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ระเบียบการขอจดัพิธีแต่งงาน 

1.  คู่บ่าวสาวต้องมาตดิต่อด้วยตนเองที่ส านักงานวดั เพื่อจองวนัแต่งงาน พูดคุยรบัทราบท าความเขา้ใจระเบยีบ
การและเงื่อนไขเบื้องต้นของการแต่งงาน หากไม่มขี้อขดัขวางทางวดัจะรบัลงจองวนั และเวลาที่คู่บ่าวสาว
ตอ้งการ   
***ต้องติดต่อก่อนจดังานอย่างน้อย 3 – 6 เดือน ก่อนถึงวนัแต่งงาน ทางวดัจะรบัจองวนั และเวลา
แต่งงานจากคู่บ่าวสาวเท่านัน้*** 

2.  เวลาของการจดัพธิแีต่งงาน   
     วนัธรรมดา (จนัทร ์– ศุกร)์  เวลา 09.00 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. 
     วนัเสาร ์    เวลา 09.00 – 11.00 น. และ 13.00 – 14.00 น. 
     วนัอาทติย ์   เวลา 13.00 – 14.00 น. 

***ยกเว้น วนัอาทิตยข์องเทศกาลมหาพรต (ประมาณเดอืนกุมภาพนัธ-์ถงึกลางเดอืนเมษายน) 
วนัอาทิตยข์องเทศกาลเตรียมรบัเสดจ็พระคริสตเจ้า (เดอืนธนัวาคม) 
(และในกรณีจ าเป็นจริงๆ ท่ีทางวดัต้องจดังานพิธีส าคญัจากสงัฆมณฑล ภาครฐั หรือท่ีวดัต้องจดัฉลอง
ส าคญัตามโอกาสต่างๆ ทางวดัมีสิทธิขอเล่ือนงานแต่งหรืองดการจดัพิธีแต่งงานในวนันัน้ๆ ได้) 

 3. เมื่อคู่บ่าวสาวพบคุณพอ่ และไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบพธิแีต่งงานทีว่ดัแลว้  
     คู่บ่าวสาวจะตอ้งลงวนัทีแ่ต่งงาน รบัเอกสาร และรบัทราบระเบยีบการเกีย่วกบัการแต่งงานต่างๆ  
     ทีส่ านกังานวดั แลว้ตดิต่ออบรมเตรยีมแต่งงาน   
     การอบรมม ี2 อาทติยต์่อเนื่องกนั คู่บ่าวสาวสามารถเลอืกสถานทีอ่บรมไดต้ามความสะดวกของท่าน 
 วนัอาทิตยท่ี์ 1, 2 ทุกเดือน โบสถพ์ระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี  
 ทีห่อ้งประชุมบา้นพระสงฆ ์เบอรโ์ทรศพัท ์02-651-5251-3 
 วนัอาทิตยท่ี์ 3, 4 ทุกเดือน ศนูยอ์บรมเตรียมแต่งงานของอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  
 ทีห่อ้งประชุมชัน้ใตด้นิ ส านกัมสิซงัฯ เบอรโ์ทรศพัท ์02-233-7441 / 02-233-8712 / 02-234-1774, 
 (เวลาตดิต่อส านกัมสิซงัฯ วนัจนัทร์-วนัศุกรเ์วลา 08.30-17.00 น. และวนัเสารเ์วลา 08.30-12.00 น.) 

***เม่ือคู่บ่าวสาวรบัทราบวนั เวลาอบรมท่ีส านักมิสซงัฯ หรือวดัพระมหาไถ่แล้ว ให้โทรแจ้งกบัทางวดั  
เพื่อก าหนดวนัสมัภาษณ์กบัพระสงฆ์ท่ีวดั***  

4.  เอกสารท่ีจ าเป็น 
4.1  (ส าหรบัฝ่ายคาทอลกิ) ส าเนาใบรบัรองศลีลา้งบาป (ไม่เกนิ 6 เดอืน) ศลีมหาสนิท  ศลีก าลงั ตดิต่อวดัที่

ตนเองลา้งบาป แจง้ความประสงคข์อใบรบัรองศลีลา้งบาปเพือ่การแต่งงาน และรบัแบบฟอรม์ใบค ามัน่
สญัญาของฝ่ายคาทอลกิทีป่ระสงคท์ าการสมรสกบัผูท้ีม่ใิช่คาทอลกิ ทีส่ านกังานวดั 

4.2  (ส าหรบัฝ่ายไม่ใช่คาทอลกิ) รบัแบบฟอรม์ใบรบัรองของฝ่ายทีไ่ม่เป็นคาทอลกิว่ายงัไม่เคยแต่งงานทีส่ านกั
งานวดั 

4.3 ส าเนาใบประกาศนียบตัรรบัรองผ่านการอบรม (จากส านกัมสิซงัฯ, หรอืวดัพระมหาไถ่) 
4.4 ส าเนาการเปลีย่นชื่อ หรอืนามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 
4.5 ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น (บ่าว – สาว - ผูร้บัรองฝ่ายไม่ใช่คาทอลกิ) 
4.6 ภาพถ่าย บ่าว – สาว ขนาด 2 นิ้ว คนละ 2 รปู 
4.7 ส าเนามรณบตัรของคู่ครองเดมิ (ถา้เคยแต่งงานมาก่อน) 



5.    ส่ิงท่ีต้องเตรียมในวนัประกอบพิธีสมรส    
5.1  แหวนสมรส 2 วง 
5.2  เดก็ถอืพานแหวน 1 คน    ถอืเทยีนแห่ 2 คน  (เดก็โตอายุ 5 ขวบขึน้ไป หรอืเพือ่นคู่บ่าว-สาว) 

6.   ค่าใช้จ่ายในพิธีรวม 13,000 บาท 
6.1 ค่าบ ารุงวดั  (ค่าไฟ - เครื่องปรบัอากาศ)  10,000   บาท 
6.2 นกัขบัรอ้ง   2,000  บาท    
6.3  ผูช้่วยพธิ ี     500  บาท   
6.4  พนกังาน      500   บาท  

ค่าใชจ่้ายทุกรายการ ช าระทีส่ านกังานของวดั ในวนัซอ้มพธิ ี  ***รบัโอนเท่านัน้ ไม่รบัเงินสด*** 
6.5  การจดัดอกไม ้ตดิต่อทีคุ่ณเลศิ 081-850-2843 ตกลงราคากบัผูจ้ดัดอกไม ้ ไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอก  

หรอืรา้นจดัดอกไมภ้ายนอก เขา้จดัดอกไมภ้ายในวดั  ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งการไม่เคารพต่อสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ 
และปัญหาต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ของการท างาน  
ในกรณีที่เจ้าภาพ ต้องการให้จดัหาดอกไม้เพิม่เตมิ (เช่น ต้องการชนิดของดอกไม้เป็นพเิศษ หรอืสตีาม
ตอ้งการจะมคี่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้ตามปรมิาณงาน) 

6.6  พระสงฆผ์ูร้่วมพธิ ี(ตามประสงคข์องคู่บ่าว-สาว) 
 
หมายเหตุ 
1. กรุณาระบุในการด์เชญิแต่งงานดงันี้  “โบสถเ์ป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ กรณุาแต่งกายให้สุภาพ  มิดชิด” 
  ส าหรบัชุดเจา้สาว เพือ่นเจา้สาว และผูร้่วมพธิ ีหา้มใสชุ่ดเกาะอก หรอืชุดสายเดีย่ว  
2.  คู่บ่าว-สาว ควรหาช่างภาพคาทอลกิที่มคีวามช านาญการถ่ายภาพในพธิ ีและช่างภาพจะต้องแต่งกายสุภาพ
 เรยีบรอ้ย  มอีาการส ารวม เหมาะสมกบัสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ ไม่เดนิพลุกพล่าน ท าเสยีงอึกทกึรบกวนสมาธ ิหรอื
 ท าสิง่หนึ่งสิง่ใดเป็นการท าลายบรรยากาศของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิ ์ไม่เขา้ไปในบรเิวณที่สงวนไว้เฉพาะส าหรบั
 พระสงฆ ์บรเิวณพระแท่น  
 **** ช่างภาพคาทอลกิมอือาชพี แนะน าตดิต่อ คุณออ้น 081-936-3685 – คุณอู๊ด 081-639-4011 **** 
3.  การเปิด - ปิด ไฟ และเครื่องปรบัอากาศในวดั ทางวดัจะเปิดก่อน และหลงัพธิ ี30 นาท ี
4.   ไม่อนุญาตใหจ้ดัเลีย้งในบรเิวณระเบยีงหน้าวดั อนุญาตใหเ้ป็นเพยีงของว่างทีบ่รรจุในกล่อง (Snack box)      
 แลว้น ากลบับา้นอย่างเดยีวเท่านัน้ และคู่บ่าวสาวควรหาผูด้แูลความเรยีบรอ้ยเพือ่ดแูลในสว่นของการแจกของ
 ว่างดว้ย 
5.   การเปลีย่นแปลงวนั - เวลาของการแต่งงาน คู่บ่าว - สาวตอ้งตดิตอ่กบัส านกังานวดัดว้ยตนเองเช่นเดยีวกนั    

 
 

 


