พระราชบัญญัติ
การบริหารองคกรศาสนาอิสลาม
พ.ศ. 2540
--------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2540
เปนปที่ 52 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมัสยิดอิสลามและกฎหมายวาดวยการศาสนูปถัมภ
ฝายอิสลาม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
*[รก.2540/65ก/3/9 พฤศจิกายน 2540]

มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ.2490
(2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช 2488
(3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"มัสยิด" หมายความวา สถานที่ซึ่งมุสลิมใชประกอบศาสนกิจโดยจะตองมีละหมาดวันศุกรเปนปกติ
และเปนสถานที่สอนศาสนาอิสลาม
"สัปปุรุษประจํามัสยิด" หมายความวา มุสลิมที่คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดมีมติรับเขาเปน
สัปปุรุษมัสยิด และมีชื่ออยูในทะเบียนสัปปุรุษประจํามัสยิดแตผูนั้นจะเปนสัปปุรุษเกินกวาหนึ่งมัสยิดในเวลาเดียวกัน
ไมได
"อิหมาม" หมายความวา ผูนําศาสนาอิสลามประจํามัสยิด
"คอเต็บ" หมายความวา ผูแสดงธรรมประจํามัสยิด
"บิหลั่น" หมายความวา ผูประกาศเชิญชวนในมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ
ตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด 1
บททั่วไป
มาตรา 6 พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจุฬาราชมนตรีคนหนึ่งเพื่อเปนผูนํากิจการศาสนาอิสลามใน
ประเทศไทย
ให นายกรัฐมนตรีนํ าชื่อผูที่ จะดํารงตําแหน งจุฬ าราชมนตรีซึ่ งไดรับ ความเห็ นชอบจากกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดทั่วประเทศขึ้นทูลเกลา ฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งเปนจุฬาราชมนตรี หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาจุฬาราชมนตรีตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหมีเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรีตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 7 จุฬาราชมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(1) เปนมุสลิมผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ
(3) เปนผูมีความรูความเขาใจในศาสนาอิสลามเปนอยางดี
(4) เปนผูประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามโดยเครงครัด
(5) เปนผูมีความสัมพันธอันดีกับทุกศาสนา
(6) เปนผูมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(7) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(8) ไมเปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) ไมเปนผูทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือมีจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(10) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มาตรา 8 จุฬาราชมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอทางราชการเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม
(2) แตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
(3) ออกประกาศแจงผลการดูดวงจันทรตามมาตรา 35 (11) เพื่อกําหนดวันสําคัญทางศาสนา
(4) ออกประกาศเกี่ยวกับขอวินิจฉัยตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
มาตรา 9 จุฬาราชมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหพนจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 7
มาตรา10 จุฬาราชมนตรีกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
และกรรมการอิสลามประจํามัสยิดมีสิทธิสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย ทั้งนี้ ตามระเบียบวาดวยการนั้น
มาตรา 11 เมื่อเห็นสมควร กระทรวงศึกษาธิการอาจจัดตั้ง "อิสลามวิทยาลัย" ขึ้นเพื่อใหการศึกษา
และอบรมทางวิชาการศาสนา วิชาการทั่วไปและวิชาชีพได

หมวด 2
การจัดตั้งและการเลิกมัสยิด
มาตรา 12 การสราง การจัดตั้ง การยาย การรวม การเลิก และการจดทะเบียนมัสยิด ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การจัดตั้ง การรวม และการเลิกมัสยิด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 13 ใหมัสยิดที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งตอพนักงานเจาหนาที่แลวมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยให
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดเปนผูแทนของมัสยิดในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการ
อิสลามประจํามัสยิดอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได
มาตรา 14 มัสยิดที่เปนนิติบุคคลอาจเลิกไดโดยการจดทะเบียนเลิกมัสยิดตอพนักงานเจาหนาที่
บรรดาทรัพยสินของมัสยิดที่เลิกตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปยังมัสยิดที่เปนนิติบุคคลที่อยูใกลที่สุด
ถาไมอาจทําไดใหโอนไปยังมัสยิดที่เปนนิติบุคคลที่อยูในลําดับถัดไป เวนแตเปนทรัพยสินที่ไดมาโดยมีผูอุทิศให และ
ผูอุทิศใหไดแสดงเจตนาไวเปนอยางอื่น
มาตรา 15 มัสยิดที่ไดจดทะเบียนแลวใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํามัสยิดตาม
หมวด 5 ภายในเกาสิบวันนับแตวันจดทะเบียน

หมวด 3
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
มาตรา 16 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย"
ประกอบดวยจุฬาราชมนตรีเปนประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด ซึ่งเปนผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และจากกรรมการอื่นซึ่ง
คัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรีมีจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ถามีเศษใหปดทิ้ง
การคัดเลือกผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และการคัดเลือกกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการดวยกันเองเปนรองประธานกรรมการเลขาธิการ และตําแหนงอื่นตาม
ความจําเปน
มาตรา 17 กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(1) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 ยกเวน (2) และ (10)
(2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ
มาตรา 18 คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ใหคําปรึกษาหรือขอแนะนําเกี่ยวกับศาสนาอิสลามแกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และ
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
(3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
มอบหมาย
(4) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินและการจัดหาผลประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดและมัสยิด

(5) ออกระเบียบวิธีการดําเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
(6) ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในจังหวัดที่ไมมีคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด ในการนี้คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยจะมอบหมายใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่ใกล
เคียงปฏิบัติหนาที่แทนก็ได
(7) พิจารณาวินิจฉัยคํารองคัดคานตามมาตรา 41
(8) จัดทําทะเบียนทรัพยสิน เอกสารและบัญชีรายรับรายจายของสํานักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทยใหถูกตองตามความเปนจริง
(9) ออกประกาศและใหคํารับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม
(10) สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา และการศึกษาศาสนาอิสลาม
(11) ประสานงานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
(12) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 19 กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งมีวาระการ
ดํารงตําแหนงหกป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหมีการคัดเลือกเพื่อดําเนินการแตงตั้งใหมภายในเกาสิบวัน
นับแตวันครบกําหนดตามวาระ ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจน
กวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการใหม
มาตรา 20 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 19 กรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทย พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะตองหามตามมาตรา 17
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหมีการคัดเลือก
และดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวาง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตระยะเวลาการดํารงตําแหนงที่วางเหลือไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันและไมคัดเลือก
กรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได กรรมการที่ไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยที่พนจากตําแหนงใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 21 ในการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน
ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด แตถาเปนมติใหกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยพนจากตําแหนง มติดังกลาวตองมีเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู

มาตรา 22 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีฐานะเปนนิติบุคคลมีหนาที่
เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยเปน
ผูแทนของสํานักงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยอาจมีมติ
มอบหมายให ก รรมการคนหนึ่ งหรือ หลายคนทํ า การแทนก็ ไ ด และให เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห ง
ประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบในกิจการของสํานักงาน

หมวด 4
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
มาตรา 23 จั งหวัดใดมี ราษฎรนั บถือศาสนาอิสลามและมีมั สยิดตามมาตรา 13 ไมน อยกวาสาม
มัสยิด ใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยประกาศใหจังหวัดนั้นมีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
คณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการมีจํานวนไมนอยกวาเกาคนแตไมเกินสามสิบคน
การคัดเลือกกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ใหกระทรวงหมาดไทยดําเนินการใหอิหมามประจํามัสยิด
ในจังหวัดนั้นเปนผูคัดเลือก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการและ
ตําแหนงอื่นตามความจําเปน
ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เลขานุการ และกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 24 กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามตามมาตรา 17
(2) เปนสัปปุรุษประจํามัสยิดในจังหวัดนั้นมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก
(3) มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนั้นมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก
มาตรา 25 กรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีวาระการดํารงตําแหนงหกป เมื่อตําแหนงกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดวางลงใหมีการคัดเลือกกรรมการแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวาง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตตําแหนงกรรมการวางลงกอนถึงกําหนดตามวาระไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
และยังมีกรรมการเหลืออยูไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่ไดรับการคัดเลือก จะไมใหมีการคัดเลือกกรรมการ
แทนตําแหนงที่วางก็ไดกรรมการที่ไดรับการคัดเลือกแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา 26 ในจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(1) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามตอผูวาราชการจังหวัด
(2) กํากับดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดในจังหวัดและ
จังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมอบหมาย
(3) ประนีประนอมหรือชี้ขาดคํารองทุกขของสัปปุรุษประจํามัสยิด ซึ่งเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม
จากคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
(4) กํากับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํามัสยิดใหเปนไปโดยเรียบรอย
(5) พิจารณาแตงตั้งและถอดถอนกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
(6) สอบสวนพิจารณาใหกรรมการอิสลามประจํามัสยิดพนจากตําแหนงตามมาตรา 40 (4)
(7) สั่งใหกรรมการอิสลามประจํามัสยิดพักหนาที่ระหวางถูกสอบสวน
(8) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยาย การรวม และการเลิกมัสยิด
(9) แตงตั้งผูรักษาการแทนในตําแหนง อิหมาม คอเต็บ และบิหลั่น เมื่อตําแหนงดังกลาววางลง
(10) ออกหนังสือรับรองการสมรสและการหยาตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม

(11) ประนีประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามเมื่อได
รับการรองขอ
(12) จัดทําทะเบียนทรัพยสิน เอกสารและบัญชีรายรับ รายจาย ของสํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจํ า จั ง หวั ด ให ถู ก ต อ งครบถ ว นเป น ป จ จุ บั น และรายงานผลการดํ า เนิ น งาน ฐานะการเงิ น และทรั พ ย สิ น ให
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยทราบปละหนึ่งครั้งภายในเดือนมีนาคมของทุกป
(13) ออกประกาศและใหคํารับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลามในจังหวัด
มาตรา 27 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 25 กรรมการอิสลามประจําจังหวัด
พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา 24
ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่พนจากตําแหนงใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 28 การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ใหนํามาตรา 21 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 29 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคลมีหนาที่เกี่ยวกับ
กิจการของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดโดยมีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเปนผูแทนของสํานักงานใน
กิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดอาจมีมติมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนทําการแทนก็ได และใหเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเปนผูรับผิดชอบในกิจการของ
สํานักงาน

หมวด 5
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
มาตรา 30 ใหมีคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(1) อิหมามเปนประธานกรรมการ
(2) คอเต็บเปนรองประธานกรรมการ
(3) บิหลั่นเปนรองประธานกรรมการ และ
(4) กรรมการอื่นตามจํานวนที่ที่ประชุมสัปปุรุษประจํามัสยิดนั้นกําหนดจํานวนไมนอยกวาหกคน
แตไมเกินสิบสองคน
ใหสัปปุรุษประจํามัสยิดซึ่งมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณขึ้นไป ประชุมกันคัดเลือกผูดํารงตําแหนงตาม
วรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดเลือกกรรมการตาม (4) เปนเลขานุการหนึ่งคน นายทะเบียน
หนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และตําแหนงอื่นตามความจําเปน
ใหประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดหรือกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่ไดรับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเปนประธานในที่ประชุมสัปปุรุษประจํามัสยิด เพื่อดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
อิสลามประจํามัสยิดแลวเสนอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพื่อพิจารณาแตงตั้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด
มาตรา 31 อิหมาม คอเต็บ และบิหลั่น ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17
(2) อานพระคัมภีรอัลกุรอานไดถูกตอง
(3) สามารถนําในการปฏิบัติศาสนกิจไดถูกตองตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม

(4) มีความสามารถแสดงธรรมได
(5) เปนสัปปุรุษประจํามัสยิดนั้นมาแลวไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันคัดเลือกอิหมาม คอเต็บ และ
บิหลั่น ไมถือเปนนักพรตหรือนักบวช
การพนจากตําแหนงของ อิหมาม คอเต็บ และบิหลั่น ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด
มาตรา 32 กรรมการตามมาตรา 30 (4) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17
(2) เปนสัปปุรุษประจํามัสยิดนั้นมาแลวไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันคัดเลือก
(3) มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่มัสยิดนั้นตั้งอยูไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันคัดเลือก
มาตรา 33 เมื่อตําแหนงอิหมาม คอเต็บ หรือบิหลั่น วางลง ใหนําวิธีการตามที่บัญญัติในมาตรา 30
มาใชเพื่อดําเนินการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงดังกลาวแทนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวาง
มาตรา 34 กรรมการตามมาตรา 30 (4) มีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป เมื่อตําแหนงกรรมการวางลง
ใหนําวิธีการตามที่บัญญัติในมาตรา 30 มาใชเพื่อดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่ตําแหนงวาง เวนแตตําแหนงกรรมการดังกลาววางลงเนื่องจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีมติใหพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา 40 (4) และผูที่พนจากตําแหนงไดยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
ตามมาตรา 41 ระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันใหนับแตวันที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีมติ
ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนถึงกําหนดตามวาระไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการ
คัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได กรรมการที่ไดรับการคัดเลือกแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
ผูซึ่งตนแทน
มาตรา 35 คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) บํารุงรักษามัสยิดและทรัพยสินของมัสยิดใหเรียบรอย
(2) วางระเบียบปฏิบัติภายในของมัสยิดเพื่อใหการดําเนินงานของมัสยิดเปนไปดวยความเรียบรอย
(3) ปฏิบัติตามคําแนะนําชี้แจงของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในเมื่อไมขัดตอบัญญัติแหงศาสนาอิสลามและกฎหมาย
(4) สนับสนุนสัปปุรุษในการปฏิบัติศาสนกิจ สงเสริมใหเกิดความสามัคคีและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในทางที่ชอบตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
(5) พิจารณามีมติรับมุสลิมเขาเปนสัปปุรุษประจํามัสยิด
(6) อํานวยความสะดวกและอบรมสั่งสอนใหสัปปุรุษประจํามัสยิดปฏิบัติศาสนกิจโดยถูกตองเครงครัด
(7) ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสัปปุรุษประจํามัสยิดเมื่อไดรับการรองขอ
(8) จัดใหมีและรักษาสมุดทะเบียนสัปปุรุษประจํามัสยิด และตรวจตราแกไขเพิ่มเติมสมุดทะเบียน
ดังกลาวใหถูกตองตรงตามความเปนจริง
(9) จําหนายชื่อสัปปุรุษประจํามัสยิดออกจากทะเบียน เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวาผูนั้นกระทําการ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
(10) จัดใหมีทะเบียนทรัพยสิน เอกสาร และบัญชีรายรับรายจายของมัสยิดใหถูกตองตรงความเปน
จริง และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพยสินของมัสยิด แลวรายงานใหคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป
(11) ดูดวงจันทรและแจงผลการดูดวงจันทรตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
(12) สงเสริมการศึกษาและจัดกิจกรรมที่ไมขัดตอบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม

มาตรา 36 สัปปุรุษประจํามัสยิดผูถูกจําหนายชื่อตามมาตรา 35 (9) มีสิทธิยื่นคํารองคัดคานตอ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดประกาศใหจําหนายชื่อออกจากทะเบียน และให
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองคัดคานมติ
ของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดใหเปนที่สุด
การยื่นคํารองคัดคานและการพิจารณาวินิจฉัยคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด
มาตรา 37 อิหมามมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
(2) ปกครองดูแลและแนะนําเจาหนาที่ของมัสยิดใหปฏิบัติงานในหนาที่ใหเรียบรอย
(3) แนะนําใหสัปปุรุษประจํามัสยิดปฏิบัติใหถูกตองตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามและกฎหมาย
(4) อํานวยความสะดวกแกมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจ
(5) สั่งสอนและอบรมหลักธรรมทางศาสนาอิสลามแกบรรดาสัปปุรุษประจํามัสยิด
มาตรา 38 คอเต็บมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในการแสดงธรรมแก
สัปปุรุษประจํามัสยิด
มาตรา 39 บิหลั่นมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในการประกาศเชิญชวนให
มุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา
มาตรา 40 กรรมการอิสลามประจํามัสยิดพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ครบกําหนดวาระตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง สําหรับกรรมการอื่นตามมาตรา 30 (4) ใน
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา 32
(5) สัปปุรุษประจํามัสยิดตามมาตรา 30 วรรคสอง จํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งยื่นคํารองตอคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดขอใหพนจากตําแหนง และคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยแลวมีมติให
พนจากตําแหนง
(6) คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสอบสวนแลวเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแกมัสยิด หรือบกพรองตอหนาที่ หรือดําเนินกิจการของมัสยิดไปในทางไมสงบเรียบรอย หรือขัดตอ
หลักการของศาสนาอิสลาม หรือกระทําการอันอาจเสื่อมเสียประโยชนของมัสยิด และคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดวินิจฉัยแลวมีมติใหพนจากตําแหนง
ในกรณีที่สอบสวนแลวเห็นวาพฤติการณแหงความผิดที่ไดกระทํายังไมถึงขั้นใหพนจากตําแหนง
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดอาจวินิจฉัยใหภาคทัณฑไวกอนก็ได
มาตรา 41 กรรมการอิสลามประจํามัสยิดซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรา 40 (4) (5) และ (6) มีสิทธิ
ยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง และให
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยพิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองคัดคาน
มติของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยใหเปนที่สุด
การยื่ น คํ ารอ งคั ด ค านและการวิ นิ จ ฉั ย คํ า รอ งคั ด ค า นตามวรรคหนึ่ ง ให เป น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด
มาตรา 42 การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด ใหนํามาตรา 21 มาใชบังคับโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล
มาตรา 43 ใหผูดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามมาตรา 9
ใหกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยและกรรมการอิสลามประจําจังหวัดซึ่งดํารงตําแหนงอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดํารงตําแหนงตอไปอีกสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหกรรมการอิสลามประจํามัสยิดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามมาตรา 40
มาตรา 44 ใหมัสยิดซึ่งไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 เปนมัสยิดตาม
มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 45 ให "อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย" ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
ศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช 2488 เปนอิสลามวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 46 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม
พ.ศ. 2490 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช 2488 ใหใชบังคับโดยอนุโลมกอน
จนกว า จะมี ก ฎกระทรวง ระเบี ย บ ประกาศ และคํ า สั่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ต ทั้ งนี้ ต อ งไม เกิ น สองป นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 พระราชกฤษฎีกาวาดวย
การศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช 2488 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491 ไดใช
บังคับมาเปนเวลานานไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันสมควรปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

