
ตัวอยางหนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส (ฉบับภาษาไทย)
(สํ าหรับทานที่แตงงานครั้งแรก)

เรียน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ขาพเจา นายทะโร ไกมุ สัญชาติญี่ปุน ถือหนังสือเดินทางเลขที่ ทีแซด1234567 ออกให
เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2544 แสดงตอสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน ประจํ าประเทศไทย กรุงเทพฯ พรอมดวย
ลายเซ็นตรับรองคํ าใหการ ดังนี้ คือ
1) ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจา นายทะโร ไกมุ มีคุณสมบัติพรอมที่จะแตงงานได ครบถวนตาม
    ประมวลกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย
2) ขาพเจามีอายุครบเกณฑที่จะแตงงานได ตามมาตรา 731 ของประมวลกฎหมายแพง แหงประเทศญี่ปุน
    ขาพเจายังเปนโสด ไมเคยผานการแตงงานหรือมีบุตรแตอยางใด
3) ขาพเจาประสงคจะแตงงานกับ นางสาววรรณธิดา ทวมพัง สัญชาติไทย ณ จังหวัดระยอง
    และพาไปอยูกับขาพเจาที่ประเทศญี่ปุน
    *(กรณีหลังแตงงาน คูสมรสพํ านักในประเทศไทย ใหใชขอความวา “และจะอยูดวยกันที่ประเทศไทย” แทน)
4) อาชีพของขาพเจา คือ พนักงานของบริษัท นิปปอน โคเงียว จํ ากัด
    มีรายไดโดยประมาณ 6,500,000.00 เยนตอป
    คิดเปนเงินดอลลารสหรัฐ  57,000.00  เหรียญ (หาหมื่นเจ็ดพันเหรียญสหรัฐ))
    *(กรณีคูสมรสทํ างานในประเทศไทยและมีรายไดเปนเงินบาท ใหระบุรายไดเปนเงินบาทโดยไมจํ าเปนตองระบุเปน
       ดอลลาร)
5) ที่อยูปจจุบันของขาพเจาคือ 2-2-1 คาสุมิกาเซกิ เขตชิโยดะ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุน
    *(คํ าเกี่ยวกับที่อยูสํ าหรับใชอางอิง Metropolis=กรุง,นคร, Prefecture=จังหวัด, City=เมือง, County=อํ าเภอ,
       Town/cho/machi=ตํ าบล, Village=ตํ าบล)
6) ภูมิลํ าเนาของขาพเจาคือ 134 อะซะ โอสึคะ ตํ าบลมิโฮะ อํ าเภออินาชิคิ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุน
7) ผูรับรองของขาพเจาในญี่ปุนคือ
    1. นายอิชิโร ไกมุ 2. นางฮานาโคะ นานิวา
       9-1 อะคะสะคะ ตํ าบลมินาโตะ                 1-23 เซนันได ตํ าบลมิฮารา
       จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุน    อํ าเภอมินามิคาวาชิ จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุน

ลงนามและใหสัตยปฏิญาณ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2544
ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน ประจํ าประเทศไทย กรุงเทพฯ

* คํ าอธิบายเพิ่มเติม         Taro  GAIMU  (ลายเซนตเหมือนในหนังสือเดินทาง)
(นายทะโร ไกมุ)

  หมายเหตุ กรุณาพิมพดวยเครื่องเวิรดโปรเซสเซอร กรุณาอยาเขียนดวยลายมือ และกรุณาพิมพขอความของตนเองลงใน
               ขอความที่ขีดเสนใตไว



 ตัวอยางหนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส (ฉบับภาษาไทย)
(สํ าหรับทานที่เคยแตงงานแลว)

เรียน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ขาพเจา นายทะโร ไกมุ    สัญชาติญี่ปุน ถือหนังสือเดินทางเลขที่ ทีแซด1234567  ออกให

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2544  แสดงตอสถานเอกอัครราชทูต ประจํ าประเทศไทย กรุงเทพฯ พรอมดวย
ลายเซ็นตรับรองคํ าใหการ ดังนี้ คือ
1) ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจา นายทะโร ไกมุ มีคุณสมบัติพรอมที่จะแตงงานได ครบถวนตาม
    ประมวลกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย
2) ขาพเจามีอายุครบเกณฑที่จะแตงงานได ตามมาตรา 731 ของประมวลกฎหมายแพง แหงประเทศญี่ปุน
    ปจจุบันขาพเจาเปนโสด ขาพเจาเคยแตงงานมาแลวสองครั้ง แตไดหยาขาดแลวเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2542
    *(กรณีคูสมรสเดิมเสียชีวิต ใหใชขอความวา “ปจจุบันขาพเจาเปนโสด ภรรยาเดิมเสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 มีนาคม
       พ.ศ.2542 แทน”)
3) ขาพเจาประสงคจะแตงงานกับ นางสาววรรณธิดา ทวมพัง  สัญชาติไทย ณ จังหวัดระยอง
    และพาไปอยูกับขาพเจาที่ประเทศญี่ปุน
    *(กรณีหลังแตงงาน คูสมรสพํ านักในประเทศไทย ใหใชขอความวา “และจะอยูดวยกันที่ประเทศไทย” แทน)
4) อาชีพของขาพเจา คือ พนักงานของบริษัท นิปปอนโคเงียว จํ ากัด
   มีรายไดโดยประมาณ 6,500,000.00 เยนตอป
   คิดเปนเงินดอลลารสหรัฐ  57,000.00 เหรียญ (หาหมื่นเจ็ดพันเหรียญสหรัฐ)
   *(กรณีคูสมรสทํ างานในประเทศไทยและมีรายไดเปนเงินบาท ใหระบุรายไดเปนเงินบาทโดยไมจํ าเปนตองระบุเปน
      ดอลลาร)
5) ที่อยูปจจุบันของขาพเจาคือ 2-2-1 คาสุมิกาเซกิ เขตชิโยดะ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุน
6) ภูมิลํ าเนาของขาพเจาคือ 134 อะซะ โอสึคะ ตํ าบลมิโฮะ อํ าเภออินาชิคิ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุน
   *(คํ าเกี่ยวกับที่อยูสํ าหรับไวใชอางอิง Metropolis=กรุง,นคร, Prefecture=จังหวัด, City=เมือง, County=อํ าเภอ,
      Town/cho/machi=ตํ าบล, Village=ตํ าบล)
7) ผูรับรองของขาพเจาในญี่ปุนคือ
    1. นายอิชิโร ไกมุ 2. นางฮานาโคะ นานิวา
       9-1 อะคะสะคะ ตํ าบลมินาโตะ                            1-23, เซนันได ตํ าบลมิฮารา
       จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุน                อํ าเภอมินามิคาวาชิ จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุน
ลงนาม และใหสัตยปฏิญญาณ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2544
ณ สถานเอกอัครราชทูต ประจํ าประเทศไทย กรุงเทพฯ
* คํ าอธิบายเพิ่มเติม Taro GAIMU (ลายเซนตเหมือนในหนังสือเดินทาง)

(นายทะโร ไกมุ)

หมายเหตุ กรุณาพิมพดวยเครื่องเวิรดโปรเซสเซอร กรุณาอยาเขียนดวยลายมือ และกรุณาพิมพขอความของตนเอง
             ลงในขอความที่ขีดเสนใตไว


