


































 

 
ค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย 

 
ชื่อกฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณ ฐานะ ของวัดบาดหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม  
ตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) 
๑. ความมุ่งหมาย  
 ๑.๑  ให้บาทหลวงสามารถสอนศาสนาในกรุงสยามและมิซซังโรมันคาทอลิกสร้างวัดบาทหลวง
โรมันคาทอลิกเพ่ือสอนศาสนาได ้
 ๑.๒ อนุวัติการให้เป็นผลตามหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีการค้าขายและการเดินเรือระหว่าง 
กรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๕๖ (พ.ศ ๒๓๙๙) 
๒. วัตถุประสงค์  

ก าหนดลักษณะและฐานะของมิซซัง วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก รวมทั้งการถือที่ดินของมิซซัง 
๓. ขอบเขตการมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย 
 ใช้บังคับเฉพาะมิซซังโรมันคาทอลิกที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
๔. สาระส าคัญของกฎหมาย  

 ๔.๑ หมวดที่ ๑ ว่าด้วยข้อความท่ัวไป 
 ๔.๑.๑ ให้มิซซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เพ่ือให้มีอ านาจ

ถือที่ดินตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 ๔.๑.๒ ให้วิการิโอ อาปอสตอลิโก (มุขนายกหรือบิชอป) ซึ่งสันตะปาปา1เป็นผู้แต่งตั้งให้เป็น

ผู้กระท าการแทนมิซซัง  
  ในสถานวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกแต่ละแห่ง ให้มีบาทหลวงคนหนึ่งเป็นผู้แทนของมิซซัง 

ท าหน้าที่ในการปกครองหรือดูแลสถานวัดบาทหลวง  
 ๔.๑.๓ ห้ามบาทหลวงซึ่งยังอยู่ในมิซซังถือที่ดินในชื่อของตนเอง  
 ๔.๑.๔ ให้มิซซังถือที่ดินเป็นของตนเอง แต่จะถือแทนผู้อ่ืนไม่ได้ ทั้งนี้ การขอเป็นเจ้าของที่ดิน

มิซซังสามารถแบ่งการใช้ประโยชน์ได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
  (๑) ที่ดินที่ใช้เป็นวัดและโรงเรือนตึกรามวัดบาทหลวง  
  (๒) ที่ดินเพ่ือท าประโยชน์ให้แก่มิซซัง  

๔.๒ หมวดที่ ๒ ว่าด้วยวัดและโรงเรือนตึกรามของบาทหลวง 
  ๔.๒.๑ การได้มาซึ่งที่ดินและการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของมิซซังให้เป็นไปตามที่
กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  ๔.๒.๒ สถานวัดบาทหลวง รวมถึง ที่วัด ที่ป่าช้า ที่อยู่ของบาทหลวง ที่โรงเรียนเด็กผู้ชาย 
โรงเรียนเด็กผู้หญิง โรงเลี้ยงเด็ก โรงเรียนศาสนา และโรงพยาบาล 
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   สถานพักสอนศาสนา รวมถึง ที่โรงสวด ที่พักของบาทหลวงเวลาไปตรวจสถานพัก  
และโรงเรียนศาสนาหรือโรงท าการกุศลอย่างอ่ืน  
   ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ปรากฏรายชื่อสถานวัดบาทหลวง และสถาน 
พักสอนศาสนา ตามบัญชีที่ ๑ ท้ายพระราชบัญญัติ (๒๗ สิงหาคม พ.ศ. 2452 ) 
  ๔.๒.๓ ให้มิซซังจัดท าแผนที่การใช้ประโยชน์และแสดงเขตที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งวัดหรือ 
สถานพักสอนศาสนาให้มีความชัดเจน  
  มิซซังจะหาที่ดินแห่งใด ๆ เพ่ือใช้การตั้งสถานวัดบาทหลวง หรือสถานพักสอนศาสนาขึ้นใหม่  
มีขนาดที่ดินตามที่ต้องการใช้เฉพาะเพ่ือประโยชน์ที่กล่าวนี้ ก็สามารถท าได ้

เมื่อมิซซังประสงค์จะตั้งสถานวัดบาทหลวงขึ้นใหม่ในเมืองซึ่งยังไม่ได้มีอ านาจที่จะถือที่ดิน
ส าหรับท าประโยชน์ให้แก่มิซซัง(ในเมืองที่ยังไม่เคยมีวัดมาก่อน) ให้ท าค าร้องขออนุญาตจัดตั้งจากรัฐบาล  

การที ่จะอนุญาตให้ตั ้งสถานว ัดบาทหลวงนั ้น  อย ่าให ้งดไว ้โดยไม่ม ีเหต ุอ ันสมควร 
และให้ตอบค าร้องของมิซซังเป็นเด็ดขาดภายในก าหนดสี่เดือน 

การที่จะตั้งสถานพักสอนศาสนานั้น ไม่จ าเป็นต้องขอให้รัฐบาลอนุญาตก่อน ก็ตั้งได้ แต่ว่า
เพียงแต่ตั้งสถานพักสอนศาสนาแล้ว ไม่มีอ านาจที่จะถือที่ดินส าหรับท าประโยชน์ให้แก่วัดนั้นได้ ภายในเมืองที่
ยังไม่มีสถานวัดบาทหลวงอยู่ 
 ๔.๓ หมวดที่ ๓ ว่าด้วยท่ีดินซึ่งส าหรับท าประโยชน์ให้แก่มิซซัง 
  ๔.๓.๑  ให้มิซซังมีอ านาจถือที่ดินส าหรับท าประโยชน์แก่มิซซังภายในเขตเมืองที่มิซซังมีสถาน
วัดบาทหลวงตั้งอยู่แล้วตามบัญชีที่ ๑ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือในเขตเมืองที่มิซซังได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 
วัดบาทหลวงขึ้นใหม่  
  ๔.๓.๒ ที่ดินส าหรับท าประโยชน์แก่มิซซังให้มีได้ไม่เกินกว่าเมืองละ ๓,๐๐๐ ไร่ ไม่ว่าเมืองนั้น
จะมีวัดอยู่กี่แห่ง เว้นแต่ในเมืองชลบุรี ให้ถือที่ดินได้ไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ ไร่ เมืองราชบุรีถือที่ดินได้ไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ ไร่ 
และเมืองฉะเชิงเทราให้ถือที่ดินได้ไม่เกิน ๙,๐๐๐ ไร่ โดยทั้ง ๓ เมืองนี้ให้เอาจ านวนที่ดินที่เกินมาหักออกจาก
จ านวนรวมทั้งหมดที่อนุญาตให้ถือได้ในเมืองอ่ืน เพ่ือให้ถัวเฉลี่ยออกมาแล้วไม่เกินเมืองละ ๓,๐๐๐ ไร่  
   ห้ามมิซซังถือครองที่ดินเพ่ือท าประโยชน์ภายในเขตก าแพงพระนคร เว้นเสียแต่ได้รับ
อนุญาตเป็นการเฉพาะจากรัฐบาล  
   ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ปรากฏรายชื่อเมืองที่มิซซังกรุงเทพฯ มีอ านาจ
ถือที่ดินส าหรับท าประโยชน์ให้แก่มิซซัง ตามแบบบัญชีที่ ๒ ท้ายพระราชบัญญัติ  
  ๔.๓.๓ ถ้ามิซซังเลิกถอนไม่ตั้งสถานวัดบาทหลวง ในเมืองหนึ่งเมืองใดแล้ว ให้มีก าหนดเวลา
อนุญาตให้มิซซังจ าหน่ายที่ดินซึ่งมีอยู่ในเมืองนั้นได้ปีหนึ่ง  
  ๔.๓.๔ การได้มาซึ่งที่ดินเพ่ือท าประโยชน์ของมิซซัง ที่ไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ในหมวดนี้ ถือว่าเป็นการได้มาโดยไม่ชอบ และให้รัฐบาลมีอ านาจร้องขอต่อศาลเพ่ือสั่งให้ขายทอดตลาดที่ดิน
ดังกล่าว 
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 ๔.๔ หมวดที่ ๔ ว่าด้วยการที่ท าให้ส าเร็จตามพระราชบัญญัตินี้ (บทเฉพาะกาล) 
  ๔.๔.๑ ในการออกหนังสือส าหรับที่หรือโฉนดที่ดิน ให้มีชื่อของมิซซังเท่านั้น โดยอาจให้มีชื่อ
สถานวัดบาทหลวง สถานพักหรือที่ตั้งสอนศาสนา สุดแต่ว่าจะเป็นที่ดินประเภทใด  
  ๔.๔.๒ บรรดาที่ดินที่มิซซังร้องขอให้ออกหนังสือส าหรับที่หรือโฉนดที่ดินไว้ก่อนวันออก
พระราชบัญญัตินี้ ให้อยู่ในอ านาจศาลคดีต่างประเทศ และคดีทั้งหลายที่เป็นกันค้างอยู่แต่ก่อนในศาลอ่ืน ๆ  
ให้ย้ายมาว่าในศาลคดีต่างประเทศ  
  ๔.๔.๓ ให้มิซซังยื่นรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงนครบาล ตามเนื้อที่ซึ่งอยู่ใน
กระทรวงนั้น (ปัจจุบันคือหน่วยราชการที่รับผิดชอบ) ในเรื่องที่ดินซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีที่ล่วงแล้วมา 
จ านวน ๒ บัญชี คือ  
  บัญชีที่ ๑ ว่าด้วยการที่ตั้งหรือเลิกถอนสถานวัดบาทหลวงและสถานพักสอนศาสนา 
  บัญชีที่ ๒ ว่าด้วยได้ท่ีดินมาใหม่อีกหรือโอนที่ดินไป 
  และให้ยื่นบัญชีตามแบบ มีจ านวนที่ดินซึ่งเปลี่ยนแปลงไปให้เห็นว่ามีที่ดินมิซซังถืออยู่
ในเมืองใดเท่าใดทุกเมือง  
 ๔.4.4 ต่อไปจะมีประกาศอีกฉบับหนึ่ง ส าหรับประโยชน์ที่มิซซังจะได้และจะต้องท าตาม  
พระบรมราชานุญาตในพระราชบัญญัตินี้ จะใช้ไปถึงที่วิการิอาโต อาปอสตอลิโกแห่งหนองแซง (มิซซังท่าแร่-
หนองแสง) ด้วย 
๕. เนื้อหาอ่ืนๆ ที่ประชาชนควรทราบ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชานตามกฎหมาย
หรือผลกระทบที่อาจได้รับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น (ถ้ามี) 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นบทบัญญัติที่ ให้สถานะความเป็นนิติบุคคลแก่มิซซังกรุงเทพฯ  
และก าหนดสิทธิในการจัดตั้งสถานวัดบาทหลวงและสถานพักสอนศาสนา รวมถึงการให้สิทธิในการถือที่ดินของ
มิซซัง เพ่ือเป็นที่ตั้งสถานวัดบาทหลวงหรือสถานพักสอนศาสนา หรือที่ดินเพ่ือท าประโยชน์แก่มิซซังภายใต้
กฎหมายฉบับนี้ ส่วนการได้มาซึ่งที่ดินของมิซซังให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
***หมายเหตุ ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบท
กฎหมายเป็นส าคัญ 


