ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๒๙๔๕

กรมที่ดิน
ถนนพระพิพิธ กทม.๑๐๒๐๐
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑

เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก (วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค)
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖
สิ่งที่สงมาดวย คูมือการขอไดมาซึ่งที่ดินของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก (วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค)
ตามที่กรมที่ดินไดสงคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจการสั่งอนุญาตใหวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก ไดมาซึ่ง
ที่ดินตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยใหอธิบดีกรมที่ดินเปนผูปฏิบัติราชการแทน สําหรับ
การขออนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในเขตกรุงเทพมหานคร และใหผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน สําหรับการขออนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก
ในเขตจังหวัดนั้น และกรมที่ดินไดวางแนวทางใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติแลว นัน้
กรมที่ดินพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่เปนไปโดยถูกตอง
และในแนวทางเดียวกัน จึงไดจัดทําคูมือการขอไดมาซึ่งที่ดินของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกตามมาตรา ๘๔
แหงประมวลกฎหมายทีด่ ิน ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ตอไป
ขอแสดงความนับถือ
วาที่ ร.ต.

ขันธชัย วิจกั ขณะ
(ขันธชัย วิจักขณะ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน

สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
โทร.๐ ๒๒๒๑ ๙๑๘๙
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๐๖๒๓
โทร. (มท) ๕๐๘๐๑-๑๒ ตอ ๒๓๗

คูมือ
การขอไดมาซึง่ ที่ดินของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก (วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค)
๑. กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
๑.๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๔
๑.๒ พระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ร.ศ.๑๒๘
และพระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก
ในกรุงสยาม ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม (ร.ศ.๑๒๘) พ.ศ. ๒๔๕๒
๑.๓ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอํานาจ
ของรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยใหอธิบดีกรมที่ดนิ และผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
๒. ความหมายของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก
วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก หมายถึง วัดซึ่งมีบาทหลวงเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอมิซซัง
๓. วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกไมมีสภาพเปนนิติบุคคล
เนื่องจากไมมีกฎหมายใดบัญญัตใิ หวดั บาทหลวงโรมันคาทอลิกมีสภาพเปนนิติบุคคลจึงไมสามารถ
ถือครองที่ดินในนามของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกได แตจะสามารถถือครองที่ดินในนามของคณะมิซซังได
ปจจุบันมิซซังที่มีสภาพเปนนิติบุคคลมีอยูจ ํานวน ๒ แหง คือ
๓.๑ มิซซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ตั้งอยูถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
๓.๒ มิซซังโรมันคาทอลิกทาแร – หนองแสง ตั้งอยูตําบลทาแร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร
มิซซังโรมันคาทอลิกมีสภาพเปนนิตบิ ุคคล ตามพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของ
วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๘ ขอ ๑
๔. ผูแทนของมิซซังโรมันคาทอลิก
มีมุขนายก หรือบิชอบ เปนประมุข
๕. ที่ดินของมิซซังฯ แบงได ๒ ประเภท คือ
๕.๑ ที่ดินทีใ่ ชเปนที่วดั โรงเรียน ตึกราม วัดบาทหลวง ที่ปาชา ที่อยูของบาทหลวง โรงเลี้ยงเด็ก
โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล
/๕.๒ ที่ดนิ

-๒๕.๒ ที่ดินเพือ่ ทําประโยชนใหแกมิซซัง เชน ไร นา สวน มิซซังจะทําเอง หรือใหเชาก็ได
(ขอ ๖ และขอ ๘ แหงพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงฯ ร.ศ. ๑๒๘)
๖. จํานวนที่ดนิ สําหรับทําประโยชนใหแกมิซซังฯ ซึ่งมิซซังฯ แตละแหงจะมีได
๖.๑ มิซซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ใหมไี ดไมเกินกวาจังหวัดละสามพันไร ตามขอ ๑๓ แหง
พระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๘
๖.๒ มิซซังโรมันคาทอลิกทาแร – หนองแสง ใหมีไดไมเกินกวาจังหวัดละหนึ่งพันไร ตามขอ ๒
แหงพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก ในกรุงสยาม
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๒ แกวิการิอาโต อาปอสตอลิโก แหงหนองแสง
ปจจุบันการครอบครองที่ดนิ ของมิซซังอยูภายใตบงั คับของมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
“การไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก มูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร
หรือมัสยิดอิสลาม ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี และใหไดมาไมเกิน ๕๐ ไร
ในกรณีที่เปนการสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเกินจํานวนที่บัญญัติไวใน
วรรคแรกก็ได”
๗. การอนุญาตใหไดมาซึ่งทีด่ ิน
รัฐมนตรีไดมอบอํานาจการสั่งอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินของวัด วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก
มูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร และมัสยิดอิสลาม ดังนี้
ใหอธิบดีกรมที่ดินเปนผูป ฏิบัติราชการแทน
กรณีที่ดนิ อยูในเขตกรุงเทพมหานคร
กรณีที่ดนิ อยูในเขตจังหวัดอืน่
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน
(คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอํานาจของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยใหอธิบดีกรมที่ดินและผูว าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน)
๘. แนวทางการพิจารณาของกรมที่ดินกรณีมิซซังโรมันคาทอลิก ขอรับใหที่ดิน
กรณีเกีย่ วกับการไดมาซึ่งที่ดินของมิซซังฯ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ตั้งแตกอนประกาศใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จนถึงปจจุบัน จะไมอนุญาตใหมซิ ซังฯ รับโอนที่ดินเพิ่มจากที่มีอยูเดิม
โดยมีเหตุผลและความเห็นวามิซซังฯ ไดขยายตัวไปยังจังหวัดอื่นมากเกินกวากฎหมายกําหนด และการอนุญาต
/ตั้งวัด

-๓ตั้งวัดบาทหลวงขึ้นใหมในจังหวัดที่มิซซังฯ ยังไมมีสทิ ธิถือที่ดิน ก็ไมควรอนุญาต เพราะจะทําใหมิซซังฯ
ถือที่ดินเกินกวากฎหมายกําหนด การถือครองที่ดินของมิซซังตามพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของ
วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ กําหนดการถือครองที่ดินสําหรับที่ดินที่ทํา
ประโยชนในจังหวัดทีต่ ั้งวัดไดจังหวัดละ ๓,๐๐๐ ไร สําหรับมิซซังกรุงเทพฯ และจังหวัดละ ๑,๐๐๐ ไร
สําหรับมิซซังหนองแสง ตอมาเมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ แลว การถือครองที่ดนิ
ของมิซซังจะตองถือปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งปจจุบันมิซซังฯ ไดถือครองที่ดิน
เกินกําหนด ๕๐ ไร ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดินอยูมากแลว ในทางปฏิบัติจะไมอนุญาตใหมิซ
ซังฯ ถือกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินเพิ่มอีก แตมซิ ซังฯ เคยอางเหตุกรณีจําเปนขอเปนที่ตั้งโรงเรียน ซึ่งทางการไดเคย
ผอนผันอนุญาตตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดนิ ผอนผันใหเฉพาะเปนที่ตั้งโรงเรียน
เทานั้น และในปจจุบนั มิซซังฯ ก็ไมอาจรับโอนที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียนไดอกี เพราะขัดกับพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ (ปจจุบันคือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐) (หนังสือ
สํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๕๐๑/๑๑๕๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๘)
สําหรับกรณีมิซซังฯ ขออนุญาตรับโอนที่ดินเพื่อประโยชนของมิซซังฯ กรมที่ดินไดเคยนําเสนอ
รัฐมนตรีฯ เพือ่ พิจารณาสั่งการหลายเรื่อง อาทิ เชน
๑. บันทึกกรมที่ดนิ ที่ ๑๗๔๓/๒๔๘๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๘๗ เรื่อง ขออนุญาตตั้งวัด
บาทหลวง ที่หวั หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ มิซซังฯ ขออนุญาตตั้งสถานวัดบาทหลวง ในตําบลและอําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งไมอนุญาต เมื่อป พ.ศ.๒๔๗๙,พ.ศ.๒๔๘๗ และ
พ.ศ.๒๔๙๔
๒. บันทึกกรมที่ดนิ ลับ ที่ มท ๓๗๓/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๐๐ เรื่อง มิซซังโรมันคาทอลิก
ราชบุรี ขอรับใหทดี่ ิน รัฐมนตรีฯ สั่งไมอนุญาตโดยมีความเห็นวา พฤติการณที่มิซซังฯ ไดออกเงินใหบุคคลอืน่
ซื้อที่ดินไวแทนแลวปลูกสรางโบสถลงในที่ดินโดยไมไดขออนุญาตกอนนั้น มีพฤติการณเปนการหลีกเลี่ยง
กฎหมายโดยชัดแจง ยอมไมเปนการสมควรที่มิซซังฯ ซึ่งเปนองคการเผยแพรศาสนาจะกระทําเชนนั้น ทั้งมิซซังฯ
ก็มีที่ดินเกินจํานวน ๕๐ ไร ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดินมากแลว และมิใชเปนกรณีขอ
อนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่ตั้งของโรงเรียนโดยเฉพาะดังที่เคยผอนผันอนุญาตไป
๓. บันทึกกรมที่ดนิ ที่ ๓๓๓/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๐๕ เรื่อง มิซซังฯ ขออนุญาตตั้ง
สถานวัดบาทหลวง รัฐมนตรีฯ สั่งไมอนุญาตโดยมีความเห็น ในทางนโยบายเกี่ยวกับมิซซังฯ รัฐบาลทุก ๆ
/รัฐบาล

-๔รัฐบาลถือเปนหลักที่จะไมใหมิซซังฯ ขยายตัวไปจังหวัดอื่น ถาขออนุญาตตั้งวัดบาทหลวงขึ้นในจังหวัดใหม
ก็ไมควรอนุญาต
๔. บันทึกกรมที่ดนิ ที่ มท ๐๗๐๘/๑๖๐๑๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๑ เรื่อง มิซซัง
โรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ขอรับใหที่ดิน รัฐมนตรีฯ สั่งไมอนุญาตโดยมีความเห็นวา มิซซังฯ มีที่ดินเกิน
กําหนด ๕๐ ไร ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดินอยูมากแลว การขอรับโอนที่ดินเพือ่ สรางวัด
บาทหลวงโรมันคาทอลิก ทั้งในเขตกรุงเทพฯ มีวดั บาทหลวงโรมันคาทอลิกอยูแลวหลายแหง เห็นวา การขอ
ไดมาซึ่งที่ดินของมิซซังฯ ไมมีเหตุผลและความจําเปนเพียงพอ จึงมีคําสั่งไมอนุญาตใหไดมาซึ่งทีด่ นิ ดังกลาว
๕. บันทึกกองทะเบียนที่ดนิ ที่ มท ๐๗๑๐.๔/๖๑๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง การจัดตั้ง
สถานที่วัดบาทหลวง และขอถือที่ดินสําหรับประโยชนของวัด
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งไมอนุญาตใหมซิ ซังฯ กรุงเทพฯ ขอรับบริจาคที่ดิน
ที่เขตบางกะป กรุงเทพฯ เนือ้ ที่รวม ๕ ไร ๒ งาน ๐๔ ตารางวา สําหรับปลูกสรางวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก
โดยผลการพิจารณาปรากฏ ดังนี้
(๑) การไมอนุญาตใหมิซซังฯ รับโอนที่ดินสําหรับทําประโยชนแกวดั บาทหลวงโรมันคาทอลิก
ดังกลาว เปนการใชอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว และถือมิไดวาเปนการกระทําอันเปนการรอนสิทธิหรือ
เสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะสาเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ฯลฯ ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ แตอยางใด
(๒) การที่รัฐมนตรีฯ ไมอนุญาต เนื่องจากเปนนโยบายการสงวนที่ดนิ กสิกรรมไวใหคน
พื้นเมืองดังที่รฐั บาลไทยไดทําความตกลงไวกับรัฐบาลฝรั่งเศส
(๓) อํานาจในการอนุญาตใหกอตั้งวัดบาทหลวง เปนอํานาจของรัฐบาล ตามขอ ๘ และขอ ๑๐
ของพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ร.ศ.๑๒๘
สรุป แนวทางการพิจารณาของกรมที่ดนิ
๑. กรณีรับใหเปนที่ตั้งวัดบาทหลวง
ผลการพิจารณา
ไมอนุญาต
๒. ปจจุบนั มิซซังฯ ไมสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มไดอีก
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