สั งฆมมณฑลรราชบุรี
วัด....................................................................................................................ปี .................

แบบบสอบถาาม
ก่ อนรับศีลสมรส

ก่ อนการแแต่ งงานแบบบคาทอลิลิก

(โดยการรับรองจากกสภาพระสังั ฆราชคาทอลิกแห่งปรระเทศไทย สอดคล้
ส
องกับั กฎหมาย ม.1067)
ม

.............................................................

...............................................................

เจ้ าบ่บาว

เจ้ าสาว

แฟ้ มเออกสารที่ ......................................

แบบสอบถามก่อนรับศีลสมรส
เจ้าบ่าว ………………………………………………………………………………………………………
เจ้าสาว ………………………………………………………………………………………………………
พยาน 1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………
วันสมรส………………………………………………………………………………………………………
(พระสงฆ์ตอ้ งเป็ นผูส้ อบถาม และกรอกคําตอบเอง และให้สอบถามเจ้าบ่าว และเจ้าสาวแยกกัน)
คู่บ่าวสาวต้องได้รับการเตือนให้ทราบถึงความศักดิ์สิ ทธิ์ และพันธะของคําสาบาน ต่อจากนั้นให้
วางมือเหนือหนังสื อพระคัมภีร์ พร้อมทั้งกล่าวคําสาบานดังต่อไปนี้

“ข้ าพเจ้ า.....................................................................................................ขอสาบานว่ า
จะกล่ าวความจริงในการตอบคําถามทุก ๆ ข้ อ”

คําถาม
ก. ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อ และ นามสกุล .....................................................................................................................................
2. ท่านเกิดเมื่อไร และที่ไหน? วันที่...................เดือน.....................................................ค.ศ. .....................
ที่...............................................................................................................................................................
3. ที่อยูป่ ัจจุบนั ของท่าน................................................................................................................................
.............................................................................โทรศัพท์......................................................................
ท่านอยูท่ ี่นี่มาตั้งแต่เมื่อไร.........................................................................................................................
ที่อยูถ่ าวรของท่าน (ตามทะเบียนบ้าน) ....................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. ท่านถือสัญชาติ.............................................................อาชีพ...................................................................
5. ท่านนับถือศาสนา.........................................................นิกาย...................................................................
6. สถานภาพปัจจุบนั ของท่าน
( ) โสด
( ) พ่อหม้าย
( ) แม่หม้าย
7. ท่านรับศีลล้างบาปเมื่อไร และที่ไหน? วันที่..............เดือน...............................................ค.ศ..................
ค.ศ. ........................................วัด..............................................................................................................
( ) ได้รับแล้ว
( ) ยังไม่ได้รับ
8. ท่านได้รับศัลศักดิ์สิทธิ์อื่นบ้างหรื อเปล่า?
ถ้าได้รับแล้ว ศีลอะไรบ้าง?
( ) ศีลอภัยบาป
( ) ศีลมหาสนิท
( ) ศีลกําลัง

9. ท่านปฏิบตั ิศาสนกิจสมํ่าเสมอหรื อ? .........................................................................................................
10. ชื่อ และ นามสกุล บิดาของท่าน................................................................................................................
................................................................................................นับถือศาสนา.......................................
ชื่อ และ นามสกุล มารดาของท่าน.............................................................................................................
................................................................................................นับถือศาสนา.......................................
ที่อยูบ่ ิดามารดาของท่าน............................................................................................................................
................................................................................................โทรศัพท์...............................................
11. ชื่อและนามสกุลของบุคคลที่ท่านปรารถนาจะแต่งงานด้วย......................................................................
................................................................................................นับถือศาสนา.......................................
ที่อยู.่ .........................................................................................................................................................
................................................................................................โทรศัพท์..............................................
สถานที่ที่จะประกอบพิธีสมรส.................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ข. ข้ อมูลทางด้ านกฎหมายพระศาสนจักร
12. ท่านเคยทําพิธีหมั้นกับใครมาก่อนหรื อไม่?...............................................................................................
ท่านเคยทําพิธีหมั้น ทําในรู ปแบบใด ( ) ตามรู ปแบบทางศาสนา
( ) ตามประเพณี
( ) ตามรู ปแบบทางกฎหมายบ้านเมือง
มีการถอนหมั้นครั้งนั้นไปแล้วใช่หรื อไม่?................................................................................................
ถ้าใช่ เป็ นการถอนหมั้นแบบไหน? ( ) ต่างฝ่ ายต่างยินยอม
( ) เจ้าอาวาสรับรู ้
( ) ผูใ้ หญ่ท้ งั สองฝ่ ายรับรู ้
13. ท่านเคยแต่งงานมาก่อนหรื อไม่? ..............................................................................................................
ถ้าเคย เป็ นการแต่งงานแบบไหน? ( ) ตามรู ปแบบทางศาสนา
( ) ตามประเพณี
( ) ตามรู ปแบบทางกฎหมายบ้านเมือง ( ) ไม่มีรูปแบบ
ชื่อ และ นามสกุลของผูท้ ี่เคยแต่งงานด้วย.................................................................................................
..................................................................................................................................................................
เวลาและสถานที่ที่ประกอบพิธีแต่งงาน.....................................................................................................
..................................................................................................................................................................
การแต่งงานครั้งก่อนได้รับการยกเลิกแล้วหรื อยัง?...................................................................................
ถ้าได้รับการยกเลิกแล้วด้วยวิธีใด?............................................................................................................

( ) ได้รับการประกาศเป็ นโมฆะจากศาลของพระศาสนจักร
(ต้องมีใบตัดสิ นเป็ นหลักฐาน)
( ) คู่แต่งงานเดิมตายไปแล้ว
(ต้องมีใบมรณะเป็ นหลักฐาน)
( ) ได้รับเอกสิ ทธิ์นกั บุญเปโตร
(ต้องมีใบประกาศจากสันตะสํานักเป็ นหลักฐาน)
( ) ได้รับเอกสิ ทธิ์นกั บุญเปาโล
(ต้องมีใบอนุมตั ิจากพระสังฆราชประจําสังฆมณฑลเป็ นหลักฐาน)
( ) หย่าร้างกันตามกฎหมายบ้านเมือง
(ต้องมีใบหย่าเป็ นหลักฐาน)
14. บิดามารดาของท่านรู ้ และเห็นด้วยกับการแต่งงานของท่านครั้งนี้หรื อไม่?...............................................
(ถ้าอายุต่าํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์ถือเป็ นผูเ้ ยาว์ บิดามารดาต้องเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าเห็นด้วยกับการ
แต่งงานครั้งนี้)
15. ตั้งแต่ท่านมีอายุครบ 14 ปี บริ บูรณ์แล้ว (สําหรับฝ่ ายชาย) หรื อ 12 ปี บริ บูรณ์แล้ว (สําหรับฝ่ ายหญิง)
ท่านเคยอยูท่ ี่อื่นนานเกิน 6 เดือน หรื อไม่? ...............................................................................................
ถ้าเคย ที่ไหน? ...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
16. ท่านสมัครใจแต่งงานครั้งนี้อย่างอิสระหรื อไม่? ......................................................................................
ท่านรู ้จกั คู่แต่งงานของท่านนานเท่าไร? ...................................................................................................
17. ท่านรู ้วา่ คู่แต่งงานของท่านสมัครใจแต่งงานครั้งนี้อย่างอิสระหรื อไม่? ....................................................
18. ท่านกับคู่แต่งงานเป็ นญาติกนั หรื อไม่?. ....................................................................................................
ถ้าเป็ น เป็ นญาติแบบไหน?
( ) ญาติสืบสายโลหิ ต (Consanguinity) สายตรง (Direct line)
ชั้นที่....................................................................................................................................................
( ) ญาติสืบสายโลหิ ต (Consanguinity) สายขนาน (Collateral line)
ชั้นที่....................................................................................................................................................
( ) ญาติเกี่ยวดอง (Affinity) สายตรง (Direct line)
ชั้นที่.................................................................................................................................................
( ) ญาติทางกฎหมายบ้านเมือง (บุตรบุญธรรม, พี่นอ้ งบุญธรรม)
สายตรงหรื อขนาน? .............................................................ชั้นที่.......................................................

19. ท่านควรตระหนักว่าข้อขัดขวางต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะทําให้การแต่งงานเป็ นโมฆะ หรื อมิชอบด้วยกฎหมาย
(invalid or unlawful) นัน่ คือ
ก. การไร้สมรรถภาพทางเพศ (Impotence)
ข. การแต่งงานระหว่างคาทอลิกกับคริ สต์นิกายอื่น ๆ (Mixed Marriage)
ค. การแต่งงานระหว่างคาทอลิกกับผูท้ ี่ไม่ได้รับศีลล้างบาป (Disparity of Cult)
ง. การแต่งงานของผูท้ ี่เคยได้รับศีลบวชมาก่อน (Sacred Orders)
จ. การแต่งงานของผูท้ ี่ปฏิญาณตลอดชีพในคณะนักบวชมาก่อน (Religious Profession)
ฉ. การแต่งงานของผูท้ ี่ทาํ ผิดกฎหมายอาญาด้วยการฆ่าคู่ครองเดิมเพื่อแต่งงานใหม่ (Crime)
ช. การแต่งงานกับผูท้ ี่ถูกลักพาตัวไป (Abduction)
ซ. และเหตุอื่น ๆ .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
20. ท่านมีขอ้ ขัดขวางใด ๆ ที่กล่าวมานี้หรื อไม่? .............................................................................................
ถ้ามี เป็ นข้อขัดขวางชนิดไหน? ................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ค. ข้ อมูลทางด้ านข้ อคําสอน
(พระสงฆ์ผสู ้ อบถามควรอธิ บายข้อคําสอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการแต่งงานในข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้ ให้ละเอียด
ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น)
21. ท่านได้รับการอบรมทางด้านข้อคําสอนของศาสนาคาทอลิกอย่างเพียงพอหรื อ?......................................
..................................................................................................................................................................
- ข้อคําสอนคาทอลิกที่สอนว่า “การแต่งงานเป็ นพันธสัญญาที่ชายและหญิงกระทําต่อกันด้วยความ
สมัครใจว่าจะเป็ นคู่ครองกันตลอดชีวิต เพื่อสนับสนุนความรักต่อกันและกัน และเพื่อให้การกําเนิด
และอบรมเลี้ยงดูบุตรตามความเชื่ อคาทอลิก” ท่านมีความเข้าใจเป็ นอย่างดี และเตรี ยมตัวอย่างดี
เข้าสู่การแต่งงานตามข้อคําสอนนี้ หรื อไม่?
………………………………………………………………………………………………………
- ลักษณะที่สาํ คัญของการแต่งงานตามแบบที่คาทอลิกสอน คือ “ความเป็ นเอกภาพ (Unity) และการ
หย่าร้างไม่ได้ (Indissolubility)” ท่านมีความเข้าใจ และยอมรับหรื อไม่?
............................................................................................................................................................
22. ท่านต้องการเข้าสู่ พิธีแต่งงานครั้งนี้ ดว้ ยความบริ สุทธิ์ ใจ โดยไม่มีเจตนาจะต่อต้านความเป็ นเอกภาพ
ของการแต่งงานใช่หรื อไม่?......................................................................................................................

23. ท่านต้องการเข้าสู่ พิธีแต่งงานครั้งนี้ ดว้ ยความบริ สุทธิ์ใจ โดยไม่มีเจตนาจะต่อต้านการหย่าร้างไม่ได้ใช่
หรื อไม่?.....................................................................................................................................................
24. ท่านต้องการเข้าสู่ พิธีแต่ งงานครั้ งนี้ ด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ โดยไม่มีเจตนาจะขจัดบุ ตรที่ จะเกิ ดมาใช่
หรื อไม่?.....................................................................................................................................................
25. ท่านทราบถึงหน้าที่สาํ คัญของการแต่งงาน คือ การรักกันและกันหรื อไม่?...............................................
26. ท่านทราบถึงหน้าที่สาํ คัญของการแต่งงาน ในเรื่ องการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรื อไม่?....................................
27. เรื่ องอื่น ๆ ที่ท่านต้องการเพิ่มเติม..............................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ตอบคําถามทุกข้อตามความจริ ง

............................................................
(ลายมือชื่อผูต้ อบแบบสอบถาม)
ตราวัด

............................................................
(ลายมือชื่อพระสงฆ์ผสู ้ อบถาม)

ชื่อวัด......................................................
ที่อยูว่ ดั ..........................................................
......................................................................
......................................................................
วันที่..............................................................

