
คูม่อืสําหรบัประชาชน : จดทะเบยีนประเภทกอ่ภาระผูกพนัในอสงัหารมิทรพัยก์รณีไมต่อ้ง

ประกาศ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. กรณียื�นคําขอและจดทะเบยีนเสร็จในวันเดยีวโดยไม่ตอ้งมกีารประกาศตามกฎหมายสาํหรับการจดทะเบยีนก่อภาระผูกพันใน

ที�ดนิมหีลักฐานเป็นโฉนดที�ดนิหนังสอืรับรองการทําประโยชน์หรอืที�ดนิตามหลกัฐานดงักลา่วขา้งตน้พรอ้มส ิ�งปลกูสรา้งหรอื

หนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ (กรณีที�ไม่มกีารประกาศหรอืไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งประกาศเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้น

กฎกระทรวงฉบับที� 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497) 

2.การขอจดทะเบยีนเกี�ยวกบัการกอ่ภาระผูกพันในที�ดนิที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งหรอืหอ้งชดุกรณีไมม่กีารประกาศตามกฎหมาย

เชน่สทิธเิกบ็กนิ/ สทิธเิหนือพื�นดนิ/ภาระตดิพันในอสงัหารมิทรัพย/์สทิธอิาศยั/ภาระจํายอม/บรรยายสว่นหรอืเลกิภาระผูกพันเชน่

เลกิสทิธเิก็บกนิ/เลกิสทิธเิหนือพื�นดนิ/เลกิภาระตดิพันในอสงัหารมิทรัพย/์เลกิสทิธอิาศยั /เลกิภาระจํายอมเป็นตน้ 

3. ผูเ้ป็นเจา้ของที�ดนิหรอืเจา้ของที�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งหรือหอ้งชดุซึ�งมชีื�อปรากฏในหลกัฐานโฉนดที�ดนิหนังสอืรับรองการทํา

ประโยชน์หรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุกรณีเป็นเจา้ของสิ�งปลกูสรา้งดว้ยตอ้งมหีลกัฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลกูสรา้ง 

4. ผูข้อตอ้งยื�นเอกสารหลักฐานตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิพื�นที�ที�รับผดิชอบซึ�งที�ดนิหรอืที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งหรือ

หอ้งชดุตั �งอยูโ่ดยตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่งๆเบื�องตน้กอ่นและรับบตัรควิเพื�อรอยื�นคํา

ขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

5. พนักงานเจา้หนา้ที�ตอ้งสอบสวนสทิธแิละความสามารถรวมตลอดถงึความสมบรูณ์ของนติกิรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบับที� 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบญัญัตใิหใ้ชป้ระมวล

กฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 และที�แกไ้ขเพิ�มเติ�มรวมทั �งกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

6. ระยะเวลาดาํเนนิการอาจใชเ้วลานอ้ยกวา่ 150 นาท ี(ไมร่วมระยะเวลารอการยื�นคําขอและสอบสวนทั �งนี�การนับระยะเวลา

ดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เริ�มสอบสวนตามลําดับกอ่นหลงั) ระยะเวลาแลว้เสร็จขึ�นอยูก่ับจํานวนคูก่รณีและ

หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุเชน่มคีูก่รณีฝ่ายละหลายรายหรอืหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหลายฉบับ

หรอืขอจดทะเบยีนหลายประเภทในคราวเดยีวกันเป็นตน้และในบางกรณีอาจตอ้งใชเ้วลาเพิ�มขึ�นตามขอ้เท็จจรงิเชน่หลักฐานไม่

ชดัเจนตอ้งสอบสวนเพิ�มเตมิเพื�อใหข้อ้เท็จจรงิยตุกิอ่ภาระผูกพันในที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งแตส่ิ�งปลกูสรา้งตามหลกัฐานเดมิกับ

ขอ้เท็จจรงิที�ขอจดทะเบยีนไม่ตรงกันเป็นตน้ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง
พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 
5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 2225 5734  / 
E-mail : bangkok@dol.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :150 นาท ี
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การพจิารณา 
- ยื�นคําขอ 
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบที�ดนิและหนังสอืแสดงสทิธใิน
ที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ 
- รับคําขอและสอบสวนคูก่รณีตรวจอายัด 
- ทําสญัญาหรอืบนัทกึขอ้ตกลงและแกท้ะเบยีน 
- คูก่รณีลงนามในสญัญาหรอืบันทกึขอ้ตกลง 
- ประเมนิราคาทุนทรัพยค์ํานวณคา่ใชจ้่าย/ผูข้อชําระเงนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

110 นาท ี สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 40 นาท ี สาํนักงานที�ดนิ



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

- เจา้พนักงานที�ดนิตรวจสอบเรื�อง 
- เรยีกคูก่รณีสอบสวนกอ่นการจดทะเบยีน 
- เจา้พนักงานที�ดนิลงนามจดทะเบยีน/ประทับตราประจํา
ตําแหน่งใน/ประทับตราประจําตําแหน่งในสญัญาบนัทกึขอ้ตกลง
ในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ 
-  แจกหนังสอืแสดงสทิธิ�ในที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ
และสญัญา 
-  ผูข้อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

กรงุเทพมหานคร 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 
 

โฉนดที�ดนิหนงัสอืรบัรองการทําประโยชนห์รอืหนงัสอืกรรมสทิธ ิ�หอ้งชุด  
(ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

2) 
 

หลกัฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลูกสรา้งกรณีไมไ่ดร้บัโอนสิ�งปลูกสรา้งมา
พรอ้มกบัที�ดนิตอ้งมหีลกัฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลูกสรา้งเชน่หลกัฐานที�ผู ้
ขอขออนุญาตปลกูสรา้งหรอืถา้ไมม่ใีหใ้ชห้ลกัฐานการออกหมายเลข
ประจําบา้นใหแ้กผู่ข้อหรอืหลกัฐานของทางราชการที�เป็นหลกัฐานเชื�อได ้
วา่เป็นเจา้ของสิ�งปลูกสรา้งจรงิเป็นตน้  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

3) 
 

รูปแผนที�แสดงแนวเขตที�ดนิประกอบสญัญากรณีจดทะเบยีนกอ่ภาระ
ผกูพนัเฉพาะสว่นหรอืบางสว่น  (ตน้ฉบบัซึ�งผูข้อจดัทํา) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้วซึ�งออกโดยสถานตีํารวจทอ้งที�หรอืหนงัสอื
เดนิทางหรอืหนงัสอืรบัรองของเจา้หนา้ที�พนกังานกงสลุหรอืสถานทตูที�ผู ้
น ั�นสงักดัอยูห่รอืหนงัสอืแสดงสญัชาต ิ (Emergency  Certificate)  ซึ�ง
กระทรวงตา่งประเทศออกใหเ้ป็นการช ั�วคราว  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลตา่งดา้ว) 

- 

6) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

หลกัฐานของทางราชการแสดงวา่ไดม้กีารเปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุล (ถา้มกีาร
เปล ี�ยนชื�อตวัชื�อสกุลไมต่รงกบัชื�อตวัชื�อสกุลในหนงัสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ)  
(ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

8) 
 

ทะเบยีนสมรสทะเบยีนหยา่พรอ้มบนัทกึหลงัการหยา่ของเจา้ของ
อสงัหารมิทรพัย ์ (ถา้มกีารจดทะเบยีนสมรสหรอืจดทะเบยีนหยา่)  
(ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหท้ํานติกิรรมของคูส่มรส (ตน้ฉบบัซึ�งผูข้อจดัทํา) พรอ้ม
บตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้นของคูส่มรสและทะเบยีนสมรส  
(สําเนารบัรองความถูกตอ้ง)  กรณีที�ตอ้งใหค้วามยนิยอมเชน่เป็นสนิสมรส
ที�ใสช่ื�อไวเ้พยีงผูเ้ดยีวเป็นตน้ (ถา้มคีูส่มรสโดยชอบดว้ยกฎหมายและเป็น
สนิสมรส) ยกเวน้กรณีคูส่มรสแสดงตวัยนิยอมใหท้ํานติกิรรมดว้ยตนเอง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

10) 
 

ใบมรณบตัรคูส่มรส (ถา้คูส่มรสถงึแกก่รรม)  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลซึ�งสาระสาํคญัตา่งๆในหนงัสอืรบัรองที�นํามาแสดง
ยงัเป็นปจัจบุนั  (ตน้ฉบบั)  สําเนาบญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้และสําเนาหนงัสอื
รบัรองนติบิุคคลดงักลา่วซึ�งผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคล  (ไมใ่ชผู่ร้บั
มอบอํานาจ)  รบัรองความถูกตอ้งพรอ้มประทบัตราของนติบิุคคลกรณี
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 

12) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น (ตน้ฉบบั) ของกรรมการผูม้ ี
อํานาจทําการแทนนติบิุคคลและตราประทบัของนติบิคุคล (กรณีหนงัสอื
รบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา) พรอ้มท ั�งตวัอยา่งลายมอืชื�อ
ของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคล  (ตน้ฉบบัและสําเนารบัรอง
ความถูกตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

กรมการปกครอง 

13) 
 

รายงานการประชุมของนติบิคุคลที�มมีตใิหท้ํานติกิรรมพรอ้มรายละเอยีดที�
เกี�ยวขอ้งกรณีนติบิคุคลมกีรรมการเพยีงคนเดยีวไมต่อ้งใชร้ายงานการ
ประชุมเวน้แตข่อ้บงัคบัของนติบิคุคลตอ้งประชุมผูถ้อืหุน้ท ั�งหมดใหแ้สดง
รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  (ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความถูกตอ้ง)  
พรอ้มประทบัตราของนติบิคุคลกรณีหนงัสอืรบัรองนติบิคุคลระบุวา่ตอ้งมี
การประทบัตรา(ผูข้อจดัทํา) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

14) 
 

ขอ้บงัคบัของนติบิุคคลหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละวตัถปุระสงค ์ (ตน้ฉบบัและ
สําเนารบัรองความถูกตอ้ง)  พรอ้มประทบัตราของนติบิุคคลกรณีหนงัสอื
รบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคลฝ่ายผูร้ับสญัญา) 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 

15) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจและบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ  (ผูข้อจดัทํา)  
หรอืสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้น (ถา่ยเอกสาร) 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

ที�ผูม้อบอํานาจรบัรองความถูกตอ้งพรอ้มบตัรประจําตวัประชาชนและ
สําเนาทะเบยีนบา้น  (ตน้ฉบบั)  ของผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีไมไ่ปดําเนนิการดว้ยตนเอง) 

16) 
 

กรณีกฎหมายกําหนดใหต้อ้งมหีลกัฐานคํายนิยอมหรอืตอ้งไดร้บัอนุญาต
จากหน่วยงานใดหรอืบคุคลใดกอ่นตอ้งนําหลกัฐานน ั�นมาแสดงดว้ยเชน่
กรณีผูเ้ยาวจ์ดทะเบยีนภาระจํายอมซึ�งตอ้งขออนุญาตศาลกอ่นตาม
กฎหมายหรอืกรณีจดทะเบยีนบรรยายสว่นหากผูม้ชี ื�อในหนงัสอืแสดงสทิธ ิ
ในที�ดนิหรอืเจา้ของหอ้งชุดมผีูเ้ยาวร์วมอยูด่ว้ยแลว้มกีารตกลงบรรยาย
สว่นยอ่มถอืเป็นการประนปีระนอมยอมความกนัผูใ้ชอ้าํนาจปกครองจะ
กระทําไดต้อ่เมื�อขออนุญาตตอ่ศาลกอ่นเป็นตน้ (ตน้ฉบบัพรอ้มสําเนา
รบัรองความถูกตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอกรณีที�ดนิแปลงละ  5  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่คําขอกรณีหอ้งชุดหอ้งชุดละ  20  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

3) คา่ธรรมเนยีม (กรณีมคีา่ตอบแทน)  1% ของจํานวนเงนิคา่ตอบแทน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 1 บาท 
 
 

4) ค่าธรรมเนยีม (กรณีไมม่คีา่ตอบแทน)  สําหรบัที�ดนิแปลงละ  50  
บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

5) คา่ธรรมเนยีม (กรณีไมม่คีา่ตอบแทน)  สําหรบัหอ้งชุดหอ้งชุดละ  
100  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

6) คา่อากรแสตมป์ 0.5% ของจํานวนเงนิคา่ตอบแทน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0.5 บาท 
 
 

7) คา่มอบอํานาจกรณทีี�ดนิเรื�องละ  20  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

8) คา่มอบอํานาจกรณหีอ้งชุดเรื�องละ  50  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

9) คา่พยานใหแ้กพ่ยานกรณีที�ดนิคนละ  10  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

10) คา่พยานใหแ้กพ่ยานกรณีหอ้งชุดคนละ  20  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เจา้พนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานคร : สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง
พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 
2225 5734  / E-mail : bangkok@dol.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนณสาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยด์ํารงธรรมกรมที�ดนิโทร. 0 2141 5678-9 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4  ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯชั �น 
6 อาคารรัฐประศาสนภกัดถีนนแจง้วัฒนะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลกัสี�กทม.  10210 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) มคีรบทุกประเภทสามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทกุแหง่หรอืสามารถตรวจสอบดว้ย
ตนเองจากเว็บไซต ์ www.dol.go.th/registry 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

1. เอกสารที�นํามาแสดงตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ถา้เป็นภาษาตา่งประเทศตอ้งแปลเป็นภาษาไทยที�รับรองความถกูตอ้งโดย 
    1.1 คนไทยที�จบการศกึษาในระดบัไม่ตํ �ากวา่ปรญิญาตรใีนหลกัสตูรที�ใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั �นเป็นภาษาในการเรยีน
การสอนหรอื 
     1.2อาจารยใ์นสถาบันการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและเป็นผูส้อนภาษาที�ปรากฏในเอกสารนั�นในสถาบันการศกึษาหรอื 
     1.3สถานทตูหรอืสถานกงสลุตา่งประเทศที�ตั �งอยู่ในประเทศไทยโดยประเทศนั �นใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั �นเป็นภาษา
ราชการหรอื 
     1.4สถานทตูหรอืสถานกงสลุไทยในตา่งประเทศ 
(ทั �งนี�ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539) 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ - 


