
หลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงินอุดหนุนบูรณะมสัยดิ 

 
1. มัสยิดที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนจะต้องเป็นมัสยิดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

2. จะต้องมีทุนสมทบเป็นเงินสด หรืออุปกรณ์การก่อสร้าง เมื่อรวมกันแล้วต้องมีไม่น้อยกว่า

50 % ของราคาค่าก่อสร้าง หรือกรณีที่ก  าลังก่อสร้างอยู่จะต้องลงมือก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่า 50 % 

ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดจึงจะได้รับการพิจารณา เว้นแต่เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกรมการศาสนาจะพิจารณา

ผ่อนผันเป็นรายๆ ไป 

3. ติดต่อขอแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิดได้ที่ส  านักงานเขต หรือที่ว่าการอ าเภอที่มัสยิด

ตั้งอยู่ หรือที่กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา หรือท าข้ึนโดยรักษารูปแบบฟอร์มเดิม 

4. มัสยิดกรอกรายละเอยีดในแบบฟอร์มให้ตรงกบัความเป็นจริง ให้ชัดเจน ใช้จ านวน 5 ชุด (เพ่ือ

เกบ็ไว้เป็นส าเนา 1 ชุด, ประธานกรรมการอสิลามประจ าจังหวัด 1 ชุด, ส่งอ าเภอ 1 ชุด, จังหวัด 1 ชุด, และ

กรมการศาสนา 1 ชุด) พร้อมทั้งแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 4.1 ส าเนาทะเบียนมัสยิด 

 4.2 รูปถ่ายในส่วนที่จะบูรณะ ก่อสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซม ซ่ึงเป็นปัจจุบัน จ านวน 5 รูป 

(รูปถ่ายที่มีป้ายช่ือมัสยิด 1 รูป และรูปที่จะด าเนินการบูรณะไม่ต ่ากว่า 4 รูป) และศึกษาธกิาร เขต/

อ าเภอ ให้การลงช่ือรับรองด้านหลังรูปถ่าย 

 5. แบบฟอร์มขอเงินอุดหนุนต้องเสนอผ่านความเห็นชอบมาตามล าดับ (มัสยิด-ประธาน

กรรมการอิสลามประจ าจังหวัด-อ าเภอ-จังหวัด มายังกรมการศาสนา) กรณี  จังหวัดใดไม่มี

คณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวัด ให้ใช้แบบฟอร์มจ านวน 4 ชุด 

 6. การย่ืนเร่ืองขอรับเงินอุดหนุน จะต้องเสนอเร่ืองให้ถึงกรมการศาสนาภายในเดือนกนัยายน

ของปีน้ันๆ หากรายใดเสนอเร่ืองช้ากว่าก าหนด จะรับไว้พิจารณาในปีงบประมาณต่อไป 

 ในกรณีที่มัสยิดได้เสนอเร่ืองขอรับเงินอุดหนุนไปแล้ว แต่มิได้รับการพิจารณาจัดสรรเงิน

อุดหนุนหากยังมีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุน กจ็ะต้องด าเนินการใหม่ 

 7. กรมการศาสนาจะพิจารณาตามความส าคัญของมัสยิด และความเห็นของจังหวัด เพ่ือ

ด าเนินการจัดสรรงบประมาณตามล าดับ ดังน้ี 

 7.1 มัสยิดที่มีความส าคัญในท้องถิ่นและมัสยิดที่ต้ังอยู่ในเขตอนัตราย(อพป.)หรือถิ่นกนัดาร 

 7.2 มัสยิดที่ตัวอาคารช ารุด 

 7.3 มัสยิดที่ตัวอาคารเดิมช ารุดทรุดโทรมจนยากต่อการบูรณะและได้ด าเนินการก่อสร้างใหม่ 

 7.4 การก่อสร้างหรือบูรณะเพ่ิมเติมภายในบริเวณของมัสยิด อาทเิช่น ถนน ก าแพง ร้ัว เป็นต้น 

 8. มัสยิดที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน เม่ือได้ด าเนินการบูรณะหรือก่อสร้างตาม

จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว จะต้องรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน พร้อมแนบรูป

ถ่ายในส่วนที่ได้ด าเนินการแล้ว ให้กรมการศาสนาทราบภายใน 2 เดือน 

 9. มัสยิดที่จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนในกรณีดังน้ี 

 9.1 มัสยิดที่แจ้งขอรับเงินอุดหนุน ไม่ได้ส่งส าเนาทะเบียนมัสยิด และรูปถ่ายส่วนที่จะบูรณะ

ซ่ึงเป็นปัจจุบัน และศึกษาธิการอ าเภอ/เขต ไม่ได้ลงช่ือรับรองด้านหลังรูปถ่าย เพ่ือใช้ประกอบค า

ขอรับเงิน 

 9.2 มัสยิดที่แจ้งขอรับเงินอุดหนุนส่งรูปถ่ายไม่ตรงกับรายละเอียดที่ได้แจ้ง เช่น ขอซ่อมแซม

หลังคาแต่ส่งรูปถ่ายในส่วนอื่นๆ 



 9.3 มัสยิดที่แจ้งขอรับเงินอุดหนุนกรอกข้อความในแบบฟอร์ม และหรือให้รูปถ่ายที่คลาด

คล่ืนกบัความเป็นจริง เช่น ส่งรูปถ่ายที่เคยได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แล้ว 

 9.4 มัสยิดที่อาคารเดิมสมบูรณ์อยู่แล้ว แต่ได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือต่อเติม

อาคาร ซ่ึงการต่อเติมขยายอาคารน้ันยังไม่ได้เร่ิมด าเนินการให้ปรากฏเหน็ 

 9.5 มัสยิดที่เคยได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แล้ว แต่ยังไม่ได้รายงานผลการ

ด าเนินการ หรือรายงานผลการแล้ว แต่ไม่ได้แนบรูปถ่ายในส่วนที่ด าเนินการ และหรือรายงานผลที่

คลาดเคล่ือนกบัความจริง 

 9.6 มัสยิดที่แจ้งขอรับเงินอุดหนุนไม่เนินการตามหลักเกณฑท์ี่กรมการศาสนาก าหนด 

 10. มัสยิดใดที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แล้ว กรมการศาสนาจะแจ้งให้จังหวัด

ทราบเพ่ือให้จังหวัดด าเนินการแจ้งมัสยิดที่ได้รับเงินอุดหนุนติดต่อขอรับเงินอุดหนุนที่ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดน้ันๆ ส าหรับมัสยิดที่อยู่กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนาจะแจ้งให้มัสยิดทราบเพ่ือ

ติดต่อขอรับเงินอุดหนุน ได้ที่กรมการศาสนาโดยตรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบขอรบัเงินอุดหนุนบูรณะมสัยดิ 

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

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

 
เร่ือง  ขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 
 

เรียน  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รูปถ่ายมัสยิดที่จะบูรณะซ่ึงเป็นปัจจุบัน และศึกษาธกิารเขต/อ าเภอ และลงช่ือ    

                        รับรองด้านหลังรูปถ่าย จ านวน 5 รูป 

  2. บัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายในการบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด) 

  3. ส าเนาทะเบียนมัสยิด 

 
  ด้วยมัสยิด......................................จดทะเบียนเลขที่............ต้ังอยู่เลขที่............

หมู่ที่.........ตรอก/ซอย..............................ถนน...............................แขวง/ต าบล....................

เขต/อ าเภอ.......................จังหวัด................................. มีเน้ือที่จ านวน.............ไร่.............งาน

..................ตารางวา สร้างเมื่อ พ.ศ. ..............ปัจจุบันอหิม่ามช่ือ.............................................

มัสยิดแห่งน้ีมีรายการที่จะต้องบูรณะคือ................................................................................... 

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

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

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

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท และขณะน้ีมีทุนด าเนินการอยู่แล้ว (เงินสด)....................บาท 

อุปกรณ์ก่อสร้าง..................................................................................................................  

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

คิดเป็นเงิน...............................บาท 

 
มัสยิดน้ีเคยได้รับเงินอุดหนุนจากทางราชการมาแล้ว คือ 

 คร้ังที่ 1 เม่ือ ปี พ.ศ. .........................  จ านวนเงิน............................บาท 

ได้ท าการบูรณะหรือก่อสร้าง.................................................................................................. 

 คร้ังที่ 2 เม่ือ ปี พ.ศ. .........................  จ านวนเงิน............................บาท 

ได้ท าการบูรณะหรือก่อสร้าง...................................................................... ............................ 

 คร้ังที่ 3 เม่ือ ปี พ.ศ. .........................  จ านวนเงิน............................บาท 

ได้ท าการบูรณะหรือก่อสร้าง..................................................................................................  

 (ให้ลงรายการเฉพาะ 3 คร้ังสดุท้าย ที่ได้รับเงินอุดหนุน)  

 

 

 

  

 



จึงขอรับเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด จ านวน................บาท เพ่ือสมทบทุนการก่อสร้างหรือบูรณะ

ซ่อมแซมต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

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

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

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

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

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

   คอเตบ็ประจ ามัสยิด.................................. 

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

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

    บิหล่ันประจ ามัสยิด.................................. 

 
ความเหน็ประธานกรรมการอสิลามประจ าจังหวัด.................................. 

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

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

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

   ประธานกรรมการอสิลามประจ าจังหวัด................................... 

 
ความเหน็ผู้อ านวยการเขต/นายอ าเภอ..................................... 

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

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

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

          ผู้อ านวยการเขต......................... 

ความเหน็ผู้ว่าราชการจังหวัด............................................ 

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

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

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

       ผู้ว่าราชการจังหวัด................................ 

 


