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แบบสอบถามก่อนรับศีลสมรส 

เจา้บ่าว ……………………………………………………………………………………………………… 
เจา้สาว ……………………………………………………………………………………………………… 
พยาน 1. …………………………………………………………………………………………………… 
 2. …………………………………………………………………………………………………… 
วนัสมรส……………………………………………………………………………………………………… 
(พระสงฆต์อ้งเป็นผูส้อบถาม และกรอกคาํตอบเอง และใหส้อบถามเจา้บ่าว และเจา้สาวแยกกนั) 
 คู่บ่าวสาวตอ้งไดรั้บการเตือนให้ทราบถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ และพนัธะของคาํสาบาน ต่อจากนั้นให้
วางมือเหนือหนงัสือพระคมัภีร์ พร้อมทั้งกล่าวคาํสาบานดงัต่อไปน้ี 

“ข้าพเจ้า.....................................................................................................ขอสาบานว่า
จะกล่าวความจริงในการตอบคาํถามทุก ๆ ข้อ” 

คาํถาม 

ก. ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือ และ นามสกลุ ..................................................................................................................................... 
2. ท่านเกิดเม่ือไร และท่ีไหน?  วนัท่ี...................เดือน.....................................................ค.ศ. ..................... 

ท่ี............................................................................................................................................................... 
3. ท่ีอยูปั่จจุบนัของท่าน................................................................................................................................ 

.............................................................................โทรศพัท.์..................................................................... 
ท่านอยูท่ี่น่ีมาตั้งแต่เม่ือไร......................................................................................................................... 
ท่ีอยูถ่าวรของท่าน (ตามทะเบียนบา้น) .................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

4. ท่านถือสญัชาติ.............................................................อาชีพ................................................................... 
5. ท่านนบัถือศาสนา.........................................................นิกาย................................................................... 
6. สถานภาพปัจจุบนัของท่าน   (  ) โสด   (  ) พอ่หมา้ย           (  ) แม่หมา้ย 
7. ท่านรับศีลลา้งบาปเม่ือไร และท่ีไหน? วนัท่ี..............เดือน...............................................ค.ศ.................. 

ค.ศ. ........................................วดั.............................................................................................................. 
8. ท่านไดรั้บศลัศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืนบา้งหรือเปล่า?             (  ) ไดรั้บแลว้           (  ) ยงัไม่ไดรั้บ 

ถา้ไดรั้บแลว้ ศีลอะไรบา้ง?  (  ) ศีลอภยับาป  (  ) ศีลมหาสนิท           (  ) ศีลกาํลงั 



9. ท่านปฏิบติัศาสนกิจสมํ่าเสมอหรือ? ......................................................................................................... 
10. ช่ือ และ นามสกลุ บิดาของท่าน................................................................................................................ 

................................................................................................นบัถือศาสนา....................................... 
ช่ือ และ นามสกลุ มารดาของท่าน............................................................................................................. 
................................................................................................นบัถือศาสนา....................................... 
ท่ีอยูบิ่ดามารดาของท่าน............................................................................................................................ 
................................................................................................โทรศพัท.์.............................................. 

11. ช่ือและนามสกลุของบุคคลท่ีท่านปรารถนาจะแต่งงานดว้ย...................................................................... 
................................................................................................นบัถือศาสนา....................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................................................... 
................................................................................................โทรศพัท.์............................................. 
สถานท่ีท่ีจะประกอบพิธีสมรส................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

 

ข. ข้อมูลทางด้านกฎหมายพระศาสนจักร 

12. ท่านเคยทาํพิธีหมั้นกบัใครมาก่อนหรือไม่?............................................................................................... 
ท่านเคยทาํพิธีหมั้น ทาํในรูปแบบใด   (  ) ตามรูปแบบทางศาสนา    (  ) ตามประเพณี 
     (  ) ตามรูปแบบทางกฎหมายบา้นเมือง 
มีการถอนหมั้นคร้ังนั้นไปแลว้ใช่หรือไม่?................................................................................................ 
ถา้ใช่ เป็นการถอนหมั้นแบบไหน?   (  ) ต่างฝ่ายต่างยนิยอม   (  ) เจา้อาวาสรับรู้ 
     (  ) ผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้ 

13. ท่านเคยแต่งงานมาก่อนหรือไม่? .............................................................................................................. 
ถา้เคย เป็นการแต่งงานแบบไหน?  (  ) ตามรูปแบบทางศาสนา  (  ) ตามประเพณี 
     (  ) ตามรูปแบบทางกฎหมายบา้นเมือง (  ) ไม่มีรูปแบบ 
ช่ือ และ นามสกลุของผูท่ี้เคยแต่งงานดว้ย................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
เวลาและสถานท่ีท่ีประกอบพิธีแต่งงาน..................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
การแต่งงานคร้ังก่อนไดรั้บการยกเลิกแลว้หรือยงั?................................................................................... 
ถา้ไดรั้บการยกเลิกแลว้ดว้ยวิธีใด?............................................................................................................ 



(  ) ไดรั้บการประกาศเป็นโมฆะจากศาลของพระศาสนจกัร 
 (ตอ้งมีใบตดัสินเป็นหลกัฐาน) 
(  ) คู่แต่งงานเดิมตายไปแลว้ 
 (ตอ้งมีใบมรณะเป็นหลกัฐาน) 
(  ) ไดรั้บเอกสิทธ์ินกับุญเปโตร 
 (ตอ้งมีใบประกาศจากสนัตะสาํนกัเป็นหลกัฐาน) 
(  ) ไดรั้บเอกสิทธ์ินกับุญเปาโล 
 (ตอ้งมีใบอนุมติัจากพระสงัฆราชประจาํสงัฆมณฑลเป็นหลกัฐาน) 
(  ) หยา่ร้างกนัตามกฎหมายบา้นเมือง 
 (ตอ้งมีใบหยา่เป็นหลกัฐาน) 

14. บิดามารดาของท่านรู้ และเห็นดว้ยกบัการแต่งงานของท่านคร้ังน้ีหรือไม่?............................................... 
(ถา้อายตุ ํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ถือเป็นผูเ้ยาว ์บิดามารดาตอ้งเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าเห็นดว้ยกบัการ
แต่งงานคร้ังน้ี) 

15. ตั้งแต่ท่านมีอายคุรบ 14 ปีบริบูรณ์แลว้ (สาํหรับฝ่ายชาย) หรือ 12 ปีบริบูรณ์แลว้ (สาํหรับฝ่ายหญิง) 
ท่านเคยอยูท่ี่อ่ืนนานเกิน 6 เดือน หรือไม่? ............................................................................................... 
ถา้เคย ท่ีไหน? ........................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

16. ท่านสมคัรใจแต่งงานคร้ังน้ีอยา่งอิสระหรือไม่? ...................................................................................... 
ท่านรู้จกัคู่แต่งงานของท่านนานเท่าไร? ................................................................................................... 

17. ท่านรู้วา่คู่แต่งงานของท่านสมคัรใจแต่งงานคร้ังน้ีอยา่งอิสระหรือไม่? .................................................... 
18. ท่านกบัคู่แต่งงานเป็นญาติกนัหรือไม่?. .................................................................................................... 

ถา้เป็น เป็นญาติแบบไหน? 
(  ) ญาติสืบสายโลหิต (Consanguinity) สายตรง (Direct line) 
 ชั้นท่ี.................................................................................................................................................... 
(  ) ญาติสืบสายโลหิต (Consanguinity) สายขนาน (Collateral line) 
 ชั้นท่ี.................................................................................................................................................... 
(  ) ญาติเก่ียวดอง (Affinity) สายตรง (Direct line) 
 ชั้นท่ี................................................................................................................................................. 
(  ) ญาติทางกฎหมายบา้นเมือง (บุตรบุญธรรม, พี่นอ้งบุญธรรม) 
 สายตรงหรือขนาน? .............................................................ชั้นท่ี....................................................... 



19. ท่านควรตระหนกัวา่ขอ้ขดัขวางต่าง ๆ ต่อไปน้ี จะทาํใหก้ารแต่งงานเป็นโมฆะ หรือมิชอบดว้ยกฎหมาย 
(invalid or unlawful) นัน่คือ 
ก. การไร้สมรรถภาพทางเพศ (Impotence) 
ข. การแต่งงานระหวา่งคาทอลิกกบัคริสตนิ์กายอ่ืน ๆ (Mixed Marriage) 
ค. การแต่งงานระหวา่งคาทอลิกกบัผูท่ี้ไม่ไดรั้บศีลลา้งบาป (Disparity of Cult) 
ง. การแต่งงานของผูท่ี้เคยไดรั้บศีลบวชมาก่อน (Sacred Orders) 
จ. การแต่งงานของผูท่ี้ปฏิญาณตลอดชีพในคณะนกับวชมาก่อน (Religious Profession) 
ฉ. การแต่งงานของผูท่ี้ทาํผดิกฎหมายอาญาดว้ยการฆ่าคู่ครองเดิมเพื่อแต่งงานใหม่ (Crime) 
ช. การแต่งงานกบัผูท่ี้ถูกลกัพาตวัไป (Abduction) 
ซ. และเหตุอ่ืน ๆ ..................................................................................................................................... 

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

............................................................................................................................................................ 
20. ท่านมีขอ้ขดัขวางใด ๆ ท่ีกล่าวมาน้ีหรือไม่? ............................................................................................. 

ถา้มี เป็นขอ้ขดัขวางชนิดไหน? ................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................. 
 

ค. ข้อมูลทางด้านข้อคาํสอน 
       (พระสงฆผ์ูส้อบถามควรอธิบายขอ้คาํสอนต่าง ๆ เก่ียวกบัการแต่งงานในขอ้ต่าง ๆ ต่อไปน้ีให้ละเอียด
ลึกซ้ึงยิง่ข้ึน) 
21. ท่านไดรั้บการอบรมทางดา้นขอ้คาํสอนของศาสนาคาทอลิกอยา่งเพียงพอหรือ?...................................... 

.................................................................................................................................................................. 
- ขอ้คาํสอนคาทอลิกท่ีสอนว่า “การแต่งงานเป็นพนัธสัญญาท่ีชายและหญิงกระทาํต่อกนัดว้ยความ

สมคัรใจวา่จะเป็นคู่ครองกนัตลอดชีวิต เพื่อสนบัสนุนความรักต่อกนัและกนั และเพื่อใหก้ารกาํเนิด
และอบรมเล้ียงดูบุตรตามความเช่ือคาทอลิก” ท่านมีความเขา้ใจเป็นอย่างดี และเตรียมตวัอย่างดี    
เขา้สู่การแต่งงานตามขอ้คาํสอนน้ี หรือไม่? 
……………………………………………………………………………………………………… 

- ลกัษณะท่ีสาํคญัของการแต่งงานตามแบบท่ีคาทอลิกสอน คือ “ความเป็นเอกภาพ (Unity) และการ
หยา่ร้างไม่ได ้(Indissolubility)” ท่านมีความเขา้ใจ และยอมรับหรือไม่?  
............................................................................................................................................................ 

22. ท่านตอ้งการเขา้สู่พิธีแต่งงานคร้ังน้ีดว้ยความบริสุทธ์ิใจ โดยไม่มีเจตนาจะต่อตา้นความเป็นเอกภาพ
ของการแต่งงานใช่หรือไม่?...................................................................................................................... 



23. ท่านตอ้งการเขา้สู่พิธีแต่งงานคร้ังน้ีดว้ยความบริสุทธ์ิใจ โดยไม่มีเจตนาจะต่อตา้นการหยา่ร้างไม่ไดใ้ช่
หรือไม่?..................................................................................................................................................... 

24. ท่านตอ้งการเขา้สู่พิธีแต่งงานคร้ังน้ีด้วยความบริสุทธ์ิใจ โดยไม่มีเจตนาจะขจดับุตรท่ีจะเกิดมาใช่
หรือไม่?..................................................................................................................................................... 

25. ท่านทราบถึงหนา้ท่ีสาํคญัของการแต่งงาน คือ การรักกนัและกนัหรือไม่?............................................... 
26. ท่านทราบถึงหนา้ท่ีสาํคญัของการแต่งงาน ในเร่ืองการอบรมเล้ียงดูบุตรหรือไม่?.................................... 
27. เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีท่านตอ้งการเพิ่มเติม.............................................................................................................. 

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

ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ ขา้พเจา้ไดต้อบคาํถามทุกขอ้ตามความจริง 
 
 
 

............................................................ 
          (ลายมือช่ือผูต้อบแบบสอบถาม) 
 
 
 

............................................................ 
          (ลายมือช่ือพระสงฆผ์ูส้อบถาม) 
 
 
 
 
 

ช่ือวดั...................................................... 
ท่ีอยูว่ดั.......................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
วนัท่ี.............................................................. 

 

ตราวดั 


