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ผูเ้ขา้ประชุม 
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ผูไ้ม่เขา้ประชุม 

1. ....................................   2. ............................................. 

เริม่ประชุมเวลา ...............น. 

 

  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการอสิลามประจ ามัสยิด........................... 

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมด้วยการอ่านฟาตฮิะห์ 

 

วาระที ่1 เรือ่งประธานแจง้ใหที้ป่ระชุมทราบ 

  ประธานกล่าวขอขอบคุณกรรมการทุกทา่นที่มาประชุมในวันน้ี การประชุมคร้ังน้ีเป็น

การประชุมนัดพิเศษ เพ่ือพิจารณาเร่ืองการโอนที่ดินที่มีผู้วากั๊ฟ (อุทศิ)ให้กบัมัสยิด 

  - ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระที ่2 รบัรองรายงานการประชุมครั้งแลว้ 

  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ....../....... หลังจากที่ได้มีแก้ไขแล้ว 

 

วาระที ่3 เรือ่งเพือ่พิจารณา 

  ประธานขอหารือที่ประชุมว่า มัสยิดได้รับแจ้งจาก...........................................

แจ้งว่ามีความประสงค์อุทศิ (วะกอ็ฟ) ทดิีนโฉนดเลขที่.......................ระวางที่ดินเลขที่ 

................................... อ าเภอ....................... จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวนที่ดิน.............ไร่

............งาน...............ตารางวา ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิด................................ โดยไม่มี

เง่ือนไข 

  - ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ เห็นควรรบัมอบกรรมสิทธ์ิทีด่ินแปลงดงักล่าวมา

เป็นของมสัยิด 



-  นาย.......................................... กรรมการอิสลามประจ ามสัยิด ไดห้ารือที่

ประชุมว่า การรบัโอนกรรมสิทธ์ิทีดิ่นจากบุคคลมาเป็นกรรมสิทธ์ิของมสัยิด ซ่ึงเป็นนติิบุคคลนั้น 

จะตอ้งช าระภาษีและค่าธรรมเนยีมตามระเบยีบของทางราชการหรือไม่ 

  -  ประธานแจ้งว่า ในปัจจุบันทางราชการได้ยกเว้นภาษีรายได้ ภาษีนิติบุคคลและ

ภาษีธุรกจิเฉพาะให้กบัมัสยิดในกรณีที่รับโอนกรรมสทิธิ์ที่ดินรวมกนัไม่เกนิจ านวน 50 ไร่ แต่ส าหรับ

ค่าธรรมเนียมในการรับโอนกรรมสทิธิ์ที่ดินน้ัน จะต้องชะร าค่าธรรมเนียมให้กบัทางราชการ ยกเว้นใน

กรณีที่ที่ดินอนัเป็นที่ต้ังศาสนสถานไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียม 

  - นาย............................................. กรรมการอสิลามประจ ามัสยิด ได้เสนอให้

มัสยิดน าเงินของมัสยิดที่มีอยู่ไปช าระเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธิ์ในที่ดินในคร้ังน้ี 

  - ประธานถามความเหน็ที่ประชุม 

  - ทีป่ระชุมมีมติใหค้วามเห็นชอบตามทีน่าย......................................... เสนอเป็น

เอกฉนัท ์

  - ประธาน ขอหารือที่ประชุมว่า จะมอบอ านาจให้ผู้ใดเป็นผู้แทนของมัสยิดในการลง

นามในเอกสารส าคัญในการท านิติกรรมรับโอนกรรมสทิธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าว 

  - นาย............................................. ได้เสนอให้นาย..................................... 

กรรมการอิสลามประจ ามัสยิด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด เป็นผู้แทนของ

มัสยิดในการลงนามในเอกสารส าคัญในการท านิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ทีดินแปลงดังกล่าวจนแล้ว

เสรจ็สมบูรณ์ 

  - ประธาน ถามความเหน็ที่ประชุม 

  - ทีป่ระชุมมีมติใหค้วามเห็นชอบมอบหมายใหน้าย.............................................. 

กรรมการอิสลามประจ ามสัยิด เป็นผูแ้ทนของมสัยิดในการท านติิกรรมรบัโอนกรรมสิทธ์ิทีด่ิน 

ตามทีน่าย...................................... เสนอ เป็นเอกฉนัท ์

 

วาระที ่4 เรือ่งอื่น ๆ 

 - ไม่มี 

 ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการอสิลามประจ ามัสยิดที่เข้าประชุมทุกคน และกล่าวปิดการ

ประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา ................. น. 

  
 

 

 

 ลงช่ือ      ลงช่ือ 

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

              เลขานุการ/ผู้บันทกึการประชุม                     ประธาน/ผู้ตรวจทาน 

 



รายนามคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิด......................................... ทีเ่ขา้ประชุม 
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วนัที ่.............เดือน ....................พ.ศ. ............. 
ณ ............................................... 

 
ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1   อหิม่าม   
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3   บิหล่ัน   
4   กรรมการ   
5   กรรมการ   
6   กรรมการ   
7   กรรมการ   
8   กรรมการ   
9   กรรมการ   
10   กรรมการ   
11   กรรมการ   
12   กรรมการ   
13   กรรมการ   
14   กรรมการ   
15   กรรมการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(ตวัอย่าง) 
หนงัสือมอบอ านาจของคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิด 

ในการรบัโอนกรรมสิทธ์ิทีดิ่นอุทิศ (วะก็อฟ) จากผูอุ้ทิศมาเป็นกรรมสิทธ์ิของมสัยิด 
 
                เขียนที่................................... 
       ............................................ 
       ............................................ 
 

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

  ด้วย ข้าพเจ้า ผู้มีนามตามท้ายหนังสือฉบับน้ี เป็นคณะกรรมการอิสลามประจ า

มัสยิด................................. นิติบุคคลทะเบียนเลขที่ ........... ตั้งอยู่เลขที่...........หมู่ที่ ........

ตรอก/ซอย..........................ถนน......................แขวง..................... เขต........................ 

กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันลงนามมอบอ านาจให้............................... ต าแหน่ง.............

ประจ ามัสยิด เป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนมัสยิดในเอกสารส าคัญต่างๆ ในการท านิติกรรมรับโอน

กรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงโฉนดเลขที่.................. ระวางที่ดินเลข ...............................ต้ังอยู่ที่

ต าบล..................... อ าเภอ...........................จังหวัด.............................ที่ดินจ านวน ....... 

ไร่ ............ งาน.......... ตารางวา จาก ..............................................ผู้อุทิศ มาเป็น

กรรมสทิธิ์ของมัสยิด......................................จนแล้วเสรจ็สมบูรณ์ตามระเบียบของทางราชการ 
 

  จึงได้ลงลายมือช่ือมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

    
ลงช่ือ........................................อิหม่าม/ผู้มอบอ านาจ 

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

ลงช่ือ........................................คอเตบ็/ผู้มอบอ านาจ 
          (.......................................) 
 

ลงช่ือ........................................บิหล่ัน/ผู้มอบอ านาจ 
          (.......................................) 
 

ลงช่ือ........................................กรรมการ/ผู้มอบอ านาจ 
          (.......................................) 
 

ลงช่ือ........................................กรรมการ/ผู้มอบอ านาจ 
          (.......................................) 

 
ลงช่ือ........................................กรรมการ/ผู้มอบอ านาจ 

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



 
ลงช่ือ........................................กรรมการ/ผู้มอบอ านาจ 

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

ลงช่ือ........................................กรรมการ/ผู้มอบอ านาจ 
          (.......................................) 
 

ลงช่ือ........................................กรรมการ/ผู้มอบอ านาจ 
          (.......................................) 
 

ลงช่ือ........................................กรรมการ/ผู้มอบอ านาจ 
          (.......................................) 
 

ลงช่ือ........................................กรรมการ/ผู้มอบอ านาจ 
          (.......................................) 
 

ลงช่ือ........................................กรรมการ/ผู้มอบอ านาจ 
          (.......................................) 
 

ลงช่ือ........................................กรรมการ/ผู้มอบอ านาจ 
          (.......................................) 
 

ลงช่ือ........................................กรรมการ/ผู้มอบอ านาจ 
          (.......................................) 
 

ลงช่ือ........................................กรรมการ/ผู้มอบอ านาจ 
          (.......................................) 
 

ลงช่ือ........................................ผู้รับมอบอ านาจ 
          (.......................................) 
 

ลงช่ือ........................................พยาน   
      (......................................) 
         
ลงช่ือ........................................พยาน 

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

 


