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

เลขที่..............หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย................................................. 

ถนน....................................แขวง...................................เขต................................. กรงุเทพมหานคร 
 

ที่ กอ.ม.(.............)................/..................... 

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

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด 

เรียน  ประธานกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ผลการด าเนินงานของมัสยิด จ านวน.............แผ่น 
  2. ฐานะการเงินของมัสยิด  จ านวน.............แผ่น 
  3. ทรัพย์สินของมัสยิด  จ านวน.............แผ่น 

  ด้วย คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด................................... .........................ได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด ประจ าปี 2555 เสร็จเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด เมื่อวันที่.............เดือน......................พ.ศ.................. 
มีมติรับรองรายงานผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด    มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

 
 
 
หมายเหตุ เลขที่ออกหนังสือ ที่ กอ.ม.(..........).............../………… 
    กอ.ม. หมายถึง คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด 
    (.........)  ให้ใส่เลขทะเบียนนิติบุคคลของมัสยิดภายในวงเล็บ 
             .............../…………  ให้ใส่ล าดับเลขหนังสือออกของมัสยิด/ตามด้วยเลขปี พ.ศ. ที่ออกหนังสือ 

รายงานผลการด าเนินงานของมัสยิดประจ าปี 2556 
มัสยิด.................................................... 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2555      

1. มัสยิด.............................................................ทะเบียนเลขท่ี............................ตั้งอยู่เลขท่ี..................... 
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หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................แขวง.............................. 
     เขต..............................................กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์.......................................................... 

โทรศพัท์..................................................................โทรสาร...................................................................  
2. คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด สัปปุรุษและบุคคลทั่วไปมาร่วมละหมาดที่มัสยิดเป็นประจ าหรือไม่ 
  ละหมาดประจ าเวลา 5 เวลา   ละหมาดอีดิ้ลฟิตริ์และละหมาดอีดิ้ลอัฎฮา 
  ละหมาดญุมอัต (วันศุกร์)    อ่ืนๆ ................................................................................ 

3. การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดหรือไม่ 
  มีจ านวน.................ครั้ง 

  ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่....................... ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่.......................................... 
  ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่....................... ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่.......................................... 
  ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่....................... ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่.......................................... 
 ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่....................... ครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันที่.......................................... 
  ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่....................... ครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่.......................................... 
  ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่....................... ครั้งที่ 17/2555 เมื่อวันที่.......................................... 
 ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่....................... ครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันที่.......................................... 
  ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่....................... ครั้งที่ 19/2555 เมื่อวันที่.......................................... 
 ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่....................... ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่.......................................... 

 ครั้งที1่0/2555 เมื่อวันที่....................... ครั้งที่ 21/2555 เมื่อวันที่..........................................  
 ครั้งที1่1/2555 เมื่อวันที่....................... ครั้งที่ 22/2555 เมื่อวันที่..........................................  
  ไม่มี (ระบุ) เนื่องจาก....................................................................................................................... 

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

1)..................................................................................... ............................................................... 
2)..................................................................................... ............................................................... 
3)..................................................................................... ............................................................... 
4)..................................................................................... ............................................................... 
5).................................................................................................................................................... 

  ไม่มี (ระบุ) เนื่องจาก.............................................................................................................. ......... 
5. มีการจัดกจิกรรมพัฒนามัสยิด บริเวณโดยรอบมัสยิด โรงเรียนสอนศาสนา และกุโบร์ (สุสาน) หรือไม่ 
  มีจ านวน...................ครั้ง (ระบุ) 

1)..................................................................................... ............................................................... 
2)..................................................................................... ............................................................... 
3)..................................................................................... ............................................................... 
4)..................................................................................... ............................................................... 
5).................................................................................................................................................... 

  ไม่มี เนื่องจาก.................................................................................................... ............................. 
6. มีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ส าหรับสัปปุรุษประจ ามัสยิดหรือบุคคลทั่วไป หรือไม่ 
  มี (ให้ระบุ เช่น สมาชิกกระดาน-ผ้าขาว,สมาชิกณาปนกิจ กองทุนเพ่ือเด็กก าพร้า) 

1).................................................................................. .................................................................. 
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2)..................................................................................... ............................................................... 
3).................................................................................................................................................... 
4)..................................................................................... ............................................................... 
5)..................................................................................... ............................................................... 

  ไม่มี เนื่องจาก............................................................................... .................................................. 
7. มีการจัดกิจกรรมส าหรับเยาวชนหรือไม่ 
  มี จ านวน...................ครัง้ (ระบุ) 

1)..................................................................................... ............................................................... 
2)..................................................................................... ............................................................... 
3)............................................................................... ..................................................................... 
4)..................................................................................... ............................................................... 
5).................................................................................................................................................... 

  ไม่มี เนื่องจาก................................................................................................ ................................. 
8. การจัดกิจกรรมส าหรับสตรีและผู้สูงอายุหรือไม่ 
  มี จ านวน...................ครัง้ (ระบุ) 

1)..................................................................................... ............................................................... 
2)..................................................................................... ............................................................... 
3)..................................................................................... ............................................................... 
4)..................................................................................... ............................................................... 
5)................................................................... ................................................................................. 

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

9.  มีการส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแก่สัปปุรุษประจ ามัสยิดหรือไม่ 
  จัดให้มีการเรียนการสอนอัลกุรอาน 
  จัดให้มีการเรียนการสอนศาสนาภาคบังคับ (ฟัรดูอีน) 
  ให้ความรู้ทางศาสนาด้วยเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว 
  จัดให้มีการเรียนการสอนศาสนาส าหรับผู้ใหญ่และประชาชนทั่วไป 
  จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ศาสนาอิสลามแก่มูอัลลัฟ (มุสลิมใหม)่ 
  จัดให้มีการส่งเสริมการคลุมฮิหญาบ (คลุมศรีษะ) 
  อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................. ..................... 
      .................................................................................................................................... .................... 
      ........................................................................................................ ................................................ 
      ............................................................................................................................. ........................... 

10.  มีการจัดงานประจ าปีเพ่ือหารายได้ในการบริหารกิจการมัสยิดหรือไม่ 
  มีการจัดงานเพื่อหารายได้ เมื่อวันที่..........เดือน..............................พ.ศ.......... .......... 
  ไม่มี เนื่องจาก.................................................................... ............................................................ 

11.  มัสยิดมีการตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิดที่จดทะเบียนกับกรมการศาสนา
หรือไม่ 
  มีศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมประจ ามัสยิด เลขที่……………………………. 
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  ไม่มี เนื่องจาก................................................................................................................................  
12.  มัสยิดมีการขอรับเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิดจากกรมการศาสนาหรือไม่ 
  มีจ านวนเงิน...............................บาท  

ได้จ านวนเท่าใด..............................บาท    ไม่ได้รับอุดหนุน 
  ไม่มี เนื่องจาก.................................................................................................................... ............ 

13.  มีการจัดท าแผนงานหรือโครงการประจ าปี พ.ศ.2556 หรือไม่  
  มีจ านวน.......................แผน/โครงการครั้ง 

1)..................................................................................... ............................................................... 
2)................................................................... ................................................................................. 
3)..................................................................................... ............................................................... 
4)..................................................................................... ............................................................... 
5)..................................................................................... ............................................................... 

  ไม่มี เนื่องจาก.................................................................................................................... ............. 
14. มัสยิดมีส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดหรือไม่ 
  มี   
 ไม่มี (ระบุ) เนื่องจาก......................................................................................................................  

15. มัสยิดมีห้องประชุมหรือไม่ 
  มี   
 ไม่มี (ระบุ) เนื่องจาก............................................................................. ......................................... 

16. มัสยิดได้ท าการบันทึกข้อมูลทะเบียนสัปปุรุษประจ ามัสยิดลงในโปรแกรมทะเบียนสัปปุรุษที่
คณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานครจัดท าและส่งมอบให้กับมัสยิดแล้วหรือยัง 
  บันทึกข้อมูลทะเบียนสัปปุรุษและจัดส่งให้คณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานครแล้ว 
  ก าลังด าเนินการ 
 ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก................................................................................... ... 

17. มัสยิดมีกุโบร์ (สุสาน) หรือไม่ 
  มี   
 ไม่มี (ระบุ) ใช้กุโบร์ (สุสาน) ของมัสยิด..........................................................................................  

18. มัสยิดมีห้องสมุดหรือมุมหนังสือหรือไม่ 
  มี  (.......) เป็นห้องสมุด (.......) เป็นมุมหนังสือ 

ห้องสมุดหรือมุมหนังสืออยู่ใน ณ บริเวณใด  
(.......) ในตัวอาคารมัสยิด (.......) โรงเรียนสอนศาสนา (.......) บริเวณมัสยิดโดยกรุงเทพมหานครสร้างให้ 

 ไม่มี (ระบุ) เนื่องจาก...................................................................................... ................................ 
19. มัสยิดมีชั้นวางรองเท้าหรือไม่ 
  มี   
 ไม่มี (ระบุ) เนื่องจาก............................................................................................................. ......... 

20. มัสยิดมีเสียงตามสายหรือไม่ 
  มี   
 ไม่มี (ระบุ) เนื่องจาก...................................................................................................................... 

21. มัสยิดมีป้ายประชาสัมพันธ์ (บอร์ด) หรือไม่ 
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  มี   
 ไม่มี (ระบุ) เนื่องจาก................................................................................................... ................... 

รายงานผลการด าเนินงานนี้ ได้รับรองโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ า
มัสยิดเมื่อวันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. 
 
 
       

ลงชื่อ.......................................................อิหม่าม 
                               (......................................................)   

รายงานฐานะการเงินประจ าปี 2556 
งบดุล 

มัสยิด....................................................ทะเบียนเลขที่................... 
ณ วันที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

 
1.  สินทรัพย์ 
 - เงินสด       ..........................  บาท 
 - เงินฝากธนาคาร      ..........................  บาท 
    รวมสินทรัพย์    ..........................  บาท 
2.  หนี้สิน 
 - เจ้าหนี้ค้างช าระ ปี 2555     ..........................  บาท 
    รวมหนี้สิน    ..........................  บาท 
3. รายรับ : 
 - รายได้จากการรับบริจาค     ..........................  บาท 
 - รายได้ค่าเช่า      ..........................  บาท 
 - รับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ    ..........................  บาท 
 - รายได้จากการจัดงานประจ าปี    ..........................  บาท 
 - รายได้..................................     ..........................  บาท 
 - รายได้..................................     ..........................  บาท 
 - รายได้..................................     ..........................  บาท 
 - รายได้..................................     ..........................  บาท 
 - รายได้..................................     ..........................  บาท 
 - รายได้อ่ืนๆ ..........................     ..........................  บาท 
    รวมรายรับ    ..........................  บาท 
4.  รายจ่าย : 
 - ค่าน้ า        ..........................  บาท 

- ค่าไฟฟ้า        ..........................  บาท 
- ค่าโทรศัพท์      ..........................  บาท 
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 - ค่าพาหนะ       ..........................  บาท 
 - ค่าซ่อมแซมมัสยิด      ..........................  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมของมัสยิด    ..........................  บาท 
 - ค่าตอบแทนครูสอนศาสนา     ..........................  บาท 
 - ค่าตอบแทนโต๊ะเซี๊ยะ     ..........................  บาท 

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด      ..........................  บาท 
 - ค่า........................................     ..........................  บาท 
 - ค่า........................................     ..........................  บาท 
 - ค่า........................................     ..........................  บาท 
 - ค่า........................................     ..........................  บาท 
    รวมรายจ่าย    ..........................  บาท 
5.  เงินคงเหลือก่อนหักหนี้สิน 
 - เงินสด       ..........................  บาท 
 - เงินฝากธนาคาร      ..........................  บาท 
    รวมเงินคงเหลือก่อนหักหนี้สิน  ..........................  บาท 
 หัก  หนี้สิน (หมายเหตุประกอบการเงิน)   ..........................  บาท 
 
6. เงินคงเหลือหลังหักนี้สิน     ..........................  บาท  
 

รายงานฐานะการเงินนี้ ได้รับรองโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดเมื่อ
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 
 

ลงชื่อ.............................................อิหม่าม 
                             (................................................)                                  
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รายงานทรัพย์สินของมัสยิดประจ าปี 2556 
มัสยิด...........................................................ทะเบียนเลขที่................... 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 
1.  ทรัพย์สินหมุนเวียน 
 1.1 เงินสด (เหรัญญิกเก็บรักษา)     ....................... บาท 
 1.2 เงินฝากธนาคาร...........................สาขา.............................  ....................... บาท 
2.  ทรัพย์สินถาวร 

2.1  ที่ดินที่ตั้งมัสยิด โฉนดเลขท่ี................อยู่หมู่ที่.........แขวง..................เขต...................เนื้อท่ี
................ไร่....................งาน.....................ตารางวา 

2.2  ที่ดินกุโบร์       โฉนดเลขที่................อยู่หมู่ที่.........แขวง.................เขต....................เนื้อท่ี
................ไร่....................งาน.....................ตารางวา 

2.3 ที่ดินอ่ืนๆ มีจ านวน....................โฉนด ดังนี้ 

ล าดับ เลขที่โฉนด เนื้อท่ี ตั้งอยู่ที่ การใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2.4  ลักษณะอาคารมัสยิด ขนาดกว้าง.......................เมตร  ยาว..........................เมตร 
   ชั้นเดียว   สองชั้น 
   ไม ้   คอนกรีต     อ่ืนๆ ........................................... 
2.5  อาคารเรียน  
   ชั้นเดียว   สองชั้น จ านวน.....................ห้องเรียน 
   ไม ้   คอนกรีต     อ่ืนๆ ........................................... 
2.6  อาคารที่อาบน้ าละหมาด/อาบน้ าศพ ขนาดกว้าง.................เมตร  ยาว..................เมตร 
   ไม ้   คอนกรีต     อ่ืนๆ .............................. 
2.7 อาคารประกอบอ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................... จ านวน...............หลั ง 
2.8  ห้องสุขา  จ านวน.................ห้อง 
2.9 ยานพาหนะ รถตู้ จ านวน.................คัน  รถกระบะ จ านวน.................คัน 
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    อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................... จ านวน................คัน/ล า  
3. อุปกรณ์ของมัสยิด 
 - อุปกรณเ์ครื่องใช้ส านักงานของมัสยิด (ทะเบียนทรัพย์สินหมายเลข 1) 
 - อุปกรณ์การเรียนการสอนของมัสยิด (ทะเบียนทรัพย์สินหมายเลข 2) 
 - อุปกรณ์ในการจัดท าอาหารและจัดเลี้ยง (ทะเบียนทรัพย์สินหมายเลข 3) 
  

รายงานทรัพย์สินนี้ ได้รับรองโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดเมื่อ
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 
 
 

ลงชื่อ....................................อิหม่าม 
                             (......................................)                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทะเบียนทรัพย์สินหมายเลข 1 
ประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานของมัสยิด 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 
วิธีการที่ได้มา 

วิธีการจ าหน่าย 
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ทะเบียนทรัพย์สินหมายเลข 2 
ประเภทอุปกรณ์การเรียนการสอนของมัสยิด 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 
วิธีการที่ได้มา 

วิธีการจ าหน่าย 
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ทะเบียนทรัพย์สินหมายเลข 3 
ประเภทอุปกรณ์ในการจัดท าอาหารและจัดเลี้ยงของมัสยิด 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 
วิธีการที่ได้มา 

วิธีการจ าหน่าย 
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รายงานสรุปสัปปุรุษประจ ามัสยิด ประจ าปี 2556 
มัสยิด...........................................................ทะเบียนเลขที่................... 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 
1.  จ านวนสัปปุรุษในรอบปี 
 1.1  แบ่งตามครอบครัว   

- สัปปุรุษในเขตพ้ืนที่  จ านวน           ครอบครัว 
- สัปปุรุษนอกเขตพ้ืนที่   จ านวน           ครอบครัว 
          รวมจ านวน           ครอบครัว 

1.2 แบ่งตามเพศ 
 - เพศหญิง   จ านวน             คน 
 - เพศชาย   จ านวน           คน 

          รวมจ านวน           คน 
 

2. การพ้นสภาพจากการเป็นสัปปุรุษประจ ามัสยิด  (เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงสัปปุรุษ 1) 
 2.1  ตาย    จ านวน                    คน 
 2.2  ลาออก    จ านวน           คน 
 2.3  มีมติให้ออก   จ านวน           คน 

          รวมจ านวน           คน 
 

3. การรับมุสลิมเข้าเป็นสัปปุรุษประจ ามัสยิด (เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงสัปปุรุษ 2) 
 3.1  การเกิด    จ านวน           คน 
 3.2  มีมติรับเข้า   จ านวน           คน 

          รวมจ านวน           คน 
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รายงานสรุปทะเบียนสัปปุรุษประจ ามัสยิดนี้ รับรองโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
อิสลามประจ ามัสยิดเมื่อวันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..... ........... 

 
 

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

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

บัญชีรายช่ือสัปปุรุษประจ ามัสยิดที่พ้นสภาพจาการเป็นสัปปุรุษประจ ามัสยิด ประจ าปี 2556 
มัสยิด...........................................................ทะเบียนเลขที่................... 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
สาเหตุที่

จ าหน่ายออก 
หมายเหตุ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     



 13 

26     
27     
28     

บัญชีรายช่ือการรับมุสลิมเข้าเป็นสัปปุรุษประจ ามัสยิด ประจ าปี 2556 
มัสยิด...........................................................ทะเบียนเลขที่................... 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
มติการประชุม

ครั้งที ่
หมายเหตุ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     

 


