PARTICULAR NORMS FOR THAILAND
DECREE NUMBER 1
Promulgation
of Catholic Bishops’ Conference
of Thailand’s Decrees.
CANON 8
#2. Particular laws are promulgated in the manner determined by the
legislator; they begin to oblige one month from the date of promulgation, unless
a different period is prescribed in the law itself.
CANON 455
#3. The manner of promulgation and the time they come into force are determined
by the Episcopal Conference.
In accordance with the prescription of canons 8#2 and 455#3, the Catholic
Bishops’ Conference of Thailand hereby decrees that the decrees enacted by the
Catholic Bishops’ Conference, after recognition by the Apostolic See, are
promulgated through publication in the series “Official Document” of the
Catholic Bishops’ Conference. In certain cases, another method of promulgation
may also be prescribed.
These decrees come into force one calendar month after the date affixed to the
decree of publication, unless, because of nature of the case, they bind at once, or
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unless a shorter or longer interval has been specifically and expressly prescribed
in the decree itself.
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ขอกําหนดของสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย

กฤษฎีกา 1
การประกาศใชกฤษฎีกาตางๆ ที่สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทยเปนผูออก
มาตรา 8 # 2

มาตรา 445 # 3

กฎหมายเฉพาะตางๆ จะตองมีการประกาศใชตามรูปแบบทีผ่ ูกฎหมายเปนผู
กําหนด และจะมีผลบังคับใชหนึ่งเดือนนับแตวันที่มีการประกาศใช เวนแตวาใน
ตัวบทกฎหมายเองจะกําหนดระยะเวลาแตกตางไปจากนั้น
รูปแบบของการประกาศใช และเวลาที่จะมีผลบังคับใชสภาพระสังฆราชเปนผู
กําหนด

เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 8#2 และมาตรา 455 # 3 สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ประกาศวา กฤษฎีกาตางๆ ที่สภาพระสังฆราชฯ เปนผูออกนั้น
ภายหลังจากไดรบั การรับรองจากสันตะสํานักแลว จะตองมีการประกาศใชโดยการพิมพในรูปแบบ
ที่เรียกวา “เอกสารทางการ” ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ยกเวนในบางกรณี
อาจจะมีการกําหนดวิธีอนื่ ในการประกาศดวยก็ได
กฤษฎีกาตางๆ เหลานี้จะมีผลบังคับใชหนึ่งเดือนหลังจากวันที่ระบุไวในกฤษฎีกาที่ไดรับการตีพิมพ
เวนแตจะมีผลบังคับทันที หรือสั้นกวา หรือยาวกวา เพราะเนื้อหาของกฤษฎีกานั้นซึง่ ในกรณี
เชนนีจ้ ะตองมีการกําหนดอยางชัดเจนและเจาะจงในกฤษฎีกานั้นเอง
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DECREE NUMBLE 2
Liturgy
Of the Hours for Permanent Deacons
CANON 276
#2. In order they can pursue this perfection:
10…………..
20…………..
30 priests, and deacons aspiring to the priesthood, are obliged to carry out the liturgy of
the hours daily, in accordance with their own approved liturgical books; permanent
deacons are to recite that part of it determined by the Episcopal Conference.
In accordance with the prescriptions of canon 276 #2, 30, the Catholic Bishops’
Conference of Thailand hereby decrees that permanent deacons are obliged to pray
daily the Morning and Evening Prayer from the Liturgy of the Hours.
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กฤษฎีกา 2
พิธีทําวัตรของสังฆานุกรถาวร
มาตรา 276#2 เพื่อพวกเขาสามารถดําเนินตามหนทางแหงความครบครันนี้
10 …………..
20 ……….....
30 พระสงฆ และสังฆานุกรที่ตองการบรรลุศักดิ์สงฆมีขอผูกมัดใหทําพิธสี วดทําวัตร ตามหนังสือ
พิธีกรรมที่ไดรับการรับรองแลวทุกๆ วัน สวนสังฆานุกรถาวรตองสวดทําวัตรตามสวนที่สภา
พระสังฆราชกําหนด
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 276#2, 30 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทยประกาศวา สังฆานุกรถาวรมีขอผูกมัดใหทําวัตรเชา และทําวัตรเย็นตามหนังสือพิธีสวดทําวัตรทุกๆ
วัน
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DECREE NUMBER 3
Ecclesiastical Dress
CANON 284
Clerics are to wear suitable ecclesiastical dress, in accordance with the norms
established by the Conference of Bishops and legitimate local custom.
In accordance with the prescriptions of canon 284, the Catholic Bishops’ Conference of
Thailand hereby decrees that, without prejudice to the provisions of canon 288, clerics
are to dress one of the followings:
1) Cassock.
2) Clergyman.
3) A dignified outfit, sober in colour, with a clearly recognizable sing, namely
a cross designed and designated by the Catholic Bishops’ Conference
of Thailand.
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กฤษฎีกา 3
เครื่องแบบพระสงฆ
มาตรา 284 บรรดาสมณะตองสวมเครื่องแบบของพระศาสนจักรที่เหมาะสมตามขอกําหนดที่สภา
พระสังฆราชเปนผูออก และตามขนบประเพณีทองถิ่นที่ชอบดวยกฎหมาย
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 284 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ประกาศวา บรรดาสมณะตองสวมเครื่องแบบแบบใดแบบหนึง่ ดังตอไปนี้ โดยไมตัดสิทธิ์ที่กลาวไว
ในมาตรา 288
1) เสื้อหลอ
2) ชุดเคลอจีแมน (Clergyman)
3) ชุดที่สุภาพ สีเรียบๆ และมีเครื่องหมายกางเขนชัดเจนที่กําหนด และออกแบบโดยสภา
พระสังฆราชฯ ติดที่อกเสื้อ
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DECREE NUMBER 4
Term of office for Parish Priest
CANON 522
It is necessary that a parish priest have the benefit of stability, and therefore he is
to be appointed for an indeterminate period of time. The diocesan Bishop may appoint
him for a specified period of time only if the Conference of Bishops has by decree
allowed this.
In accordance with the prescriptions of canon 522, the Catholic Bishops’
Conference of Thailand hereby decrees that parish priests may be appointed for at least
a renewable five-year term.
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กฤษฎีกา 4
ระยะเวลาอยูใ นตําแหนงของเจาอาวาส
มาตรา 522 เปนสิ่งจําเปนที่เจาอาวาสจะไดรับประโยชนจากความมีเสถียรภาพ ดังนั้น เขาจะตอง
ไดรับการแตงตั้งโดยไมจาํ กัดระยะเวลา พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลอาจแตงตั้งเขา
สําหรับระยะเวลาที่กําหนดเจาะจงไดตอเมื่อสภาพระสังฆราชไดออกกฤษฎีกาอนุมัติใหทํา
ดังนี้ไดเทานั้น

เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 522 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ประกาศวาเจาอาวาสอาจจะไดรับการแตงตั้งวาระละ 5 ป เปนอยางนอย และอาจจะไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดอีก
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DECREE NUMBER 5
Other Registers
CANON 535
# 1. In each parish are to be parochial registers, that is, of baptisms, of marriages and
of deaths, and any other registers prescribed by the Conference of Bishops or by
the diocesan Bishop. The parish priest is to ensure that entries are accurately
made and that the registers are carefully preserved.
In accordance with the prescriptions of canon 535#1, the Catholic Bishops’
Conference of Thailand hereby decrees that in each parish there are to be
parochial registers, that is, of baptisms, of marriages, of deaths, of confirmations,
of Status Animarum, of Mass offerings and of account books.
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กฤษฎีกา 5
สมุดทะบียนอื่นๆ
มาตรา 535#1 ในแตละวัดจะตองมีสมุดทะเบียนตางๆ ของวัด ดังนี้ สมุดทะเบียนศีลลางบาป
สมุดทะเบียนศีลสมรส สมุดทะเบียนผูตายและสมุดทะเบียนอื่นๆ ที่สภาพระสังฆราช
หรือพระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลเปนผูกําหนด เจาอาวาสจะตองรับรองวาการจด
บันทึกตางๆ ไดกระทําอยางเที่ยงตรง และไดเก็บรักษาสมุดบันทึกเหลานั้นไวดวยความ
เอาใจใส

เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 535#1 สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทยประกาศวา แตละวัดจะตองมีสมุดทะเบียนตางๆ ของวัด ดังนี้ สมุด
ทะเบียนศีลลางบาป ศีลกําลัง ศีลสมรส สมุดทะเบียนผูตาย สมุดครอบครัวคาทอลิก
(Status Animarum) สมุดทะเบียนเงินทําบุญมิสซาและสมุดบัญชีของวัดดวย
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DECREE NUMBER 6
Permission
To Preach given to lay Persons
CANON 766
Lay persons may be allowed to preach in a church or oratory if in certain circumstances
it is necessary, or in particular cases it would be advantageous, according to the
provisions of the Conference of Bishops and without prejudice to canon 767#1.
In accordance with the prescription of canon 766, the Catholic Bishops’
Conference of Thailand hereby decrees that lay persons may be authorized by the
diocesan bishop to preach in churches or oratories on the following occasions, in
accord with canon 767:
1) when the faithful are gathered and there is no priest or deacon who can converse
in the language of the people;
2) when the Liturgy of the Word is celebrated without a priest or deacon;
3) when seminarians who have begun their studies in theology are sent to parishes
as part of their pastoral formation;
4) when certain circumstances require the participation of lay persons (financial
questions, special appeals, special circumstances);
5) when the diocesan bishop judges it opportune.
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กฤษฎีกา 6
การอนุมัติใหบรรดาฆราวาสแสดงธรรม
มาตรา 766 สภาพระสังฆราชอาจจะออกกฎเกณฑเพื่ออนุมัตใิ หบรรดาฆราวาสแสดงธรรมใน
วัดหรือภาวนสถานได เมื่อมีเหตุการณที่จําเปนหรือเมื่อมีกรณีพิเศษที่เห็นวาเปนประโยชน
โดยไมตัดสิทธิ์ที่กลาวไวในมาตรา 767#1

เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 766 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ประกาศวา พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลอาจจะอนุมัติใหบรรดาฆราวาสแสดงธรรมในวัด
หรือในภาวนสถานไดในกรณีตางๆ โดยสอดคลองกับมาตรา 767 ดังตอไปนี้
1) เมื่อมีบรรดาสัตบุรุษมาชุมนุมกัน โดยไมมีพระสงฆ หรือสังฆนุกร ซึ่งสามารถ
พูดภาษาของชนกลุมนั้นได
2) เมื่อมีการประกอบวจนพิธีกรรม โดยไมมีพระสงฆ หรือสังฆนุกร
3) เมื่อมีบรรดาสามเณรใหญทเี่ ริ่มเรียนสาขาวิชาเทววิทยาถูกสงไปฝกงานอภิบาล
ตามวัด
4) เมื่อมีเหตุการณบางอยางเรียกรองใหบรรดาฆราวาสเขามามีสวนรวมดวย
(เชน เรื่อง การเงิน เรื่องรองเรียนพิเศษตางๆ เหตุการณพิเศษตางๆ)
5) เมื่อพระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลเห็นวาเหมาะสม

ขอกําหนดเสริม
- บทเทศนในมิสซา (Homily) ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมถูกสงวนไวสําหรับบรรดาพระสงฆ และบรรดาสังฆนุกรเสมอ ดังที่กลาว
ไวในมาตรา 767#1
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DECREE NUMBER 7
Presentation Christian Teaching
On Radio or Television
CANON 772
#2. In expounding christian teaching on radio or television, the provision of
the Conference Bishops are to be observed.
CANON 831
#2. It is for the Conference of Bishops to lay down norms determining the requirements
for clerics and members of religious institutes to take part in radio and television
programmes which concern catholic doctrine or morals.
In accordance with the prescriptions of canon 772#2, the Catholic Bishops’
conference of Thailand hereby decrees that to expound Catholic teaching on
radio or television, the following provisions are to be observed:
1) only those programmes which have been explicitly recognized as “Catholic”
by the competent ecclesiastical authority shall be considered as Catholic;
2) The persons working in this field must be properly trained in mass media
communication and they will take account of:
- the diversity of the audiences and their various situations;
- the missionary and ecumenical dimensions of the proclamation of the
Gospel;
14

- the status of the broadcasting companies;
3) before presentation Christian teaching on radio or television, the persons
working in this field will have been granted the permissions from his own
Ordinary; the Ordinary of the place of production and the Ordinary of the
place where it is
being broadcast;
4) the above mentioned norms are to be applied to everyone who takes part
in radio and television programmes which concern catholic doctrine or morals,
including lay persons, clerics and members of religious institutes.
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กฤษฎีกา 7
การบรรยายขอคําสอนคาทอลิกทางวิทยุหรือโทรทัศน
มาตรา 772 # 2
มาตรา 831#2

การอธิบายขอคําสอนคาทอลิกทางวิทยุหรือโทรทัศนนั้น ใหถือตามกฎเกณฑของ
สภาพระสังฆราช
สภาพระสังฆราชจะตองเปนผูวางขอกําหนดกฎเกณฑตางๆ สําหรับบรรดาสมณะ
และบรรดานักบวชทีม่ ีสวนรวมในรายการตางๆ ทางวิทยุ หรือโทรทัศนเกีย่ วของกับ
คําสั่งสอนหรือหลักศีลธรรมของคาทอลิก

เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 772#2 และมาตรา 831#2
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยประกาศวา การอธิบายขอคําสอนคาทอลิกทางวิทยุ
หรือ โทรทัศน ใหถือตามกฎเกณฑตา งๆ ดังนี้
1) เฉพาะรายการตางๆ ที่ผูมีอํานาจในพระศาสนจักรรับรูวาเปน “คาทอลิก” เทานั้น
จึงจะไดรับการพิจารณาวาเปนรายการของคาทอลิก
2) บุคคลที่จะทํางานในดานนี้ตองไดรับการอบรมทางดานสื่อมวลชนทีเ่ หมาะสม และ
จะตองพิจารณาในเรือ่ งตางๆ เหลานี้อยางรอบคอบ กลาวคือ
- ความหลากหลายของผูชมผูฟง และสถานะที่ตางกันของพวกเขา
- มิติของการประกาศพระวรสารในดานการธรรมทูตและดานศาสนสัมพันธ
- ฐานะของบริษัทกระจายเสียงตางๆ
3) บุคคลที่จะทําหนาที่บรรยายขอคําสอนคริสตังทางวิทยุ หรือโทรทัศน กอนอื่นเขา
จะตองไดรับอนุมัติจาก
- พระสังฆราชของเขาเอง
- พระสังฆราชของสถานที่ผลิตรายการ
- พระสังฆราชของสถานที่กระจายเสียง
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4) ขอกําหนดตางๆ ที่กลาวมาขางบนนี้ตองประยุกตใชกับทุกคนที่มีสวนในรายการทางวิทยุ
หรือโทรทัศนที่เกี่ยวของกับคําสั่งสอนหรือหลักศีลธรรมคาทอลิก นั่นคือรวมทั้งบรรดา
ฆราวาส และบรรดานักบวชดวย
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DECREE NUMBER 8
Norm
Concerning
The Arrangement of the Catechumenate
CANON 788
#3. Is is the responsibility of the Conference of Bishops to establish norms concerning
the arrangement of the catechumens and what should be their prerogatives.
In accordance with the prescriptions of canon 788#3, the Catholic Bishops’ Conference
of Thailand hereby decrees that:
1) the catechumenate or its equivalent shall be established where necessary for adults
(cf. canon 852#1). A similar provision shall be made for school-age children
who have not yet been baptized;
2) only those persons who have received the liturgical rite of admission to the
catechumenate shall be considered as catechumens;
3) The various steps undertaken by the candidates shall be indicated. These acts shall
be signed by the candidate (s) and by the person who presided over the ceremony;
4) The candidate shall be integrated into a support group organized for this purpose, so
that the experience of ecclesial life can be experienced;
5) the prerogatives for the catechumens are the following :
a) to be allowed Church funeral rites;
b) to be imparted with blessings.
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กฤษฎีกา 8
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดเตรียมผูเ ตรียมตัวรับศีลลางบาป
มาตรา 788 # 3

สภาพระสังฆราชเปนผูรับผิดชอบในการออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดเตรียม
ผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป และกําหนดวาพวกเขาควรไดรับสิทธิพิเศษอะไรบาง

เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 788 # 3 สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย ประกาศวา
1) ตองจัดใหผูใหญที่จะสมัครใจรับศีลลางบาปเปนผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป
หรือเทียบเทา (เทียบมาตรา 852 # 1) สวนเด็กในวัยเรียนที่ยังไมไดรับศีลลาง
บาป ก็ใหถือขอกําหนดเดียวกันนี้
2) เฉพาะบุคคลที่ไดรับ “จารีตรับผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป” เทานั้น จึงจะได
รับการพิจารณาวาเปนผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป
3) ผูสมัครจะไดรับการชี้แจงถึงพิธเี ตรียมตัวเปนขัน้ ๆ เพื่อรับศีลลางบาป เมื่อ
จบพิธีแตละขั้นจะตองลงชื่อ และผูเปนประธานในพิธีแตละขั้นจะตองลงชื่อ
ดวย
4) ผูสมัครจะถูกรวมเขาไปในกลุมทีต่ ั้งขึ้นมาโดยมีจุดประสงฆเพื่อใหผูสมัครได
รับประสบการณทางดานชีวิตของพระศาสนจักร
5) สิทธิพิเศษสําหรับผูเตรียมตัวรับศีลลางบาปมีดังนี้คือ
ก. มีสิทธิ์ไดรับพิธีปลงศพในพระศาสนจักร
ข. มีสิทธิ์ไดรับการอวยพรตางๆ
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DECREE NUMBER 9
Catholic Religious Education
in Schools
CANON 804
#1. The formation and education in the catholic religion provided in any school. and
through various means of social communication, is subject to the authority of the
Church.
It is for the Conference of Bishops to issue general norms concerning this field of
Activity and for the diocesan Bishop to regulate and watch over it.
In accordance with the prescriptions of canon 804, #1, the Catholic Bishops’
Conference of Thailand hereby decrees that to provide for the formation and
education in the catholic religion in catholic schools, the following provisions are
to be observed:
1) catholic school that have priests or religious on the staff must see that the
same priests or religious carry out the formation and instruction in the Catholic
Faith, and those responsible for the school take care that capable people teach
the catholic students regularly.
2) regarding the qualities of the capable lay teachers who teach the catholic
religion in the school must possess the certificate from the Catechetical
Centre, and they must be outstanding in true doctrine and uprightness of life.
20

3) those responsible for the school are to arrange regular classes of religious
instruction for their catholic students and for non Catholic students, who freely
request it.
4) those responsible are to teach all their students in the spirit of the Gospel and
accord with the doctrine of the Magisterium of the Church.
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กฤษฎีกา 9
การใหการอบรมศึกษาศาสนาคาทอลิกในโรงเรียน
มาตรา 804 # 1

การใหการอบรมศึกษาศาสนาคาทอลิกในโรงเรียน โดยผานทางเครื่องมือสื่อสาร
มวลชนตางๆ ตองขึ้นตออํานาจของพระสาสนจักร เปนหนาที่ของสภาพระสังฆ
ราชที่จะออกขอกําหนดทัว่ ๆ ไปเกี่ยวกับกิจกรรมทางดานนี้และเปนหนาทีข่ อง
พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลที่จะควบคุมดูแลเรื่องนี้ใหดี

เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 804 # 1 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ประกาศวา การจัดอบรมและใหการศึกษาศาสนาคาทอลิกในโรงเรียนตางๆ ของ
คาทอลิกนั้น ใหถือตามเกณฑ ดังนี้
1) โรงเรียนคาทอลิกที่มีพระสงฆหรือนักบวชเปนผูบริหาร พระสงฆหรือนักบวช
นั้นตองใหการอบรม และสอนความเชื่อคาทอลิกดวยตัวเองและตอง รับผิด
ชอบจัดใหผูมีความสามารถสอนคําสอนนักเรียนคาทอลิกอยางสม่ําเสมอ
2) ครูคําสอนฆราวาสที่จะสอนเรื่องศาสนาคาทอลิกในโรงเรียนนั้นตองมีคุณ
สมบัติ ดังนี้คือ
- ไดรับใบประกาศนียบัตรจากศูนยคําสอน
- เดนในเรื่องขอคําสอนที่แทจริง
- มีชีวิตที่ซื่อตรง
3) ผูรับผิดชอบโรงเรียนตองจัดใหมกี ารสอนคําสอนในชั้นเรียนใหกับนักเรียนที่ไม
ใชคาทอลิกแตสมัครใจเรียนเอง
4) ผูรับผิดชอบในเรื่องการสอนตองสอนบรรดานักเรียนใหมจี ติ ตารมณของพระ
วรสารและใหสอดคลองกับพระอาจาริยานุภาพของพระศาสนจักร (Magisterium)
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DECREE NUMBEL 10
Manner of Conferring Baptism
CANON 854
Baptism is to be conferred cither by immersion or by pouring, in accordance with the
provisions of the Conference of Bishops.
In accordance with the prescriptions of canon 854, the Catholic Bishops’
Conference of Thailand hereby decrees that baptism is to be conferred by pouring. If
immersion is desired permission must be had from the Bishop of the place of baptism.
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กฤษฎีกา 10
พิธีโปรดศีลลางบาป
มาตรา 854 พิธีโปรดศีลลางบาป จะใชวิธีจุมน้ําก็ไดใหสอดคลองกับกฎเกณฑของสภาพระสังฆราช
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 854 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ประกาศวาพิธีโปรดศีลลางบาปใหใชวิธีเทน้ํา ถาตองการใชวิธีจุมน้ําตองไดรับอนุมตั ิจาก
พระสังฆราชประมุขของสถานที่ที่จะทําพิธีโปรดศีลลางบาปกอน
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DECREE NUMBER 11
Preparation and Investigation
Before Marriage
CANON 1067
The Conference of Bishops is to lay down norms concerning the questions to be asked
of the parties, the publication of marriage banns, and the other appropriate means of
enquiry to be carried out before marriage. Only when he has carefully observed these
norms may the parish priest assist at a marriage.
In accordance with the prescriptions of canon 1067, the Catholic Bishops’
Conference of Thailand hereby decrees that the followings are to be observed
before assisting at a marriage:
1) use the investigation form prescribed by the Bishops’ Conference of Thailand.
2) the investigation must be done at least one month before the marriage.
3) the marriage banns are to be published on at least two Sundays consecutively,
even in the case of marriages between Catholics and non-Catholics, and also
in cases of validation of marriage, unless there is sufficient reason for doing
otherwise, but this decision is at the discretion of the Bishop of the place
where the parties have domicile.
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กฤษฎีกา 11
การเตรียมและการสอบสวนกอนการรับศีลสมรส
มาตรา 1067 สภาพระสังฆราชจะตองเปนผูกําหนดคําถามตางๆ ที่จะสอบถามคูสมรส การประกาศ
สมรส และวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมในการสอบสวนกอนการสมรส เมื่อไดทําตามขอ
กําหนดตางๆ นี้ดวยความเอาใจใสแลว เจาอาวาสจึงจะโปรดศีลสมรสได
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1067 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ประกาศวา กอนที่จะโปรดศีลสมรสใหทําตามกฎเกณฑตา งๆ ดังตอไปนี้
1) ใหใชแบบสอบสวนที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยกําหนด*
2) การสอบสวนใหกระทํากอนการสมรสอยางนอยหนึ่งเดือน
3) ใหมีการประกาศสมรสในวันอาทิตยอยางนอยสองครั้งตอกัน แมในกรณีที่คูสมรส
ตางคนตางถือศาสนาของตน รวมทั้งกรณีแตงงานไมถูกตองและอยากจัดการให
ถูกตอง เวนแตวามีเหตุผลสมควรเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของพระสังฆราชประมุขของสถานที่ที่คูสมรสมีภมู ิลําเนา
* ดูภาคผนวกที่ 1 ดานหลัง
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DECREE NUMBER 12
Minimum age for Marriage
CANON 1083
#2. The Conference of Bishops may establish a higher age for the lawful celebration of
marriage.
In accordance with the prescriptions of canon 1083 #2, the Catholic Bishops’
Conference of Thailand hereby decrees that the minimum age for a lawful
marriage before the Catholic Church in Thailand shall be 17 years complete for
both parties.
In particular cases, the local Ordinary may dispense from this decree after having
consulted with the pastor (s) of the Catholic party or parties ( cf. canon 88).
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กฤษฎีกา 12
อายุขั้นต่ําของผูรับศีลสมรส
มาตรา 1083 # 2

สภาพระสังฆราชอาจจะกําหนดอายุที่สูงขึ้นสําหรับการประกอบพิธีสมรสที่ชอบ
ดวยกฎหมาย

เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 1083 # 2 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทยประกาศวา อายุขั้นต่ําสําหรับการสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย คือ อายุ 17 ปบริบูรณ
ของทั้งฝายชายและฝายหญิง
ในบางกรณี พระสังฆราชประมุขทองถิ่นอาจยกเวนใหพนจากขอกําหนดนีไ้ ด โดยปรึกษากับเจา
อาวาสของฝายคาทอลิก (เทียบมาตรา 88)
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DECREE NUMBER 13
Declarations and Promises
in case of Mixed Marriage
CANON 1126
It is for the Conference of Bishops to prescribe the manner in which these declarations
and promises, which are always required, are to be made, and to determine how they
are to be established in the external forum, and how the non-catholic party is to be
informed of them.
In accordance with the prescriptions of canon 1126, the Catholic Bishops’
Conference of Thailand hereby decrees as follows:
1) the Catholic party is to declare that he or she is prepared to remove dangers
of defecting from the faith, and is to make a sincere promise to do all in his or
her power in order that all the children be baptized and brought up in the
Catholic Church, the manner of these declarations are to be made in writing
before the parish or his delegated priest;
2) the other party is to be informed in good time of these promises to be made by
the Catholic party, so that it is certain that he or she is truely aware of the
promise and of the obligation of the Catholic party, he or she is to sign the name
29

3)
4)

before the parish priest or his delegated priest showing he or she recognizes
the declaration and promise of the catholic party;
both parties are to be instructed about the purposes and essential properties
of marriage by the parish priests or the person duly delegated;
the above mentioned norms are to be applied also the case of disparity of
worship.
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กฤษฎีกา 13
คําประกาศและคํามั่นสัญญาตางๆ ในกรณีของการสมรสระหวางฝายคาทอลิกกับฝายที่รับศีล
ลางบาปแตไมเปนคาทอลิก
มาตรา 1126 สภาพระสังฆราชจะตองกําหนดวิธีการซึ่งจะทําใหการประกาศ และคํามั่นสัญญาตางๆ ซึ่ง
เปนขอเรียกรองเสมอนั้นไดถูกทําใหสําเร็จไปและตองกําหนดวาจะแสดงออกมาในขอบเขต
ภายนอกอยางไร รวมทั้งจะทําอยางไรเพื่อใหฝายที่ไมใชคาทอลิกไดรับทราบ
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 1126 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ประกาศดังตอไปนี้
1) ฝายคาทอลิกจะตองประกาศวา เขาหรือเธอจะพยายามขจัดอันตรายใดๆ อันอาจ
ทําใหเสียความเชื่อ และสัญญาดวยใจจริงวาจะพยายามสุดกําลังใหบุตรทุกคนได
รับศีลลางบาป และรับการอบรมในศาสนาคาทอลิก วิธีการประกาศนี้ตองทําเปน
ลายลักษณอักษรตอเจาอาวาส หรือพระสงฆที่ไดรับมอบอํานาจจากเจาอาวาส
2) ฝายที่ไมเปนคาทอลิกจะตองไดรับการแจงใหทราบถึงคํามัน่ สัญญาของคาทอลิกใน
เวลาที่เหมาะสม เพื่อวาเขาหรือเธอจะไดรับทราบถึงคํามั่นสัญญาและภาระหนาที่
ของฝายคาทอลิก และเขาหรือเธอจะตองลงนามตอหนาเจาอาวาสหรือผูที่ไดรับมอบ
อํานาจจากเจาอาวาส เพื่อแสดงวาเขาหรือเธอรับรูคําประกาศและคํามั่นสัญญาของ
ฝายคาทอลิก*
3) ทั้งสองฝายจะตองไดรับการอบรมสั่งสอนในเรื่องจุดประสงคของการสมรส คุณสมบัติ
ที่สําคัญๆ ของการสมรส โดยเจาอาวาสเองหรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจในดานนี้
4) ขอกําหนดขางบนนี้ใหประยุกตใชกับการสมรสแบบตางคนตางถือศาสนาของตน
(Disparity of worship) ดวย
* คํามั่นสัญญาแบบที่สภาพระสังฆราชฯ รับรองใหดูภาพผนวกที่ 2 ดานหลังนี้
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DECREE NUMBER 14
Holy Days of Obligation
CANON 1246
# 2. However, the Conference of Bishops may, with the prior approval of the Apostolic
See, suppress certain holy days of obligation or transfer them to a Sunday.
In accordance with the prescriptions of canon 1246#2, the Catholic Bishops’
Conference of Thailand hereby decrees that the holy days of obligation to be
observed in Thailand are : all Sundays of the year, Christmas day. The feasts of
the Epiphany, the Ascension of Christ, the Body and Blood of Christ, the
Assumption, the feast of the Apostles SS. Peter and Paul, and the feast of all
Saints are transferred to the Sundays following.
The other feasts listed in canon 1246#1 will not be observed as holy days of
obligation : the feast of Mary the Mother of God, the Immaculate Conception
and the feast of St.Joseph.
N.B. If the feast of Mary the Mother of God, the Immaculate Conception and the feast of St.Joseph are transferred to
the Sunday following, the will coincide with other Feasts and with a Sunday of lent.
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กฤษฎีกา 14
วันฉลองบังคับ
มาตรา 1246 # 2

อยางไรก็ตาม สภาพระสังฆราชอาจจะยุบวันฉลองบังคับบางวันไป หรืออาจจะ
เลื่อนวันฉลองบังคับไปเปนวันอาทิตย ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากสันตะสํานักกอน

เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 1246 # 2 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ประกาศวา “วันฉลองบังคับตรงวัน คือ ทุกวันอาทิตยตลอดป และวันพระคริสตสมภพ
สวนวันฉลองบังคับอื่นๆ ไดแก วันสมโภชพระคริสตเจาแสดงองค สมโภชพระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค
สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล และสมโภชนักบุญทั้งหลาย ใหเลื่อนฉลองอาทิตยถัดไป
วันฉลองบังคับอื่นๆ ที่มาตรา 1246 # 1 ระบุไวใหถือเปนวันฉลองสําคัญและไมบังคับ ไดแก วัน
สมโภชพระนางมารียพระชนนีพระเปนเจา วันสมโภชพระนางมารียผูปฏิสนธินิรมล และวันสมโภช
นักบุญยอแซฟ

ขอสังเกต : วันสมโภชพระนางมารียพระชนนีพระเปนเจา วันสมโภชพระนางมารียผูปฏิสนธินิรมล และวันสมโภชนักบุญ
ยอแซฟ ไมถูกกําหนดใหเปนวันฉลองบังคับสําหรับประเทศไทย อาจฉลองตรงวันหรือวันเสารถัดไปก็ได ถาเลื่อน
ไปวันอาทิตยถดั ไปก็จะไปตรงกับวันฉลองอื่นๆ หรือไปตรงกับวันอาทิตยในเทศกาลมหาพรต
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DECREE NUMBER 15
Fast and Abstinence
CANON 1253
The Conference of Bishops can determine more particular ways in which fasting and
abstinence are to be observed. In place of abstinence or fasting it can substitute, in
whole or in part, other forms of penance, especially works of charity and exercises of
piety.
In accordance with the prescriptions of canon 1253, the Catholic Bishops’ Conference
of Thailand hereby decrees the other forms of penance to take the place of abstinence
or fasting as follows :
1) doing other acts of devotion, such as the Way of the Cross, visiting the
Blessed Sacrament, saying the Rosary;
2) performing acts of charity, such as giving alms, visiting the sick;
3) abstaining from food or from something we usually enjoy doing e.g., abstaining
from alcoholic drinks or from smoking.
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กฤษฎีกา 15
การอดเนือ้ และอดอาหาร
มาตรา 1253 สภาพระสังฆราชสามารถกําหนดแนวทางพิเศษใหปฏิบัติตามในเรื่องของการอดเนื้อและ
และอดอาหาร โดยการทํากิจชดเชยใชโทษบาปอื่นๆ เฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติกิจเมตตา
ปราณีและปฏิบัติกิจศรัทธา ทดแทนการอดเนื้อและอดอาหารบางสวนหรือทั้งหมดก็ได
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 1253 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ประกาศวา ใหทํากิจชดเชยใชโทษบาปอื่นๆ ทดแทนการอดเนื้อและอดอาหารดังตอไปนี้
1) ปฏิบัติกิจศรัทธาแบบอื่นๆ เชน เดินรูป 14 ภาพ เฝาศีลมหาสนิท สวดสายประคํา ฯลฯ
2) ปฏิบัติกิจเมตตาปราณี เชน ใหทานคนจน เยี่ยมคนปวย ฯลฯ
3) งดเวนอาหาร หรือสิ่งที่เคยปฏิบัติเปนประจํา เชน งดดื่มสุราและเบียร งดสูบบุหรี่
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DECREE NUMBER 16
Collections
CANON 1265
#2. The Conference of Bishops can draw up rules regarding collections, which must
be observed by all. Including those from their foundation are called and are
“mendicants”
In accordance with the prescriptions of canon 1265#2, the Catholic Bishops’
Conference of Thailand hereby decrees that the following norms on fundraising must
be observed:
1) all private juridical or physical persons must have the written permission of their
own Ordinary and of the local Ordinary;
2) in seeking permissions both from their own Ordinary and the local Ordinary, the
purpose, the means, the time and place must be put in writing with the request;
3) those who requested have to send a report of the collection to their proper
Ordinaries if they are of diocesan right;
4) these norms are not to be applied to mendicant religious, unless they wish to
collect money for purposes other than their sustenance
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กฤษฎีกา 16
การเรีย่ ไร
มาตรา 1265 # 2

สภาพระสังฆราชสามารถรางกฎเกณฑเกี่ยวกับการเรี่ยไรขึ้นมาซึ่งทุกคนตอง
ถือตามรวมทั้งบรรดาสมาชิกในคณะนักพรตภิกขาจาร (mendicants) ดวย

เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 1265 # 2 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ประกาศวา ในการเรี่ยไรตางๆ ใหถือตามเกณฑตางๆ ตอไปนี้
1) บุคคลหรือนิติบุคคลทั้งหมดทีจ่ ะทําการเรี่ยไรได ตองไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษร
จากพระสังฆราชของตน และจากพระสังฆราชประมุขทองถิ่นที่จะทําการเรี่ยไรเสียกอน
2) ในการขออนุมัติทั้งจากพระสังฆราชของตน และจากพระสังฆราชประมุขทองถิ่นที่จะไปทําการ
เรี่ยไรนั้น ใหแจงวัตถุประสงค วิธีการ กําหนดเวลาและสถานที่อยางเปนลายลักษณอักษรใน
ใบคํารองนั้น
3) ผูขอเรี่ยไรที่ไดรับอนุมตั ิอยางถูกตอง เมื่อทําจบครบแลวใหสงบัญชีเรี่ยไรแกพระสังฆราชของตน
ถาเขาขึ้นตรงตอสังฆมณฑล
4) สําหรับคณะนักพรตภิกขาจาร ที่อาศัยทานจากคนบริจาคในการเลี้ยงชีพ (mendicant religious)
ไมตองถือตามกฎเกณฑตางๆ ขางบนนี้ เวนแตพวกเขาจะเรีย่ ไร เพื่อจุดประสงคอื่นอกเหนือไป
จากการยังชีพของพวกเขา
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DECREE NUMBER 17
Acts of Extraordinary
Administration
CANON 1277
In carrying out acts of administration which, in the light of the financial situation of the
diocese, are of major importance, the diocesan Bishop must consult the finance
committee and the college of consultors. For acts of extraordinary administration,
exceot in cases expressly provided for in the universal law or stated in the documents
of foundation, the diocesan Bishop needs the consent of the committee and of the
college of consultors. It is for the Conference of Bishops to determine what are to be
regarded as acts of extraordinary administration.
In accordance with the prescriptions of canon 1277, the Catholic Bishops’
Conference of Thailand hereby decrees that the following acts of administration
will be considered as acts of extraordinary administration and therefore will be
subject to the limitations of canons which regulate such acts :
1) acts which, according to the prescriptions of the Code of Canon Law,
require the approval or the advice of certain groups or advisors;
2) acts of alienation of property, which include : sale of church land and
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

buildings, entering into long-term loans or mortgages bonds or debentures,
transfer of corporate ownership to lay boards (these acts are also subject
to the limitations of canon 1292 ss);
acts which endanger the patrimony of a juridical person (these acts are also
subject to the limitations of canon 1292ss);
acceptance or refusal of an inheritance, a bequest, a donation or foundation
because of long-term obligations;
leasings or renting properties for longer than six years (these acts are
also subject to the prescriptions of canon 1297);
purchasing of real estate;
opening of a cemetery;
construction of new buildings or extensive repairs on old buildings;
establishment of a school or institution.
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กฤษฎีกา 17
การดําเนินกิจการพิเศษ
มาตรา 1277 ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่ถือวา มีความสําคัญมากตามฐานะทางดานการเงินของสังฆ
มณฑลนั้น พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลจะตองปรึกษาคณะกรรมการฝายการเงินและ
ทรัพยสิน และคณะที่ปรึกษา สวนการดําเนินกิจการพิเศษ ยกเวนกรณีทกี่ ฎหมาย สากล
ระบุไวชัดเจน หรือกรณีของมูลนิธิทมี่ ีเอกสารระบุไว พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑล ตอง
ไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการฝายการเงินและทรัพยสิน และคณะที่ปรึกษาเปน
หนาที่ของสภาพระสังฆราชจะกําหนดวาการดําเนินกิจการพิเศษมีอะไรบาง
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 1277 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ประกาศวา การดําเนินกิจการตางๆ ดังตอไปนี้ ถือเปนการดําเนินกิจการพิเศษซึง่ จะตอง
ขึ้นอยูกับขอจํากัดของมาตราตางๆ ที่ควบคุมเรื่องเหลานี้ ไดแก
1) กิจการตางๆ ที่ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ระบุวาตองไดรับความเห็นชอบหรือ ตอง
ขอคําแนะนําตางๆ
2) การขายทรัพยสมบัติ เชน ขายที่ดิน หรือสิ่งปลูกสรางของวัด การทําสัญญากูยืมหรือ
จํานองพันธบัตรหรือใบหุนของบริษทั เปนเวลายาวนาน การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์บริษัทของ
วัดไปใหคณะกรรมการทีเ่ ปนฆราวาส (การทําเชนนี้ยังตองขึ้นตอขอจํากัดของมาตรา
1292 อีกดวย)
3) กิจการตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอศาสนสมบัติที่นิติบุคคลตางๆ เปนเจาของ
(กิจการนี้ ยังตอง ขึ้นตอขอจํากัดของมาตรา 1292 อีกดวย)
4) การรับหรือการปฏิเสธมรดก พินัยกรรมยกมรดกให กองบริจาคหรือกองมูลนิธิทมี่ ีพนั ธะ
ผูกพันยาวนาน
5) ใหเชาหรือเงินคาเชาทรัพยสมบัตทิ ี่กินเวลายาวนานกวา 6 ป (การทําดังนี้ ยังตองขึ้นตอ
กฎหมายมาตรา 1297 ดวย)
6) การซื้อที่ดินและสิ่งกอสราง (real estate)
7) การเปดสุสาน
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8) การกอสรางตึกใหมหรือการซอมแซมตอเติมตึกเกา
9) การกอสรางโรงเรียนหรือสถาบัน
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DECREE NUMBER 18
Alienation of Church Property
CANON 1292
#1. Without prejudice to the provision of canon 638#3, when the amount of the
goods to be alienated is between the minimum and maximum sums to be
established by the Conference of Bishops for its region, the competent authority
in the case of juridical persons not subject to the diocesan Bishop is determined
by the juridical person’s own statutes. In other cases, the competent authority is
the diocesan Bishop acting with the consent of the finance committee, of the
college of consultors, and of any interested parties. The diocesan Bishop needs
the consent of these same persons to alienate goods which belong to the diocese
itself.
#2. The permission of the Holy See also is required for the valid alienation of goods
whose value exceeds the maximum sum, or if it is a question of the alienation of
something given to the Church by reason of a vow, or of objects which are
precious by reason of their artistic or historical significance.
#3. When a request is made to alienate goods which are divisible, the request must
statewhat parts have already been alienated; otherwise, the permission is in valid.
#4. Those who must give advice about or consent to the alienation of goods are not
to give this advice or consent until they have first been informed precisely both
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about the economic situation of the juridical person whose goods it is proposed
to alienate and about alienations which have already taken place.
In accordance with the prescriptions of canon 1292, the Catholic Bishops’
Conference of Thailand hereby decrees that for selling the goods in amounts of
Less than 500,000 Bant (US $ 20,000), the diocesan Bishop may carry out these
acts on his own. Acts between 500,000 Baht (US $ 20,000) and 25,000,000 Baht
(US $ 1,000,000) : the diocesan Bishop needs the consent of the Finance
Committee and the College of Consultors. Acts over 25,000,000 Baht (US $
1,000,000) : the consent of the Holy See is also required before the transaction
can be validly concluded.
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กฤษฎีกา 18
การขายศาสนสมบัติ
มาตรา 1292 # 1

โดยไมตัดสิทธิ์ที่กลาวไวในมาตรา 638 # 3 เมื่อจํานวนทรัพยสินที่จะขายอยูใน
ระหวางวงเงินต่ําสุดกับวงเงินสูงสุด ซึ่งสภาพระสังฆราชจะตองเปนผูกําหนดใหใชใน
ภาคปกครองนั้น ผูมีอํานาจในการกําหนดวงเงินสําหรับนิติบุคคลที่ไมขึ้นตรงตอ
พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลขึ้นอยูกับธรรมนูญของนิติบุคคลนั้นเอง สวนกรณี
อื่นๆ ผูมีอํานาจคือ พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลที่กระทําไปโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฝายการเงินและทรัพยสินกับของคณะที่ปรึกษาและของฝาย
ทั้งหลายที่เกีย่ วของ พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลตองการความเห็นชอบจากคณะ
บุคคลเดียวกันเหลานั้นดวยในการขายทรัพยสินซึ่งเปนของสังฆมณฑลเอง
#2 การขายทรัพยสินที่มมี ูลคาเกินวงเงินสูงสุด หรือการขายบางสิ่งที่ไดมาจากการมอบ
ใหพระศาสนจักรโดยถือตามคําปฏิญาณหรือการขายวัตถุสิ่งของที่ล้ําคาในดาน
ศิลปะ หรือทรงคุณคาทางดานประวัติศาสตรตองไดรับอนุมัตจิ ากสันตะสํานักกอน
จึงจะถือวาถูกตอง
#3 เมื่อคํารองเพื่อขออนุมัติบงถึงการขายทรัพยสินที่แบงสันปนสวนได ในใบคํารอง
ตองระบุวาสวนไหนที่ไดขายไปแลวบาง มิฉะนั้น การอนุมัตินั้นถือวาเปนโมฆะ
#4 บุคคลเหลานั้นมีหนาที่ใหคําแนะนําหรือใหความเห็นชอบในเรื่องการขายทรัพยสิน
จะตองไมใหคําแนะนําหรือใหความเห็นชอบจนกวาพวกเขาจะไดรับการแจงใหทราบ
สถานะทางดานเศรษฐกิจที่แทจริงของนิติบุคคลที่เสนอขายทรัพยสินนั้น และ
เกี่ยวกับการขายตางๆ ที่เคยทําไปแลว

เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 1292 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ประกาศวา สําหรับการขายทรัพยสินที่มีจํานวนเงินต่ํากวา 500,000 บาท พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑล
สามารถทําไดเลย ถาหากอยูในระหวางวงเงิน 500,000-25,000,000 บาท พระสังฆราชประมุขสังฆ
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มณฑลตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝายการเงินและทรัพยสิน และของคณะที่ปรึกษา แต
หากเปนเงินมากกวา 25,000,000 บาทขึ้นไป ตองไดรับความเห็นชอบจากสันตะสํานักดวย
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DECREE NUMBER 19
Leasing of Ecclesiatical
Immovable Property
CANON 1297
It is the duty of the Conference of Bishops, taking into account the local circumstances,
to determine norms about the leasing of ecclesiastical goods, especially about
permission to be obtained from the competent ecclesiastical authority.
In accordance with the prescriptions of canon 1297, the Catholic Bishops’ Conference
of Thailand hereby decrees that the following norms shall be observed when it is
question of leasing or renting ecclesiastical goods:
1) The leasing of ecclesiastical property, when the lease extends over a period of six
years, constitutes an act of extraordinary administration, and is subject to the
prescriptions of canon 1277, or, in the case of institutes of consecrated life, of
canon 638#1.
2) Any leasing or renting of ecclesiastical property should be done in writing,
observing all applicable civil and particular laws.
3) Normally, the Church property shall not be leased for less than the current
comparable rates. If, however, in particular circumstances, the property is to be
leased for less than these rates, the written permission of the Ordinary is to be
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4)

obtained beforehand, except in the case of institutes of consecrated life of
pontifical right where permission of the major superior shall be obtained.
If the total amount of rent to be paid exceeds the maximum amount determined
for the region for acts of alienation of ecclesiastical goods. and if the leases has a
duration of more than nine years, the permission of the Holy See is also to be
obtained beforehand.
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กฤษฎีกา 19
การใหเชาศาสนสมบัติที่เปนอสังหริมทรัพย
มาตรา 1297 เปนหนาที่ของสภาพระสังฆราชที่จะออกขอกําหนดเกี่ยวกับการใหเชาศาสนสมบัติ โดย
พิจารณาจากสภาพแวดลอมของทองถิ่นนั้น เฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการอนุมัติที่จะตอง
ไดรับจากผูมีอํานาจในพระศาสนจักร
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 1297 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ประกาศวา การใหเชาหรือคาเชาศาสนสมบัติตองถือตามกฎเกณฑตา งๆ ตอไปนี้
1) การใหเชาศาสนสมบัติเปนระยะเวลายาวนานกวา 6 ป ที่เราถือวาเปนการดําเนินกิจการ
พิเศษ ตองขออนุมัตแิ ละตองขึ้นกับมาตรา 1277 ดวย หรือในกรณีของสถาบันนักบวช
ก็ใหขึ้นกับมาตรา 638 # 1
2) การใหเชาหรือเงินคาเชาศาสนสมบัติใดๆ ตองทําเปนลายลักษณอักษรโดยยืดถือ
กฎหมายบานเมืองและกฎหมายทองถิ่นมาประยุกตใช
3) ตามปกติแลว จะตองไมใหเชาศาสนสมบัติในราคาที่นอยกวาราคาที่เปนจริงในขณะ
นั้น อยางไรก็ตาม ในบางกรณีอาจใหเชาศาสนสมบัติต่ํากวาราคาที่เปนจริงได แต
ตองไดรับจากพระสังฆราชกอน ยกเวนในกรณีของสถาบันนักบวชทีข่ นึ้ ตรงตอ
สันตะสํานักซึ่งจะตองไดรับอนุมัตจิ ากมหาอธิการกอน
4) ถาจํานวนเงินคาเชาศาสนสมบัติทั้งหมดเกินวงเงินสูงสุดที่กําหนดใชในภาคพระศาสน
จักรนั้น และถาการใหเชามีระยะยาวนานกวา 9 ป ตองไดรับอนุมัติจากสันตสํานักกอน
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DECREE NUMBER 20
Lay Judges in Ecclesiastical
Tribunals
CANON 1421
#2. The Episcopal conference can permit that lay persons also be appointed judges.
Where necessity suggests, one of these can be chosen in forming a college of
judges.
In accordance with the prescription of canon 1421#2, the Catholic Bishops’
Conference of Thailand hereby decrees that where it is opportune to do so, lay
person who have the necessary qualifications as outlined in the law, may be
appointed judges in Church courts, to be part of a Collegial Tribunal.
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กฤษฎีกา 20
ผูวินิฉัยฆราวาสในพระศาสนจักร
มาตรา 1421 # 2

สภาพระสังฆราชสามารถอนุมัติใหฆราวาสใหไดรับแตงตั้งเปนผูวินิจฉัยได คนหนึ่ง
ในพวก เขาจะไดรับเลือกเปนคณะผูวนิ ิจฉัยในที่ที่เห็นวาจําเปน

เพื่อใหสอดคลองกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 1421 # 2 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทยประกาศวาที่ใดเห็นวาเหมาะสมจะทําเชนนั้น ก็อาจจะแตงตั้งผูวินิจฉัยที่เปนฆราวาส ซึ่งมี
คุณสมบัติตา งๆ ตามที่กฎหมายระบุไวในพระศาสนจักรได ใหเปนสวนหนึ่งของคณะผูวินิจฉัย

50

DECREE NUMBLE 21
One Judge in Matrimonial Cases
CANON 1425
#1. The following matters are reserved to a collegiate tribunal of three of three
judges, any contrary custom being reprobated:
10 contentious cases:
a) concerning the bond of sacred ordination;
b) concerning the bond of marriage, without prejudice to the provisions of
canon 1686;
20 penal cases:
a) for offences which can carry the penalty of dismissal from the clerical
state;
b) concerning the imposition or declaration of an excommunication.
#2. The Bishop can entrust the more difficult cases or those of greater importance to
the judges.
#3. The judicial Vicar is to assign judges in order by rotation to hear the individual
cases, unless in particular cases the Bishop has decided otherwise.
#4. In a trial at first instance, if it should happen that it is impossible to constitute a
college of judges, the Episcopal Conference can for as long as the impossibility
persists, permit the Bishop to entrust cases to a sole clerical judge. Where
possible, the sole judge is to associate with himself an assessor and an audior.
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#5. One judges have been designated, the judicial Vicar is not to replace them,
except for a very grave reason, which must be expressed in a decree.
In accordance with the prescriptions of canon 1425, the Catholic Bishop’
Conference of Thailand hereby decrees that when it is not possible to constitute a
Collegial Tribunal of three judges in first instance for the adjudication of
marriage nullity cases, the case may be entrusted to one clerical judge, who,
where possible, shall be assisted by an assessor and an auditor.
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กฤษฎีกา 21
ผูวินิจฉัยคนเดียวในกรณีเกีย่ วกับการสมรส
มาตรา 1425 # 1

ในเรื่องตางๆ ตอไปนี้ ใหใชคณะผูวินิจฉัยอยางนอย 3 คน ขนบธรรมเนียมประเพณี
ใดๆ ที่ตรงขามใหเพิกถอนไป กลาวคือ
ก. คดีความแพง
ก.1 เกี่ยวของกับพันธะของศีลบวชอันศักดิ์สิทธิ์
ก.2 เกี่ยวของกับพันธะของการสมรส ยกเวนที่มีกลาวไวในมาตรา
1686
ข.คดีความอาญา
ข.1 เกี่ยวของกับการกระทําผิดซึ่งตองไดรับบทลงโทษของการขับออก
จากสถานะสมณะ
ข.2เกี่ยวของกับการกําหนดหรือการประกาศโทษของการขับอออก
จากพระศาสนจักร
# 2 พระสังฆราชสามารถมอบหมายกรณีที่มีความยาวมากๆ หรือกรณีที่มีความสําคัญมากๆ ใหอยูใน
การตัดสินของคณะผูว ินิจฉัยสามคนหรือหาคน
# 3 ผูอํานวยการสํานักงานวินิจฉัยคดี (The Judicial Vicar) จะตองมอบหมายใหกับบรรดาผูวินิจฉัย
เขาฟงคดีความตางๆ หมุนเวียนกันไป เวนแตวาในบางคดีพระสังฆราชไดตัดสินเปนอยางอื่น
# 4 ในการพิจารณาคดีทศี่ าลชั้นตน ถาเปนไปไมไดที่จะแตงตัง้ คณะผูวินิจฉัยขึ้นมา สภาพระสังฆราช
สามารถอนุมัติพระสังฆราชแตละองคใหมอบหมายคดีความตางๆ กับผูวินิจฉัยคนเดียวที่เปนสมณะ
ได ตราบเทาที่ความเปนไปไมไดยังคงมีอยู อยางไรก็ตาม ในที่ทําไดใหแตงตั้งผูชวยวินิจฉัย (assessor)
คนหนึ่งและผูตรวจสอบคดี (auditor) อีกคนหนึ่งรวมกับผูว ินิจฉัยคนเดียวนั้น
# 5 เมื่อมีการกําหนดตัวผูวินิจฉัยไปแลว ผูอํานวยการสํานักงานวินิจฉัยคดีจะไมเขามารับหนาที่แทนพวก
เขายกเวนเมื่อมีเหตุผลหนักหนวงมาก ซึ่งตองประกาศกฤษฎีกาออกมาอยางชัดเจน
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เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 1425 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ประกาศวา ในสังฆมณฑลใดที่ไมสามารถแตงตั้งคณะผูวินิจฉัย 3 คน ในศาลชั้นตนเพื่อพิจารณาคดีความ
เปนโมฆะของการสมรสได ใหมอบหมายคดีนี้แกผูวินิจฉัยคนเดียวที่เปนสมณะ โดยมีผูชวยวินิจฉัย
(assessor) คนหนึ่งและผูต รวจสอบคดี (auditor) อีกคนหนึ่งเปนผูชวย เทาที่จะเปนไปได
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