
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรใหก้ำรรบัรองโรงเรยีนสอนขบัรถ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำรและเงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอเป็นไปตำมระบยีบกรมกำรขนสง่ทำงบกวำ่ดว้ยกำรรับรองโรงเรยีนสอบขบัรถ 

พ.ศ.2555 หมวดที ่2 เรือ่งกำรรับรองโรงเรยีนสอนขบัรถ กลำ่วคอื กำรรับรองโรงเรยีนสอนขบัรถแตล่ะหลกัสตูรกำรสอนขบัรถ

ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงันี ้

 

1.อำคำรสถำนทีส่ ำหรับใชเ้ป็นทีท่ ำกำร ตอ้งประกอบดว้ยหอ้งเรยีนภำคทฤษฎซีึง่มพีืน้ทีร่วมกนัไมน่อ้ยกวำ่ 30 ตำรำงเมตร และมี

สภำพเหมำะสมแกก่ำรเรยีน กำรสอน มอีำกำศถำ่ยเทไดส้ะดวก ไมม่เีสยีงดงัจนเป็นทีร่บกวนตอ่กำรเรยีน กำรสอน  หอ้งท ำกำร

และหอ้งสขุำ 

 

2.มอีปุกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสอนและฝึกหดัขบัรถตำมทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนดหรอืใหค้วำมเห็นชอบ 

 

3.มหีลกัสตูรกำรสอน กำรอบรมทัง้ภำคทฤษฎแีละภำคปฏบิตั ิและกำรวดัผลไมต่ ำ่กวำ่หลกัสตูรมำตรฐำนทีก่รมกำรขนสง่ทำงบก

ก ำหนด หรอืใหค้วำมเห็นชอบ 

 

4.ผูฝึ้กสอนขบัรถทัง้ภำคทฤษฎแีละภำคปฏบิตัติอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญำตเป็นผูฝึ้กสอนขบัรถจำกกรมกำรขนสง่ทำงบก 

 

 

หมำยเหต ุ

 

สว่นรถฝึกหดัขบัและสนำมฝึกหดัขบัรถ ตอ้งด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบดงักลำ่ว วำ่ดว้ยกำรขอรับรองโรงเรยีนสอนขบัรถแต่

ละประเภท ซึง่มหีลกัสตูรกำรสอนขบัรถทีใ่ชเ้พือ่กำรขนสง่ทำงบก หลกัสตูรกำรสอนขบัรถยนตแ์ละหลกัสตูรกำรสอนขบั

รถจักรยำนยนต ์(สำมำรถศกึษำรำยละเอยีดไดใ้นขอ้ 9-11 ของระเบยีบ   ดงักลำ่วซึง่สำมำรถเปิดดไูดท้ีเ่ว็บไซตข์องกรมกำร

ขนสง่ทำงบกที ่www.dlt.go.th หวัขอ้ &quot;โรงเรยีนสอบขบัรถและผูฝึ้กสอนขบัรถ&quot; 

 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กลุม่มำตรฐำนโรงเรยีนสอนขบัรถ ส ำนักสวสัดภิำพกำรขนสง่ทำง
บก อำคำร 6 ชัน้ 6กรมกำรขนสง่ทำงบก ถนนพหลโยธนิ  แขวง
จอมพลเขตจตจัุกร จังหวดักรงุเทพมหำนคร โทรศพัท/์โทรสำร 
022718623 และ 
ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กลุม่วชิำกำรขนสง่ 100 หมู ่8 ถ.
มำลยัแมน ต.วงัตะก ูอ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 หมำยเลข
โทรศพัท ์0 3426 1011-3 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 135 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบค ำขอเอกสำรประกอบค ำขอ พจิำรณำควำมถกูตอ้ง
เหมำะสมของแผนทีแ่สดงทีต่ัง้ของโรงเรยีน แบบแปลนแผนผัง

20 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

อำคำรเรยีน สิง่ปลกูสรำ้ง สนำมฝึกหดัขบัรถ หลกัสตูรกำรสอน 
ระเบยีบกำรหรอืขอ้ก ำหนดของโรงเรยีนสอนขบัรถฯ 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) กำรพจิำรณำ 
1.กรณีกำรขออนุญำตในหลกักำรทีม่กีำรพจิำรณำแบบและ
อนุญำตใหก้อ่สรำ้ง มรีะยะเวลำ 15 วนั 
2.กรณีกำรขออนุญำตในหลกักำรทีผู่ข้ออนุญำตไมม่คีวำมพรอ้ม
ดำ้นผูฝึ้กสอนขบัรถ รถฝึกหดัขบัรถ หรอือปุกรณ์และสิง่อ ำนวย
ควำมสะดวก มรีะยะเวลำ 45 วนั 
3.กำรพจิำรณำตรวจสอบสถำนทีจ่รงิและออกหนังสอืรับรอง
โรงเรยีนสอนขบัรถ  มรีะยะเวลำ 60 วนั 
(หมำยเหต:ุ (- กรณีผูย้ืน่ขอรับหนังสอืรับรองไมส่ำมำรถ
ด ำเนนิกำรใหแ้ล ้ว่เสร็จภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ใหแ้สดง
เหตผุลเพือ่ขอขยำยระยะเวลำออกไปไดอ้กีหนึง่ครำวแตไ่มเ่กนิ 
180 วนั นับแตว่นัทีค่รบก ำหนด))  

120 วนั ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
สรปุกำรตรวจสอบ น ำเสนอขนสง่จังหวดันครปฐมเพือ่ใหก้ำร
รับรองตอ่ไป 
(หมำยเหต:ุ (ทัง้นี ้จะมกีำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอ
ทรำบภำยใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ ทัง้นีไ้มร่วม
ระยะเวลำ กรณโีรงเรยีนสอนขบัรถทีข่อรับรองมหีลกัเกณฑแ์ละ
มำตรฐำนแตำกตำ่งไปจำกทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด ให ้
พจิำรณำพรอ้มเสนอควำมเห็นสง่ใหค้ณะกรรมกำรซ ึง่อธบิดี
แตง่ตัง้ พจิำรณำใหค้วำมเห็นชอบ  ซ ึง่คณะกรรมกำรเป็น
หน่วยงำนอืน่ ตอ้งมกีำรตดิตอ่ ประสำนงำน)))  

14 วนั ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้ออนุญำตมไิดม้ำด ำเนนิกำรดว้ยตนเองตอ้งแนบ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจทีล่ง
ลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้งใหค้รบถว้นทกุฉบบั 
-กรณีผูข้ออนุญำตเป็นหำ้งหุน้สว่นสำมัญตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชนของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคนพรอ้มลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำ
ถกูตอ้งใหค้รบถว้นทกุฉบบั 
-กรณีผ ู้ ขูออนุญำตเป็นหำ้งหุน้สว่นสำมัญจดทะเบยีน , หำ้งหุน้สว่น
จ ำกดั , บรษัิทจ ำกดั หรอื บรษัิทมหำชน จ ำกดั ตอ้งแนบส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชนของของหุน้สว่นหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของ
หำ้งหุน้สว่นสำมัญจดทะเบยีน หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั บรษัิทจ ำกดั หรอื 
บรษัิทมหำชนจ ำกดัพรอ้มลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้งใหค้รบถว้น
ทกุฉบบั) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้ออนุญำตเป็นหำ้งหุน้สว่นสำมัญตอ้งแนบส ำเนำ
ทะเบยีนบำ้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคนพรอ้มลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำ
ถกูตอ้งใหค้รบถว้นทกุฉบบั 
-กรณีผ ู้ ขูออนุญำตเป็นหำ้งหุน้สว่นสำมัญจดทะเบยีน , หำ้งหุน้สว่น
จ ำกดั , บรษัิทจ ำกดั หรอื บรษัิทมหำชน จ ำกดั ตอ้งแนบส ำเนำทะเบยีน
บำ้นของหุน้สว่นหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมพรอ้มลงลำยมอืชือ่รับรอง

กรมกำรปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำถกูตอ้งใหค้รบถว้นทกุฉบบั 
) 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชเ้ฉพำะผูข้ออนุญำตเป็นหำ้งหุน้สว่นสำมัญจดทะเบยีน ,
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั บรษัิทจ ำกดั หรอื บรษัิทมหำชนจ ำกดั) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ค ำขอ กำรใหก้ำรรบัรองโรงเรยีนสอนขบัรถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บำท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่มำตรฐำนโรงเรยีนสอนขบัรถ ส ำนักสวสัดภิำพกำรขนสง่ทำงบก อำคำร 6 ชัน้ 6 กรมกำรขนสง่ทำงบก ถนน
พหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร จังหวดักรงุทเพฯ 10900 โทรศพัท/์โทรสำร 022718623 และ/หรอื 
ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม  100 หมู ่8 ถ.มำลยัแมน ต.วงัตะก ูอ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 หมำยเลข
โทรศพัท ์0 3426 1011-3 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ศนูยค์ุม้ครองผูโ้ดยสำรและรับเรือ่งรอ้งเรยีน โทรศพัท ์1584 
(หมำยเหต:ุ -)  

3) ศนูยด์ ำรงธรรมจังหวดันครปฐม ศำลำกลำงจังหวดันครปฐม 99 หมู ่6 ต.ถนนขำด อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 สำย
ดว่น 1567 
(หมำยเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลดัส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ำขอใหก้ำรรับรองโรงเรยีนสอนขบัรถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


