหบรรดาทรัพยสิน หน้ีสิน สิทธิ และ 
ความรับผิดชอบของมัสยิดเดิมโอนไปเปนของมัสยิดใหมนับแตวันที่คณะกรรมการอิสลามประจํา 
จังหวัดใหความเห็นชอบ 
  ขอ 11  การเลิกมัสยิดท่ีไดจดทะเบียนจัดต้ังแลว ใหประธานกรรมการอิสลาม
ประจํา 
มัสยิดหรือกรรมการอิสลามประจํามัสยิดคนใดคนหนึ่ง ย่ืนคําขอรับความเห็นชอบใหเลิกมัสยิด
ตาม 
แบบ บอ.6 ทายกฎกระทรวงนี ้ตอคณะกรรมกรรอิสลามประจําจังหวัด เมื่อคณะกรรมการอิสลาม
ประจํา 
จังหวัดเห็นชอบแลว ใหผูขอเลิกมัสยิดย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกมัสยิดตามแบบ บอ.7 ทายกฎ
กระทรวงนี้ 
ตอพนักงานเจาหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีจดทะเบียนเลิกมัสยิดโดยบันทึกสาเหตุแหงการเลิกลง
ใน 
ทะเบียนจัดต้ังมัสยิด และแจงตอผูวราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการใหมีการประกาศการเลิกมัสยิด
ใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
  กรณีไมมีประธานกรรมการอิสลามประจํามัสยิดหรือกรรมการอิสลามประจํา
มัสยิด  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใหนายอําเภอทองที่เปนผูยื่นคําขอรับความเห็นชอบใหเลิกมัสยิดตอคณะกรรมการอิสลามประจํา 
จังหวัด และเปนผูย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกมัสยิดตอพนักงานเจาหนาท่ี  
 
      ใหไว ณ วันที ่3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
               ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
                                                       รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน  
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
+---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา 12 แหงพระราชบัญยั
ติการบริหาร 
องคการศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 บัญญัติใหการสราง การจัดตั้ง การยาย การรวม การเลิก และ
การจดทะเบียน 
มัสยิดตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎ
กระทรวงนี้ 
 


