
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศพระราชกฤษฎีกา 
ให้ใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะฐานของวัดบาดหลวง 

โรมันคาธอลิกในกรุงสยาม 
ลงวันที่ ๒๗ สงิหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๒ 

แก่วิกาลิอาโตอาปอสตอลิโก แห่งหนองแสง๑ 
   

 
มีพระบรมราชโองการ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดํารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า 
 
โดยที่ได้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะฐานของ

บาดหลวงโรมันคาธอลิกกรุงสยาม ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๒ ว่าจะได้มีประกาศอีก
ฉบับหนึ่งเพื่อกําหนดเงื่อนไขซึ่งจะให้ประโยชน์อันจะได้และหน้าที่อันจะต้องทําตามพระบรมรา
ชานุญาตในพระราชบัญญัตินั้น ใช้ไปถึงวิกาลิอาโตอาปอสตอลิโกแห่งหนองแสง นั้นด้วย 

 
โดยที่ทรงพระราชดําริว่า บัดนี้สมควรจะกําหนดสิทธิของมิซซังในวิการิอาโตอาปอ

สตอลิโกแห่งหนองแสงไว้ให้แน่นอน ในการที่จะถือเอาที่ดินสําหรับสร้างวัด โรงสอนศาสนา โรงเรียน 
โรงพยาบาล หรือโรงเรียนอื่น ๆ สําหรับการศาสนาและสําหรับทําประโยชน์ให้แก่มิซซังด้วย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาไว้ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะฐานบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยาม 

ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๒ นั้น ให้ขยายและใช้แก่วิกาลิอาโตอาปอสตอลิโกแห่งหนอง
แสง เว้นแต่ความในมาตรา ๑๓, ๑๔ และ ๑๙ 

 
มาตรา ๒  จํานวนที่ดินซึ่งมิซซังจะครอบครองหรือถือเอาสําหรับทําประโยชน์นั้นให้

มีกําหนดไม่เกิน ๑,๐๐๐ ไร่ต่อหนึ่งจังหวัดตามท่ีมีอยู่ ณ บัดนี้ ไม่ว่าสถานวัดบาดหลวงซึ่งต้ังอยู่ใน
จังหวัดนั้น ๆ จะมีอยู่ก่ีแห่ง และไม่ให้คิดจํานวนเนื้อที่ซึ่งต้ังสถานวัดบาทหลวง หรือสถานพักสอน
ศาสนานั้นเข้ามารวมด้วย 

 
มาตรา ๓  อันการย้ายมิซซังแห่งใดแห่งหนึ่งหรือทั้งหมดในวิกาลิอาโตอาปอสตอลิโก

แห่งหนองแสงไปรวมกับวิกาลิอาโตอาปอสตอลิโกอ่ืนในกรุงสยามนั้น ท่านว่าไม่กระทบกระเทือนหรือ
เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกานี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของมิซซังที่จะถือที่ดินนั้น 

 
มาตรา ๔  บัญชีซึ่งติดท้ายพระราชกฤษฎีกานี้มีรายชื่อจังหวัดทั้งหลาย ซึ่งวิกาลิอา

โตอาปอสตอลิโกแห่งหนองแสง มีสิทธิที่จะถือที่ดินสําหรับทําประโยชน์ให้แก่มิซซังได้ในเวลาปัจจุบันนี้ 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๖/-/หน้า ๗๗/๗ กรกฎาคม ๒๔๗๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ประกาศมา ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๒ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บัญชีที่ ๑ 
รายชื่อวัดบาดหลวง สถานพักและที่ต้ังสอนศาสนาของ 
วิกาลิอาโตอาปอสตอลิโก แห่งหนองแสง (นครพนม) 

   
 

มณฑลนครราชสีมา 
จังหวัด อําเภอ สถานวัดบาดหลวง สถานสอนศาสนา 

เมืองอุบล อุบล ๓๐๐ ไร่ 
อารมนางชี 

ทัพไทย 

สุวรรณวารี 
เข็มราฐ 

บ้านเอือด ๑๔๕ ไร่  
ดอนเย็น 

ลุมพุก 
บุ่ง 

เซซ้ง ๓๐ ไร่  
หนองคู 

ยโสธร ซ่งแย้ ๓๕ ไร่ เหล่าเสือคูด 

อุบล 
๕๑๕ 

วารินทร์ชําราบ บัวท่า ๕ ไร่ นุ่งไหม 
วังคางฮุง 

ขุขันธ์ 
๔๐ 

กันทรารมณ์ สีถาน ๔๐ ไร่  
หนองท่าม 

 
มณฑลอุดร 

จังหวัด อําเภอ สถานวัดบาดหลวง สถานสอนศาสนา 
หนองบึก หนองแสง ๑๖๙ไร่ 

โรงเรียนพระหฤทัย 
อารามนางชี 

ขามเท่า 
หนองมะใส 
นาทม 
บ้านใหม่ 

หนองบึก คําเกิ้ม ๓๓๕ ไร่ นามน 
หนองเค้า 
บ้านซ้ง 
โคกเคิง 

ท่าอุเทน  เชียงยืน ๔๕ ไร่ 
นะใน 

นครพนม 
๕๔๙ 

มุกดาหาร สองคอน ๔๕ ไร่  
เพ็ญ  บ้านปอ 

หมูม่น 
อุดร 
๒๕ 

หนองหาร  โพนสูง ๒๕ ไร่ 
มีไชย เวียงคุก ๒๐ ไร่  หนองคาย 

๒๐ บึงกาน  ห้วยเซียม 
ห้วยเล็บมือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

จังหวัด อําเภอ สถานวัดบาดหลวง สถานสอนศาสนา 
ธาตุเชิงชุม ท่าแร่ ๑๖๘ ไร่ ทุ่งมน 

สกลนคร 
 จานเพ็ญ ๖๘ ไร่  นาโพธิ์ 

ปาวาน 
ดอนเชิงคุณ 

วานรนิวาส ดอนทอย ๓๕ ไร่ นาบัว ๖๕ ไร่ 
กุดจอก ๓๒ ไร่ 

สกลนคร 
๕๐๓ 

พรรณานิคม ช้างมิ่ง ๑๓๕ ไร่ หนองเดิ่น 
บ้านบุ่น 
บ้านจั่น 
นาคํา 

เลย กุดป่อง  บ้านท่าโบ๋ม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บัญชีที่ ๒ 
รายชื่อจังหวัด ซึ่งวิกาลิอาโตอาปอสตอริโก  

แห่งหนองแสง (นครพนม) มีที่ดินสําหรับประโยชน์ให้แก่ 
มิซซัง มีจํานวนที่ดินประมาณ 

   
 

มณฑลนครราชสีมา 
อุบล ๕๑๕ ไร่ 
ขุขันธ์ ๔๐ ไร่ 

มณฑลอุดร 
นครพนม ๕๙๔ ไร่ 
หนองคาย ๒๐ ไร่ 
อุดร ๒๕ ไร่ 
สกลนคร ๕๐๓ ไร่ 

รวม ๑,๖๙๗ ไร่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย 
 

ชื่อกฎหมาย ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณ ฐานะ ของวัดบาดหลวงโรมัน 
คาธอลิกในกรุงสยาม ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๒ แก่วิกาลิอาโตอาปอสตอลิโก แห่งหนองแสง 
ประกาศวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๒ 
๑. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณ ฐานะ ของวัดบาดหลวงโรมันคาทอลิก 
ในกรุงสยาม ตามกฎหมาย ที่ก าหนดว่าจะมีประกาศอีกฉบับหนึ่งจัดตั้งมิซซังหนองแสงขึ้นเป็นนิติบุคคลและ
ก าหนดเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ให้แก่มิซซังหนองแสง (ปัจจุบัน คือ มิซซังท่าแร่-หนองแสง) 
2. ขอบเขตการมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย 
 2.๑ ให้น าพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณ ฐานะ ของวัดบาดหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม  
ตามกฎหมาย ยกเว้น ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๙ มาใช้แก่มิซซังท่าแร-่หนองแสง ด้วย 
 2.๒ พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บังคับกับมิซซังท่าแร่-หนองแสง ในสิทธิถือที่ดินส าหรับท าประโยชน์
แก่มิซซัง เฉพาะพ้ืนที่มณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วย จังหวัดอุบล และจังหวัดขุขันธ์และมณฑลอุดร 
ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดอุดร จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร และจังหวัดเลย (ตามบัญชีที่ ๑ 
และบัญชีที่ ๒ ท้ายพระราชกฤษฎีกา)  
3. สาระส าคัญของกฎหมาย (โดยระบุหมวดหมู่หรือมาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ)   
 3.1 ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินส าหรับท าประโยชน์แก่มิซซังแห่งหนองแสงไม่เกิน ๑,๐๐๐ ไร่ 
ต่อหนึ่งจังหวัดตามข้อ 2.2 ไม่ว่าจะมีวัดบาทหลวงตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆ กี่แห่ง และไม่ให้คิดจ านวนเนื้อที่ 
ซ่ึงต้ังสถานวัดบาทหลวง หรือสถานพักสอนศาสนารวมเข้าด้วย  
 3.2 การย้ายมิซซังแห่งหนองแสงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปรวมกับมิซซังแห่งอ่ืน ย่อมไม่เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข สิทธิ และหน้าที่ ในการที่จะถือเอาที่ดินส าหรับท าประโยชน์ตามบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกานี้  
4. เนื้อหาอื่นๆ ที่ประชาชนควรทราบ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชานตามกฎหมาย
หรือผลกระทบที่อาจได้รับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น (ถ้ามี) 
 วิกาลิอาโตอาปอสตอลิโก แห่งหนองแสง  ในปัจจุบัน คือ ผู้ปกครองสูงสุดของมิซซังท่าแร่-หนองแสง ซึ่ง
ตามการปกครองของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย เรียกว่า “อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**** หมายเหตุ ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือบท
กฎหมายเป็นส าคัญ 


