รายละเอียดสาหรับผู้จะเข้าพิ ธีแต่งงาน
เจ้าบ่าว

เจ้าสาว

ชื่อ - นามสกุล ………………………………………
ศาสนา………………………
นักบุญ……………………………
อายุ ………. อาชีพ ………………………..………
โทรศัพท์……………………………………………

ชื่อ - นามสกุล ………………………………………
ศาสนา………………………
นักบุญ……………………………
อายุ ………. อาชีพ ………………………..………
โทรศัพท์………………………………………………

1. วันแต่งงานวัน ............... วันที่ ......... เดือน .......................... ปี ................. เวลา .......................
2. อบรมเตรียมแต่งงาน

ครัง้ ที่ 1 วันที่ ............. เดือน ................................. ปี ..........................
ครัง้ ที่ 2 วันที่ ............. เดือน ................................. ปี ..........................

3. วันนัดสัมภาษณ์ วัน ................ วันที่ ......... เดือน .......................... ปี .......... เวลา ....................
4. วันซ้อมพิธี

วัน ................. วันที่ ......... เดือน .......................... ปี .......... เวลา ....................

5. ประธานในพิธ.ี .............................................................................................................................
6. ชื่อพยาน

1. ชื่อ (นักบุญ) ...............................................................................................
2. ชื่อ (นักบุญ) ...............................................................................................

7. ผูอ้ ่านบทอ่าน 2 คน
8. ผูป้ ระสานงาน

1. ............................................... 2....................................................

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

ระเบียบการขอจัดพิ ธีแต่งงาน
1. คู่บ่าวสาวต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานวัด เพื่อจองวันแต่งงาน พูดคุยรับ ทราบทาความเข้าใจระเบียบ
การและเงื่อนไขเบื้องต้นของการแต่งงาน หากไม่มขี ้อขัดขวางทางวัด จะรับลงจองวัน และเวลาที่คู่บ่าวสาว
ต้องการ
***ต้ องติ ดต่ อก่ อนจัดงานอย่ างน้ อย 3 – 6 เดือน ก่อนถึง วันแต่ งงาน ทางวัดจะรับจองวัน และเวลา
แต่งงานจากคู่บ่าวสาวเท่านัน้ ***
2. เวลาของการจัดพิธแี ต่งงาน
วันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์)
เวลา 09.00 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
วันเสาร์
เวลา 09.00 – 11.00 น. และ 13.00 – 14.00 น.
วันอาทิตย์
เวลา 13.00 – 14.00 น.
***ยกเว้น วันอาทิ ตย์ของเทศกาลมหาพรต (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-ถึงกลางเดือนเมษายน)
วันอาทิ ตย์ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า (เดือนธันวาคม)
(และในกรณี จาเป็ นจริ งๆ ที่ทางวัดต้องจัดงานพิ ธีสาคัญจากสังฆมณฑล ภาครัฐ หรือที่วดั ต้องจัดฉลอง
สาคัญตามโอกาสต่างๆ ทางวัดมีสิทธิ ขอเลื่อนงานแต่งหรืองดการจัดพิ ธีแต่งงานในวันนัน้ ๆ ได้)
3. เมื่อคู่บ่าวสาวพบคุณพ่อ และได้รบั อนุญาตให้ประกอบพิธแี ต่งงานทีว่ ดั แล้ว
คู่บ่าวสาวจะต้องลงวันทีแ่ ต่งงาน รับเอกสาร และรับทราบระเบียบการเกีย่ วกับการแต่งงานต่างๆ
ทีส่ านักงานวัด แล้วติดต่ออบรมเตรียมแต่งงาน
การอบรมมี 2 อาทิตย์ต่อเนื่องกัน คู่บ่าวสาวสามารถเลือกสถานทีอ่ บรมได้ตามความสะดวกของท่าน
วันอาทิ ตย์ที่ 1, 2 ทุกเดือน โบสถ์พระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี
ทีห่ อ้ งประชุมบ้านพระสงฆ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-651-5251-3
วันอาทิ ตย์ที่ 3, 4 ทุกเดือน ศูนย์อบรมเตรียมแต่งงานของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ทีห่ อ้ งประชุมชัน้ ใต้ดนิ สานักมิสซังฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-233-7441 / 02-233-8712 / 02-234-1774,
(เวลาติดต่อสานักมิสซังฯ วันจันทร์-วันศุกร์เวลา 08.30-17.00 น. และวันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.)
***เมื่อคู่บ่าวสาวรับทราบวัน เวลาอบรมที่สานักมิ สซังฯ หรือวัดพระมหาไถ่แล้ว ให้โทรแจ้งกับทางวัด
เพื่อกาหนดวันสัมภาษณ์กบั พระสงฆ์ที่วดั ***
4. เอกสารที่จาเป็ น
4.1 (สาหรับฝ่ ายคาทอลิก) สาเนาใบรับรองศีลล้างบาป (ไม่เกิน 6 เดือน) ศีลมหาสนิท ศีลกาลัง ติดต่อวัดที่
ตนเองล้างบาป แจ้งความประสงค์ขอใบรับรองศีลล้างบาปเพือ่ การแต่งงาน และรับแบบฟอร์มใบคามัน่
สัญญาของฝ่ ายคาทอลิกทีป่ ระสงค์ทาการสมรสกับผูท้ ม่ี ใิ ช่คาทอลิก ทีส่ านักงานวัด
4.2 (สาหรับฝ่ ายไม่ใช่คาทอลิก) รับแบบฟอร์มใบรับรองของฝ่ ายทีไ่ ม่เป็ นคาทอลิกว่ายังไม่เคยแต่งงานทีส่ านัก
งานวัด
4.3 สาเนาใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรม (จากสานักมิสซังฯ, หรือวัดพระมหาไถ่)
4.4 สาเนาการเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามีการเปลีย่ น)
4.5 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน (บ่าว – สาว - ผูร้ บั รองฝ่ ายไม่ใช่คาทอลิก)
4.6 ภาพถ่าย บ่าว – สาว ขนาด 2 นิ้ว คนละ 2 รูป
4.7 สาเนามรณบัตรของคู่ครองเดิม (ถ้าเคยแต่งงานมาก่อน)

5. สิ่ งที่ต้องเตรียมในวันประกอบพิ ธีสมรส
5.1 แหวนสมรส 2 วง
5.2 เด็กถือพานแหวน 1 คน ถือเทียนแห่ 2 คน (เด็กโตอายุ 5 ขวบขึน้ ไป หรือเพือ่ นคู่บ่าว-สาว)
6. ค่าใช้จ่ายในพิ ธีรวม 13,000 บาท
6.1 ค่าบารุงวัด (ค่าไฟ - เครื่องปรับอากาศ) 10,000
บาท
6.2 นักขับร้อง
2,000
บาท
6.3 ผูช้ ่วยพิธี
500
บาท
6.4 พนักงาน
500
บาท
ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ชาระทีส่ านักงานของวัด ในวันซ้อมพิธี ***รับโอนเท่านัน้ ไม่รบั เงิ นสด***
6.5 การจัดดอกไม้ ติดต่อทีค่ ุณเลิศ 081-850-2843 ตกลงราคากับผูจ้ ดั ดอกไม้ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก
หรือร้านจัดดอกไม้ภายนอก เข้าจัดดอกไม้ภายในวัด ทัง้ นี้เพือ่ หลีกเลีย่ งการไม่เคารพต่อสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์
และปั ญหาต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ของการทางาน
ในกรณีท่เี จ้าภาพ ต้องการให้จดั หาดอกไม้เพิม่ เติม (เช่น ต้องการชนิดของดอกไม้เป็ นพิเศษ หรือสีตาม
ต้องการจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณงาน)
6.6 พระสงฆ์ผรู้ ่วมพิธี (ตามประสงค์ของคู่บ่าว-สาว)
หมายเหตุ
1. กรุณาระบุในการ์ดเชิญแต่งงานดังนี้ “โบสถ์เป็ นสถานที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ กรุณาแต่งกายให้สุภาพ มิ ดชิ ด”
สาหรับชุดเจ้าสาว เพือ่ นเจ้าสาว และผูร้ ่วมพิธี ห้ามใส่ชุดเกาะอก หรือชุดสายเดีย่ ว
2. คู่บ่าว-สาว ควรหาช่างภาพคาทอลิกที่มคี วามชานาญการถ่ายภาพในพิธี และช่างภาพจะต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย มีอาการสารวม เหมาะสมกับสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ ไม่เดินพลุกพล่าน ทาเสียงอึ กทึกรบกวนสมาธิ หรือ
ทาสิง่ หนึ่งสิง่ ใดเป็ นการทาลายบรรยากาศของพิธกี รรมศักดิ ์สิทธิ ์ ไม่เข้าไปในบริเวณที่สงวนไว้เฉพาะสาหรับ
พระสงฆ์ บริเวณพระแท่น
**** ช่างภาพคาทอลิกมืออาชีพ แนะนาติดต่อ คุณอ้อน 081-936-3685 – คุณอู๊ด 081-639-4011 ****
3. การเปิ ด - ปิ ด ไฟ และเครื่องปรับอากาศในวัด ทางวัดจะเปิ ดก่อน และหลังพิธี 30 นาที
4. ไม่อนุญาตให้จดั เลีย้ งในบริเวณระเบียงหน้าวัด อนุญาตให้เป็ นเพียงของว่างทีบ่ รรจุในกล่อง (Snack box)
แล้วนากลับบ้านอย่างเดียวเท่านัน้ และคู่บ่าวสาวควรหาผูด้ แู ลความเรียบร้อยเพือ่ ดูแลในส่วนของการแจกของ
ว่างด้วย
5. การเปลีย่ นแปลงวัน - เวลาของการแต่งงาน คู่บ่าว - สาวต้องติดต่อกับสานักงานวัดด้วยตนเองเช่นเดียวกัน

