เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๕ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการบริหารองคกร
ศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๖/๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
“ขอ ๖/๑ มัสยิดใดที่จดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดแลวประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือ
สํา คัญ แสดงการจดทะเบีย นจัด ตั้ง มัส ยิด ใหข อความเห็น ชอบโดยแสดงเหตุผ ลความจํา เปน ตอ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เมื่อคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเห็นชอบแลว ใหมัสยิดยื่น
คําขอตามแบบ บอ. ๒/๑ ทายกฎกระทรวงนี้ ตอนายอําเภอทองที่ที่มัสยิดนั้นตั้งอยูพรอมดวยหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด เพื่อใหนายอําเภอทองที่แจงตอพนักงานเจาหนาที่พิจารณา และมีคําสั่งให
เปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด
เมื่อพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้ง
มัสยิดแลว ใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด และออก
หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน ตามแบบ บอ. ๓/๑
ทายกฎกระทรวงนี้ ใหมัสยิดถือไวเพื่อแสดงการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว
กรณี เฉพาะการเปลี่ ยนแปลงชื่ อมั สยิ ด ให พนั กงานเจ าหน าที่ แจ งไปยั งผู ว าราชการจั งหวั ด
เพื่อดําเนินการจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๕ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘

ในกรณีพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งไมใหเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
จัดตั้งมัสยิด ใหพนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือแกมัสยิดผูขอพรอมทั้งเหตุผลประกอบ”
ขอ ๒ ใหยกเลิกแบบ บอ. ๓ และแบบ บอ. ๗ ทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และใหใชแบบ บอ. ๓
และแบบ บอ. ๗ ทายกฎกระทรวงนี้แทน
ใหไว ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
โภคิน พลกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

แบบ บอ. ๒/๑
คําขอเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด
เขียนที่ ........................................
วันที่ .. เดือน ................. พ.ศ. ....
๑. ขาพเจา .............................................. ตําแหนง ..............................
มัสยิด .............................. ทะเบียนเลขที่ ............................... ตั้งอยู ณ เลขที่ ................
ตรอก/ซอย ........................ ถนน ......................หมูที่ ........ตําบล/แขวง ........................
อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย ............................
โทรศัพท ................................................
ผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด .....................................................
ตามบันทึกการประชุม ครั้งที่ .................. เมื่อวันที่ ...........................................................
๒. ขอยื่ น คํ าขอตอพนักงานเจา หนา ที่เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการในหนั งสือ
สําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด
เปลี่ยนแปลงชื่อมัสยิด
เปลี่ยนแปลงรายการอื่น ๆ (ระบุ) ...................................................
โดยขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม .....................................................................
เปน ...........................................................................................................................
เพราะ ........................................................................................................................
ความหมาย (กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อมัสยิด) .........................................................................
ไดแนบหลักฐานที่เกี่ยวของ
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด แบบ บอ. ๓
สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ผูย ื่นคําขอ)
อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................
(ลายมือชื่อ) ...................................... ผูยื่นคําขอ
(......................................)
(ลายมือชื่อ) ...................................... ผูยื่นคําขอ
(......................................)
(ลายมือชื่อ) ...................................... ผูยื่นคําขอ
(......................................)
(ลายมือชื่อ) ...................................... ผูเขียนหรือผูพิมพ
(......................................)

๒
ความเห็นคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ...........................................................
มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ............................ เมื่อวันที่ ................................... แลว
(ลายมือชื่อ) .....................................
(.....................................)
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ...............................
/หรือผูไดรับมอบหมาย
.. / .......................... / ....
ความเห็นนายอําเภอทองที่
...........................................................................................................
.................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ) ......................................
(......................................)
นายอําเภอทองที่
.. / .......................... / ....
คําสั่งพนักงานเจาหนาที่
เปลี่ยนแปลงชื่อมัสยิด หรือรายการอื่น ๆ (ระบุ) ....................................
ไมใหเปลี่ยนแปลงชื่อมัสยิดหรือรายการอื่น ๆ เพราะ ..............................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ) .....................................
(......................................)
พนักงานเจาหนาที่
.. / .......................... / ....
หมายเหตุ ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆาขอความนั้น
สําหรับเจาหนาที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงในแบบทะเบียน บอ. ๓ แลว เมื่อวันที่ ......................
(ลงชื่อ) .................................... / .......... / ....
แบบ บอ.๒-๑/๔๗/๖-๑

แบบ บอ.๓

หนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนจัดตัง้ มัสยิด
เลมที่ ........
เลขที่ .........

สถานที่จดทะเบียน ....................................

หนังสือสําคัญฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา มัสยิด ..............................................
ตั้งอยู ณ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย .......................... ถนน .....................หมูที่ .......
ตําบล/แขวง .............................. อําเภอ/เขต .................... จังหวัด ................................
เลขหมายโทรศัพท ............................... ไดจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดแลว จึงมีฐานะเปนนิติบุคคล
หมายเลขทะเบียน ..................................... เมื่อวันที่ .. เดือน ............................. พ.ศ. ....

(ลายมือชื่อ) ........................................
(........................................)
พนักงานเจาหนาที่

แบบ บอ.๓/๔๗/๖-๑

แบบ บอ. ๓/๑

หนังสือสําคัญ
แสดงการเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด
ที่ ......................

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

หนังสือสําคัญฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา มัสยิด .............................................
หมายเลขทะเบียน .......................... ตั้งอยู ณ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ..................
ถนน ........................... หมูที่ ........ ตําบล/แขวง ........................ อําเภอ/เขต .................
จังหวัด ............................. ไดเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้ง
มัสยิด โดยเปลี่ยนแปลง ชื่อมัสยิด หรือ รายการอื่น ๆ (ระบุ) .....................................
จาก ...........................................................................................................................
เปน ...........................................................................................................................
ตั้งแตวันที่ .. เดือน ........................ พ.ศ. ....

(ลายมือชื่อ) .....................................
(.....................................)
พนักงานเจาหนาที่

แบบ บอ. ๗

คําขอจดทะเบียนเลิกมัสยิด
เขียนที่ ...........................................
วันที่ .. เดือน ................... พ.ศ. ....
๑. ขาพเจา
............................................. ประธานกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
............................................. กรรมการอิสลามประจํามัสยิด
............................................. นายอําเภอทองที่
อยูบานเลขที่ .................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................... หมูที่ ............
ตําบล/แขวง ........................ อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................................
เลขหมายโทรศัพท .................................
๒. ขอยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อจดทะเบียนเลิกมัสยิดชื่อ ...................
.................................... หมายเลขทะเบียน ........................ ตั้งอยู ณ เลขที่ ......................
ตรอก/ซอย ......................... ถนน ........................ หมูที่ ....... ตําบล/แขวง .....................
อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด ............................ เลขหมายโทรศัพท ......................
ซึ่งไดจดทะเบียนเมื่อวันที่ .. เดือน ............................พ.ศ. ....
๓. พรอมกับคําขอนี้ไดแนบหนังสือแจงมติเห็นชอบใหเลิกมัสยิดของคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดมาดวยแลว
(ลายมือชื่อ) .................................... ผูยื่นคําขอ
(....................................)

๒
คําสั่งพนักงานเจาหนาที่
ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด............................
จึงประกาศยกเลิกการจดทะเบียนมัสยิด ........................................................ และไดบันทึก
สาเหตุแหงการเลิกลงในทะเบียนจัดตั้งมัสยิดแลว ตั้งแตวันที่ .. เดือน ....................... พ.ศ. ....
(ลายมือชื่อ) ...............................................
(................................................)
พนักงานเจาหนาที่

แบบ บอ.๗/๔๗/๖-๑

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๕ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มิได กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ประกอบกับสมควรปรับปรุงแบบหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดตามแบบ บอ. ๓ และคําขอจดทะเบียนเลิกมัสยิดตามแบบ บอ. ๗ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

