
แบบสอบถามและคาํขออนุญาต 
เพื่อการอยู่ด้วยกันฉันพี่-น้อง 

(แบบสอบถามของฝ่ายคาทอลกิ) 
 

  

ตดิรูปถ่าย 

1 หรือ 2 นิว้ 

1. ช่ือและนามสกลุ...................................................................................... 

2. ท่ีอยู.่...................................................................................................... 

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

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

3. วนั-เดือน-ปี เกิด....................................................................................... 
 

4. ท่านได้รับศีลอภยับาปหรือศีลมหาสนิทครัง้สดุท้ายเม่ือไร 

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

5. ท่านได้แตง่งานกบัคูค่รองคนปัจจบุนันี ้

 เม่ือไร 

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

 ท่ีไหน 

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

 แบบใด 

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

6. ชาวบ้านคริสตงัรู้หรือไมว่า่การแตง่งานนีเ้ป็นโมฆะ 

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

 มีก่ีคนท่ีรู้ 

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

 บอกช่ือญาต ิมิตรสหาย เพ่ือนบ้าน ท่ีรู้วา่การแตง่งานนีเ้ป็นโมฆะ (ให้เขียนช่ือไว้ในกระดาษอีกแผ่น

หนึง่) 

7. การจะให้ทําการแตง่งานนีถ้กูต้อง เป็นสิง่ท่ีทําไมไ่ด้ เพราะเหตใุด 

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

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



8. มีก่ีคนท่ีรู้วา่ การจะทําการแตง่งานนีถ้กูต้อง ไมส่ามารถทําได้ 

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

 บอกช่ือผู้ ท่ีรู้ (ให้เขียนช่ือไว้ในกระดาษอีกแผน่หนึง่) 

9. ท่านมีบตุรจากการแตง่งานครัง้นี ้ก่ีคน 

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

10. ท่านอยูด้่วยกนัฉนัสามีภรรยาในละแวกนี ้นานเท่าใด 

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

11. เป็นไปได้หรือไม ่ท่ีท่านจะแยกกนัอยู ่ถ้าเป็นไปไมไ่ด้ เพราะเหตใุด 

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

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

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

12. ท่านมีโรคภยัไข้เจ็บอะไรอยูห่รือไม ่

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

13. ก่อนหน้านี ้ทา่นเคยแตง่งานก่ีครัง้ กบัใคร ท่ีไหน เม่ือไร และเหตใุดจงึแยกทางกนั 

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

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

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

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

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

14. คูแ่ตง่งานคนก่อนๆ ตายเม่ือไร ท่ีไหน 

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

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

15. ถ้าคูแ่ตง่งานคนก่อนๆ ยงัมีชีวิตอยู ่เขาหรือเธอ ไปแตง่งานใหมห่รือไม ่

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

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

16. ท่านแน่ใจหรือไมว่า่ จะสามารถรักษาสญัญาท่ีจะอยูด้่วยกนัฉนัพ่ี-น้องได้ และทําไมจงึแน่ใจเช่นนัน้ 

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

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

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



17. ท่านเคยลองอยูด้่วยกนัฉนัพ่ี-น้อง หรือไม ่นานเท่าใด 

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

18. ท่านจะไปรับศีลอภยับาป และ/หรือ รับศีลมหาสนิทท่ีไหน ท่ีจะไมเ่ป็นท่ีสะดดุตอ่ผู้ มีความเช่ือ 

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

 

คาํขออนุญาต 
 

 ข้าพเจ้า ซึง่ลงช่ือไว้ท้ายหนงัสือฉบบันี ้ รู้ดีวา่การแตง่งานของข้าพเจ้าเป็นโมฆะในสายพระ

เนตรของพระเจ้า และตระหนกัวา่การอยูด้่วยกนัในแบบสามีภรรยานัน้เป็นบาป และโดยท่ีตระหนกัวา่ 

เป็นความยากลําบากสําหรับข้าพเจ้าท่ีจะแยกตวัออกไป ข้าพเจ้าจงึขออนญุาตมา ณ ท่ีนี ้ เพ่ือขออยู่

ด้วยกนัฉนัพ่ี-น้อง  

 

    ลงช่ือ .....................................................   

             (....................................................) 

 

 

ความคดิเหน็ของผู้สอบถาม 
 

หลงัจากการสอบถามแล้ว ข้าพเจ้าแน่ใจวา่ 

1. เป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะทําให้การแตง่งานของคูก่รณีนี ้ถกูต้องตามกฎหมายของพระศาสนจกัร 

2. การจะให้คูก่รณีนีแ้ยกกนัอยู ่ เป็นสิง่ท่ียากลําบากอยา่งน้อยท่ีสดุ ด้วยเหตผุลเร่ืองบตุรและ

ทรัพย์สนิ 

3. การอนญุาตให้อยูด้่วยกนัฉนัพ่ี-น้องนี ้จะไมก่่อให้เกิดการเป็นท่ีสะดดุ 

4. คูก่รณีสามารถควบคมุตวัเองไมใ่ห้มีความสมัพนัธ์ฉนัสามี-ภรรยา เพราะความชราภาพ ความ

เจ็บป่วย หรือการผา่ตดัร้ายแรง 

 

     ลงช่ือ .....................................................  พระสงฆ์ 

             (....................................................) 



คาํปฏญิาณของฝ่ายคาทอลิก ต่อหน้าอีกฝ่ายหน่ึง 
 

 

 ข้าพเจ้า .................................................................... โดยตระหนกัดีวา่ คําปฏิญาณตอ่ไปนี ้

ศกัดิส์ทิธ์ิ และผกูมดัข้าพเจ้าตอ่พระเป็นเจ้า ขอให้คําปฏิญาณวา่ 

1. ข้าพเจ้าจะไมอ่ยูด้่วยกนัแบบสามีภรรยา 

2. ข้าพเจ้าจะไมแ่ยกกนัอยู ่และจะแจ้งเร่ืองนีใ้ห้พระสงฆ์ทราบก่อนท่ีจะขอรับศีลศกัดิส์ิทธ์ิ 

3. ข้าพเจ้าจะรับศีลศกัดิส์ทิธ์ิ เฉพาะในวดัท่ีสตับรุุษไมรู้่สถานภาพการแตง่งานท่ีเป็นโมฆะ

ของข้าพเจ้า 

4. ข้าพเจ้าจะอธิบายสถานะของข้าพเจ้าให้กบัพระสงฆ์ผู้ ฟังแก้บาป และจะรายงานตอ่ท่าน

อยา่งสม่ําเสมอ 

5. ข้าพเจ้าจะระวงัอยา่งท่ีสดุ ท่ีจะหลีกเล่ียงการเป็นท่ีสะดดุ 

 

      ลงช่ือ ............................................................ (ชาย) 

                                     (...........................................................) 

 

     ลงช่ือ ............................................................ (หญิง) 

                        (...........................................................) 

                ตราวดั 

     ลงช่ือ ........................................................... พระสงฆ์ 

                       (.........................................................) 

 

      วนัท่ี .......... เดือน .................................. ค.ศ. ............. 



แบบสอบถามและคาํขออนุญาต 
เพื่อการอยู่ด้วยกันฉันพี่-น้อง 

(แบบสอบถามของฝ่ายท่ีไมใ่ชค่าทอลกิ) 
  

ตดิรูปถ่าย 

1 หรือ 2 นิว้ 

1. ช่ือและนามสกลุ...................................................................................... 

2. ท่ีอยู.่...................................................................................................... 

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

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

3. วนั-เดือน-ปี เกิด....................................................................................... 

4. ท่านนบัถือศาสนา.................................................................................................................... 

5. ท่านได้แตง่งานกบัคูค่รองคนปัจจบุนันี ้

 เม่ือไร 

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

 ท่ีไหน 

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

 แบบใด 

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

6. ชาวบ้านคริสตงัรู้หรือไมว่า่การแตง่งานนีเ้ป็นโมฆะ 

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

 มีก่ีคนท่ีรู้ 

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

 บอกช่ือญาต ิมิตรสหาย เพ่ือนบ้าน ท่ีรู้วา่การแตง่งานนีเ้ป็นโมฆะ (ให้เขียนช่ือไว้ในกระดาษอีกแผ่น

หนึง่) 

7. การจะให้ทําการแตง่งานนีถ้กูต้อง เป็นสิง่ท่ีทําไมไ่ด้ เพราะเหตใุด 

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

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

8. มีก่ีคนท่ีรู้วา่ การจะทําการแตง่งานนีถ้กูต้อง ไมส่ามารถทําได้ 

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

 บอกช่ือผู้ ท่ีรู้ (ให้เขียนช่ือไว้ในกระดาษอีกแผน่หนึง่) 



9. ท่านมีบตุรจากการแตง่งานครัง้นี ้ก่ีคน 

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

10. ท่านอยูด้่วยกนัฉนัสามีภรรยาในละแวกนี ้นานเท่าใด 

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

11. เป็นไปได้หรือไม ่ท่ีท่านจะแยกกนัอยู ่ถ้าเป็นไปไมไ่ด้ เพราะเหตใุด 

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

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

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

12. ท่านมีโรคภยัไข้เจ็บอะไรอยูห่รือไม ่

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

13. ก่อนหน้านี ้ทา่นเคยแตง่งานก่ีครัง้ กบัใคร ท่ีไหน เม่ือไร และเหตใุดจงึแยกทางกนั 

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

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

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

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

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

14. คูแ่ตง่งานคนก่อนๆ ตายเม่ือไร ท่ีไหน 

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

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

15. ถ้าคูแ่ตง่งานคนก่อนๆ ยงัมีชีวิตอยู ่เขาหรือเธอ ไปแตง่งานใหมห่รือไม ่

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

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

16. ท่านแน่ใจหรือไมว่า่ จะสามารถรักษาสญัญาท่ีจะอยูด้่วยกนัฉนัพ่ี-น้องได้ และทําไมจงึแน่ใจเช่นนัน้ 

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

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

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

17. ท่านเคยลองอยูด้่วยกนัฉนัพ่ี-น้อง หรือไม ่นานเท่าใด 

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

 



คาํขออนุญาต 
 

 ข้าพเจ้า ซึง่ลงช่ือไว้ท้ายหนงัสือฉบบันี ้ รู้ดีวา่การแตง่งานของข้าพเจ้าเป็นโมฆะในสายพระ

เนตรของพระเจ้า และตระหนกัวา่การอยูด้่วยกนัในแบบสามีภรรยานัน้เป็นบาป และโดยท่ีตระหนกัวา่ 

เป็นความยากลําบากสําหรับข้าพเจ้าท่ีจะแยกตวัออกไป ข้าพเจ้าจงึขออนญุาตมา ณ ท่ีนี ้ เพ่ือขออยู่

ด้วยกนัฉนัพ่ี-น้อง  

 

    ลงช่ือ .....................................................   

             (....................................................) 

 

 

ความคดิเหน็ของผู้สอบถาม 
 

หลงัจากการสอบถามแล้ว ข้าพเจ้าแน่ใจวา่ 

5. เป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะทําให้การแตง่งานของคูก่รณีนี ้ถกูต้องตามกฎหมายของพระศาสนจกัร 

6. การจะให้คูก่รณีนีแ้ยกกนัอยู ่ เป็นสิง่ท่ียากลําบากอยา่งน้อยท่ีสดุ ด้วยเหตผุลเร่ืองบตุรและ

ทรัพย์สนิ 

7. การอนญุาตให้อยูด้่วยกนัฉนัพ่ี-น้องนี ้จะไมก่่อให้เกิดการเป็นท่ีสะดดุ 

8. คูก่รณีสามารถควบคมุตวัเองไมใ่ห้มีความสมัพนัธ์ฉนัสามี-ภรรยา เพราะความชราภาพ ความ

เจ็บป่วย หรือการผา่ตดัร้ายแรง 

 

     ลงช่ือ .....................................................  พระสงฆ์ 

             (....................................................) 

  



คาํปฏญิาณของฝ่ายต่างศาสนา ต่อหน้าอีกฝ่ายหน่ึง 
 

 

 ข้าพเจ้า .................................................................... โดยตระหนกัดีวา่ คําปฏิญาณตอ่ไปนี ้

ศกัดิส์ทิธ์ิ และผกูมดัข้าพเจ้าตอ่พระเป็นเจ้า ขอให้คําปฏิญาณวา่ 

1. ข้าพเจ้าจะไมอ่ยูด้่วยกนัแบบสามีภรรยา 

2. ข้าพเจ้าจะไมแ่ยกกนัอยู ่ 
3. ข้าพเจ้าจะระวงัอยา่งท่ีสดุ ท่ีจะหลีกเล่ียงการเป็นท่ีสะดดุ 

 

 

 

      ลงช่ือ ............................................................ (ชาย) 

                                     (...........................................................) 

 

     ลงช่ือ ............................................................ (หญิง) 

                        (...........................................................) 

                ตราวดั 

     ลงช่ือ ........................................................... พระสงฆ์ 

                       (.........................................................) 

 

      วนัท่ี .......... เดือน .................................. ค.ศ. ............. 

 

 

 


