
มัสยิด...................................................................... 

ทะเบียนเลขที่...............เลขทีต่ั้ง.............หมู่ที่......ต าบล.........................อ าเภอ........................... ....จังหวัดกระบี่ 

โทรศัพท์......................................... 

 

ที่  กอม. กบ. (..............)  .............../....................... 
 

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

เรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด 
 

เรียน ประธานกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดกระบี่ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ผลการด าเนินงานของมัสยิด  จ านวน.................แผ่น 

  ๒.ฐานะการเงินของมัสยิด   จ านวน.................แผ่น 

  ๓.ทรัพย์สินของมัสยิด   จ านวน.................แผ่น 
 

  ด้วยคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด..................................................................ได้จัดท า

รายงานผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินและทรัพย์สินของมัสยิด ประจ าปี  ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด เมื่อวันที่..........เดือน........................พ.ศ.................มีมติ

รับรองรายงานผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินและทรัพย์สินของมัสยิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐ จึงของรายงานผลการด าเนินงาน  ฐานะ

การเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

        อิหม่ามประจ ามัสยิด.............................................. 

หมายเหตุ   เลขที่ออกหนังสือที่ กอม.กบ. (.........)............/........... 

      กอม. หมายถึง คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด 

      กบ.  หมายถึง  กระบี่ 

      (......) ให้ใส่เลขทะเบียนนิติบุคคลของมัสยิดภายในวงเล็บ 

      ........./........... ให้ใส่ล าดับเลขหนังสือออกของมัสยิด/ตามด้วยเลขปี พ.ศ. ที่ออกหนังสือ 



รายงานผลการด าเนินงานของมัสยิดประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

มัสยิด.......................................................... 

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. มัสยิด.............................................................ทะเบียนเลขท่ี...............................ตั้งอยู่เลขท่ี ........................... 

หมู่ที่...............ตรอก / ซอย...........................ถนน.................................แขวง.......................... ....................... 

เขต....................................................จังหวัดกระบี่     รหัสไปรษณีย์..... ......................................................... 

โทรศัพท์.................................................................โทรสาร.............................................. ............................... 

๒. คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด  สัปปุรุษและบุคคลทั่วไปมาร่วมละหมาดท่ีมัสยิดเป็นประจ าหรือไม่ 

ละหมาดประจ าเวลา  ๕  เวลา     ละหมาดอีดิ้ลฟิตรี้และละหมาดอีดิ้ลอัฎฮา 

 ละหมาดญมอัต  (วันศุกร์)    อ่ืนๆ .......................................................... 

๓. การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด 

มีจ านวน..................ครั้ง 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่................................................................................................  

ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่................................................................................................  

ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันที่................................................................................................  

ครั้งที่  ๔/๒๕๖๓  เมือ่วันที่................................................................................................  

ครั้งที่  ๕/๒๕๖๓  เมื่อวันที่................................................................................................  

ครั้งที่  ๖/๒๕๖๓  เมื่อวันที่................................................................................................  

ครั้งที่  ๗/๒๕๖๓  เมื่อวันที่................................................................................................  

ครั้งที่  ๘/๒๕๖๓  เมื่อวันที่................................................................................................  

ครั้งที่  ๙/๒๕๖๓  เมื่อวันที่................................................................................................  

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๓ เมือ่วันที่................................................................................................  

ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่................................................................................................  

ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่................................................................................................  

ไม่มี  (ระบุ)  เนื่องจาก..................................................................................................... .............. 

๔. การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

มีการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  จ านวน......................ครั้ง  (ระบุ) 

๑)........................................................................................................................... .............................. 

๒)..................................................................................................................................... .................... 

๓)............................................................................................................ ............................................. 

๔)........................................................................................................................... .............................. 



ไม่มี  (ระบุ)  เนื่องจาก...................................................................................................................  

๕. การจัดกิจกรรมพัฒนามัสยิด บริเวณโดยรอบมัสยิด โรงเรียนสอนศาสนา และกุโบร์ (สุสาน) 

มีจ านวน..................ครั้ง 

๑)........................................................................................................................... .............................. 

๒).................................................................................................. ....................................................... 

๓)........................................................................................................................... .............................. 

๔)........................................................................................................................... .............................. 

ไม่มี  เนื่องจาก................................................................................... .................................................. 

๖. การจัดตั้งกองทุนเพ่ือสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ส าหรับสัปปุรุษประจ ามัสยิดหรือบุคคลทั่วไป 

มี (ให้ระบุ เช่น  สมาชิกกระดาน  ผ้าขาว  สมาชิกฌาปนกิจ  กองทุนเพ่ือเด็กก าพร้า) 

๑).........................................................................................................................................................  

๒)........................................................................................................................... .............................. 

๓)........................................................................................................................... .............................. 

๔)................................................................................... ...................................................................... 

ไม่มี  เนื่องจาก............................................................................................................. ........................ 

๗. การส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแก่สัปปุรุษประจ ามัสยิด 

จัดให้มีการเรียนการสอนอัลกุรอาน 

จัดให้มีการเรียนการสอนศาสนาภาคบังคับ  (ฟัรดูอีน) 

ให้ความรู้ทางศาสนาด้วยเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว 

จัดให้มีการเรียนการสอนศาสนาให้กับผู้สนใจทั่วไป 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ศาสนาอิสลามแก่มูอัลลัฟ  (มุสลิมใหม่) 

จัดให้มีการส่งเสริมการคลุมฮิหญาบ  (คลุมศรีษะ) 

อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................ ............................ 

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

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

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

๘. การจัดงานประจ าปีเพื่อหารายได้ในการบริหารกิจการมัสยิด 

มีการจัดงานเพ่ือหารายได้  เมื่อวันที่.....เดือน.........................พ.ศ.................... 

ไม่มี  เนื่องจาก......................................................................................... ............................................... 

๙. การจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิดที่จดทะเบียนกับกรรมการศาสนา 

มีศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมประจ ามัสยิด  เลขท่ี...................................... 

ไม่มี  เนื่องจาก........................................................................................................................................  



๑๐.การขอรับเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิดจากกรมการศาสนา 

มีการขอจ านวนเงิน................................บาท 

ได้จ านวนเท่าใด.....................................บาท  ไม่ได้รับอุดหนุน 

ไม่มี  เนื่องจาก............................................................................................................. ........................... 

๑๑.การจัดท าแผนงานหรือโครงการประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 

มีจ านวน......................แผน / โครงการครั้ง 

๑)........................................................................................................................... .............................. 

๒).........................................................................................................................................................  

๓)........................................................................................................................... .............................. 

๔)........................................................................................................................... .............................. 

๕)............................................................................ ............................................................................. 

๖)........................................................................................................................... .............................. 

๗)................................................................................................................................................. ........ 

๘)........................................................................................................................ ................................. 

๙)........................................................................................................................... .............................. 

ไม่มี  เนื่องจาก.................................................................................................................... .................. 

๑๒.การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการกิจการเยาวชนประจ ามัสยิด 

 มี   ไม่มี  (เนื่องจาก)............................................................................. 

คณะอนุกรรมการกิจการเด็ก  สตรี และผู้สูงอายุ 

 มี   ไม่มี  (เนื่องจาก)............................................................................. 

คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

๑. คณะอนุกรรมการ................................................................................................................ ............ 

๒. คณะอนุกรรมการ......................................................................................................... ................... 

๓. คณะอนุกรรมการ................................................................................................................ ............ 

๑๓.ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด 

มี 

ไม่มี  (ระบุ) เนื่องจาก.............................................................................................................................  

๑๔.ห้องประชุม 

มี 

ไม่มี  (ระบุ) เนื่องจาก.................................................................................................................... ......... 

๑๕.มัสยิดได้ท าการบันทึกข้อมูลทะเบียนสัปปุรุษประจ ามัสยิดลงในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ 



บันทึกข้อมูลเสร็เรียบร้อยแล้ว 

ก าลังด าเนินการ 

ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ ทั้งสิ้น  เนื่องจาก.................................................................................. ......... 

๑๖.กุโบร์  (สุสาน) 

มี 

ไม่มี  (ระบุ) ใช้กุโบร์  (สุสาน)  ของมัสยิด...............................................................................................  

๑๗.ห้องสมุดหรือมุมหนังสือ 

มี   (........)  เป็นห้องสมุด  (......) เป็นมุมหนังสือ 

ห้องสมุดหรือมุมหนังสืออยู่ใน ณ บริเวณใด 

(.....)  ในตัวอาคารมัสยิด   (.....)  โรงเรียนสอนศาสนา  (......)   บริเวณมัสยิดโดยจังหวัดกระบี่สร้างให้ 

ไม่มี  (ระบุ)  เนื่องจาก..................................................................................................... ....................... 

๑๘.ชั้นวางรองเท้า 

มี 

ไม่มี  (ระบุ) เนื่องจาก.............................................................................................................................  

๑๙.เสียงตามสาย 

มี 

ไม่มี  (ระบุ) เนื่องจาก............................................................................................... .............................. 

๒๐.ป้ายประชาสัมพันธ์  (บอร์ด)  

มี 

ไม่มี  (ระบุ) เนื่องจาก...................................................................................................... ....................... 
 

  รายงานผลการด าเนินงานนี้ได้รับรองโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดเมี่อ

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

 

 

 

        ลงชื่อ........................................อิหม่าม 

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

 

 

 

 

 



 

 

รายงานฐานะการเงิน ประจ าปี ๒๕๖๓ 

งบดุล 

มัสยิด.........................................................ทะเบียนเลขที่......................... 

ณ วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.สินทรัพย์ 

   เงินสด        ……………………….  บาท 

   เงินฝากธนาคาร       ……………………….  บาท 

    รวมสินทรัพย์    ……………………….  บาท 

๒.หนี้สิน 

   เจ้าหนี้ค้างช าระ  ปี ๒๕๖๓      ……………………….  บาท 

    รวมหนี้สิน    ……………………….  บาท 

๓.รายรับ : 

   รายได้จากการรับบริจาค      ……………………….  บาท 

   รายได้ค่าเช่า        ……………………….  บาท 

   รับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ      ……………………….  บาท 

   รายได้จากการจัดงานประจ าปี      ……………………….  บาท 

   รายได้.....................................      ……………………….  บาท 

   รายได้....................................      ……………………….  บาท 

   รายได้.....................................      ……………………….  บาท 

   รายได้.....................................      ……………………….  บาท 

   รายได้.....................................      ……………………….  บาท 

   รายได้อ่ืนๆ .............................      ……………………….  บาท 

    รวมรายรับ    ……………………….  บาท 

๔.รายจ่าย : 

   ค่าน้ า         ……………………….  บาท 

   ค่าไฟฟ้า        ……………………….  บาท 

   ค่าโทรศัพท์        ……………………….  บาท 

   ค่าพาหนะ        ……………………….  บาท 

   ค่าซ่อมแซมมัสยิด       ……………………….  บาท 



   ค่าใช้จ่ายกิจกรรมของมัสยิด      ……………………….  บาท 

   ค่าตอบแทนครูสอนศาสนา      ……………………….  บาท 

   ค่าตอบแทนโต๊ะเซี๊ยะ       ……………………….  บาท 

   ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด       ……………………….  บาท 

   ค่า.........................................      ……………………….  บาท 

   ค่า.........................................      ……………………….  บาท 

   ค่า.........................................      ……………………….  บาท 

   ค่า.........................................      ……………………….  บาท 

    รวมรายจ่าย    ……………………….  บาท 

๕.เงินคงเหลือก่อนหักหนี้สิน 

   เงินสด        ……………………….  บาท 

   เงินฝากธนาคาร       ……………………….  บาท 

    รวมเงินคงเหลือก่อนหักหนี้สิน  ……………………….  บาท 

หัก  หนี้สิน (หมายเหตุประกอบการเงิน)      ……………………….  บาท 
 

๖.เงินคงเหลือหลังหักหนี้สิน      ……………………….  บาท 

 

  รายงานฐานะการเงินนี้ ได้รับรองโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด 

เมื่อวันที่........เดือน......................พ.ศ............................. 

 

 

        ลงชื่อ.......................................อิหม่าม 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานทรัพย์สินของมัสยิดประจ าปี ๒๕๖๓ 

มัสยิด.........................................................ทะเบียนเลขที่......................... 

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

๑. ทรัพย์สินหมุนเวียน 

   ๑.๑  เงินสด  (เหรัญญิกเก็บรักษา)      ....................  บาท 

   ๑.๒  เงินฝากธนาคาร............................สาขา....................    ....................  บาท 

๒. ทรัพย์สินถาวร 

   ๒.๑  ที่ดินที่ตั้งมัสยิด  โฉนดเลขที่...........อยู่หมู่ที่.......แขวง................เขต................... .......เนื้อท่ี.................... 

 ...................ไร่...............งาน.......................ตารางวา 

   ๒.๒  ที่ดินกุโบร์  โฉนดเลขที่..............อยู่หมู่ที่.........แขวง................เขต..........................เนื้อท่ี.......... ............. 

 ...................ไร่...............งาน.......................ตารางวา 

   ๒.๓  ที่ดินอ่ืนๆ มีจ านวน................โฉนด  ดังนี้ 

ล าดับที่ เลขที่โฉนด เนื้อที่ ตั้งอยู่ที่ การใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

๒.๔ ลักษณะอาคารมัสยิด  ขนาดกว้าง........................เมตร    ยาว..........................เมตร 

 ชั้นเดียว   สองชั้น   

 ไม้   คอนกรีต  อ่ืนๆ.......................... 

๒.๕ อาคารเรียน 

 ชั้นเดียว   สองชั้น   

 ไม้   คอนกรีต  อ่ืนๆ.......................... 



๒.๖ อาคารที่อาบน้ าละหมาด / อาบน้ าศพ ขนาดกว้าง.................เมตร  ยาว....................เมตร 

 ไม้   คอนกรีต  อ่ืนๆ.......................... 

๒.๗ อาคารประกอบอ่ืน (ระบุ)...........................................................จ านวน..........หลัง 

๒.๘ ห้องสุขา    จ านวน..................ห้อง 

๒.๙ ยานพาหนะ  รถตู้  จ านวน..............คัน   รถกระบะ จ านวน..............คัน 

      อ่ืนๆ (ระบุ)..........................................จ านวน...........คนั / ล า 

 

๓.อุปกรณ์ของมัสยิด 

   -อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานของมัสยิด (ทะเบียนทรัพย์สินหมายเลย  ๑) 

   -อุปกรณ์การเรียนการสอนของมัสยิด  (ทะเบียนทรัพย์สินหมายเลข  ๒) 

   -อุปกรณ์ในการจัดท าอาหารและจัดเลี้ยง (ทะเบียนทรัพย์สินหมายเลข ๓) 

 

  รายงานทรัพย์สินนี้ ได้รับรองโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดเมื่อ   

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

 

 

            

        ลงชื่อ.......................................อิหม่าม 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีรายช่ือการรับมุสลิมเข้าเป็นสัปปุรุษประจ ามัสยิด ประจ าปี ๒๕๖๓ 

มัสยิด.........................................................ทะเบียนเลขที่......................... 

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
มติการประชุม

ครั้งท่ี 
หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



บัญชีรายช่ือสัปปุรุษประจ ามัสยิดที่พ้นสภาพจากการเป็นสัปปุรุษประจ ามัสยิด ประจ าปี ๒๕๖๓ 

มัสยิด.........................................................ทะเบียนเลขที่......................... 

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
สาเหตุที่

จ าหน่ายออก 
หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

รายงานสรุปสัปปุรุษประจ ามัสยิด  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

มัสยิด.........................................................ทะเบียนเลขที่......................... 

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

 

๑.จ านวนสัปปุรุษในรอบปี 

    ๑.๑ แบ่งตามครอบครัว 

     รวมจ านวน.........................ครอบครัว 

    ๑.๒ แบ่งตามเพศ 

 เพศหญิง        จ านวน.........................คน 

 เพศชาย         จ านวน.........................คน 

     รวมจ านวน.........................คน 

 

๒.การพ้นสภาพจากการเป็นสัปปุรุษประจ ามัสยิด  (เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงสัปปุรุษ ๓) 

    ๒.๑ ตาย         จ านวน.........................คน 

    ๒.๒ ลาออก         จ านวน.........................คน 

    ๒.๓ มีมติให้ออก        จ านวน.........................คน 

     รวมจ านวน.........................คน 

 

๓.การรับมุสลิมเข้าเป็นสัปปุรุษประจ ามัสยิด  (เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงสัปปุรุษ ๒) 

    ๓.๑ การเกิด         จ านวน.........................คน 

    ๓.๒ มีมติรับเข้า        จ านวน.........................คน 

     รวมจ านวน.........................คน 

 

  รายงานสรุปทะเบียนสัปปุรุษประจ ามัสยิดนี้  รับรองโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลาม

ประจ ามัสยิดเมื่อวันที่........เดอืน.................พ.ศ.................... 

 

 

 

       ลงชื่อ.................................อิหม่าม 

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

 



 

 

ทะเบียนทรัพย์สินหมายเลข  ๓ 

ประเภทอุปกรณ์ในการจัดท าอาหารและจัดเลี้ยงของมัสยิด 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 
วิธีการที่ได้มา 

วิธีการจ าหน่าย 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

 

ทะเบียนทรัพย์สินหมายเลข  ๒ 

ประเภทอุปกรณ์การเรียนการสอนของมัสยิด 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 
วิธีการที่ได้มา 

วิธีการจ าหน่าย 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

ทะเบียนทรัพย์สินหมายเลข  ๑ 

ประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานของมัสยิด 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 
วิธีการที่ได้มา 

วิธีการจ าหน่าย 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 


