
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : "กำรขอรบัใบอนญุำตขบัรถยนตส์ำธำรณะ/รถยนตส์ำมลอ้สำธำรณะ 

(พ.ร.บ. รถยนต ์พ.ศ. 2522)"       
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

กำรขอรับใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำธำรณะ ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้สำธำรณะ 

กำรขอรับใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำธำรณะ/รถยนตส์ำมลอ้สำธำรณะ 

1. คณุสมบตัขิองผูข้อรับใบอนุญำต 

1.1 ไดรั้บใบอนุญำตขบัรถยนตส์ว่นบคุคลชัว่ครำว ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้สว่นบคุคลชัว่ครำว แลว้แตก่รณีทีไ่ดรั้บมำแลว้ไม่

นอ้ยกวำ่ 1 ปี 

1.2 มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 46 และ ตอ้งมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 22 ปีบรบิรูณ์ 

1.3 ไมเ่คยตอ้งค ำพพิำกษำถงึทีส่ดุใหล้งโทษ หรอืถกูเจำ้พนักงำนเปรยีบเทยีบปรับตัง้แต ่2 ครัง้ขึน้ไป ส ำหรับควำมผดิเกีย่วกบั

กำรขบัรถอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เวน้แตจ่ะพน้โทษครัง้สดุทำ้ยไมน่อ้ยกวำ่หกเดอืนแลว้ 

(ก) ฝ่ำฝืนสญัญำณจรำจรหรอืเครือ่งหมำยจรำจร 

(ข) ในขณะเมำสรุำหรอืของเมำอยำ่งอืน่ 

(ค) ในลกัษณะกดีขวำงกำรจรำจร 

(ง) ใชค้วำมเร็วเกนิอตัรำทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(จ) โดยประมำทหรอืน่ำหวำดเสยีวอนัเกดิอนัตรำยแกบ่คุคลหรอืทรัพยส์นิ 

(ฉ) โดยไมค่ ำนงึถงึควำมปลอดภยัหรอืควำมเดอืดรอ้นของผูอ้ืน่ 

1.4 มสีญัชำตไิทย 

1.5 รูจั้กถนนและทำงหลวงในจังหวดัทีข่อรับใบอนุญำตพอสมควร 

1.6 ไมเ่ป็นผูม้โีรคตดิตอ่น่ำรังเกยีจตำมทีก่ ำหนดในกฎหมำยกระทรวง 

1.7 ไมเ่ป็นผูต้ดิสรุำยำเมำหรอืยำเสพตดิใหโ้ทษ 

1.8 ไมเ่คยเป็นผูไ้ดรั้บโทษจ ำคกุโดยค ำพพิำกษำถงึทีส่ดุใหจ้ ำคกุในควำมผดิตำมพระ รำชบญัญัตริถยนต ์หรอืควำมผดิเกีย่วกบั

ควำมสงบสขุของประชำชน ควำมผดิเกีย่วกบักำรกอ่ใหเ้กดิภยันตรำยตอ่ประชำชน ควำมผดิเกีย่วกบัเงนิตรำ ควำมผดิเกีย่วกบั

เพศ ควำมผดิตอ่ชวีติ ควำมผดิตอ่รำ่งกำย ควำมผดิตอ่เสรภีำพ ควำมผดิฐำนยักยอก ควำมผดิฐำนรับของโจร และควำมผดิฐำน

ท ำใหเ้สยีทรัพยต์ำมประมวลกฎหมำยอำญำ หรอืควำมผดิเกีย่วกบัยำเสพตดิใหโ้ทษตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยยำเสพตดิใหโ้ทษ หรอื

โดยค ำสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมำยใหจ้ ำคกุเวน้แตเ่ป็นโทษส ำหรับควำมผดิทีไ่ด ้กระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหโุทษ หรอืพน้

โทษมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สำมปีใน 

 

กรณีทีผู่ข้อรับใบอนุญำตขบัรถเป็นผูข้ำดคณุสมบตัติำมขอ้1.8แตต่อ้งพน้โทษจ ำคกุมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 

(ก) หกเดอืนส ำหรับโทษจ ำคกุตำมค ำพพิำกษำไมเ่กนิสำมเดอืน 

(ข) หนึง่ปีส ำหรับจ ำคกุตำมค ำพพิำกษำไมเ่กนิสำมเดอืนในเดอืนในคดเีกีย่วดว้ยกำรใชร้ถกระท ำควำมผดิหรอื 

(ค) หนึง่ปีหกเดอืนส ำหรับโทษจ ำคกุตำมค ำพพิำกษำเกนิสำมเดอืนแตไ่มเ่กนิสำมปี 

 

และไดย้ืน่ค ำรอ้งตอ่นำยทะเบยีน โดยชีแ้จงเหตผุลทีต่นตอ้งโทษพรอ้มกบัแสดงหลกัฐำน วำ่ตนเป็นบคุคลทีม่คีวำมประพฤติ

เรยีบรอ้ยควรไวว้ำงใจใหข้บัรถยนตส์ำธำรณะ หรอืรถจักรยำนยนตส์ำธำรณะได ้แลว้แตก่รณี ใหน้ำยทะเบยีนด ำเนนิกำรสอบสวน

ค ำรอ้งดงักลำ่ว ถำ้เห็นดว้ยกบัค ำรอ้งก็ใหม้อี ำนำจออกใบอนุญำตขบัรถใหไ้ด ้โดยมใิหน้ ำบทบญัญตัมิำตรำ 49 (8)มำใชบ้งัคบัแต่

ถำ้ไมเ่ห็นดว้ยใหส้ัง่ยกค ำรอ้งและแจง้ใหผู้ข้อทรำบ 

 

2. ระยะเวลำกำรยืน่ค ำขอ 

2.1. ตอ้งด ำเนนิกำรทดสอบสมรรถภำพ , อบรม , ทดสอบภำคทฤษฎแีละทดสอบภำคปฏบิตัใิหแ้ลว้เสร็จภำยในก ำหนดเวลำ 90 

วนั นับแตว่นัทีย่ืน่ค ำขอ 

3. หลกัเกณฑใ์นกำรพจิำรณำอนุญำต 

3.1 ผูข้อผำ่นกำรทดสอบสมรรถภำพ,อบรม,ทดสอบภำคทฤษฎ ี(ขอ้เขยีน) หำกผลกำรทดสอบไมผ่ำ่น ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้ง

ด ำเนนิกำรทดสอบแกต้วัภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด (ตำมขอ้ 2.1)ตำมขัน้ตอนครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ 

 

3.2 ผูข้อผำ่นกำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกรแลว้ผลกำรตรวจสอบประวตัปิรำกฏวำ่ไมพ่บประวตัอิำชญำกรรมกอ่นออกใบอนุญำต

ขบัรถ 



 

4. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรดงันี ้

 

4.1.ตรวจสอบหลกัฐำนและคณุสมบตัเิบือ้งตน้ของผูข้อ จัดท ำค ำขอใหผู้ข้อลงนำมและจองควิอบรมพรอ้มจัดท ำหนังสอื

ตรวจสอบประวตัอิำชญำกรใหผู้ข้อถอืไปศนูยพ์สิจูนห์ลกัฐำน 7 อำคำรต ำรวจภธูรจังหวดันครปฐม ชัน้ 3 ถนนขวำพระ อ ำเภอ

เมอืง จังหวนัครปฐมดว้ยตนเอง 

 

4.2.ทดสอบสมรรถภำพรำ่งกำย 

 

4.3.อบรม (จ ำนวน 5 ชัว่โมง) 

 

4.4.ทดสอบภำคทฤษฎ(ีเกณฑก์ำรผำ่นกำรทดสอบ 90%)) 

 

4.5.รอผลกำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกร ผลกำรตรวจสอบประวตัปิรำกฏวำ่ไมพ่บประวตัอิำชญำกรรมและผำ่นขัน้ตอนครบถว้น

ถกูตอ้งแลว้ 

 

4.6.ช ำระคำ่เงนิธรรมเนยีม / ออกใบเสร็จรับเงนิ / พมิพใ์บอนุญำตขบัรถ / จัดท ำบตัรประจ ำตวัผูข้บัรถ / จำ่ยใบอนุญำตขบัรถ 

 

หมำยเหต ุ

 

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ที ่ตรวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

2. กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมตอ้งด ำเนนิกำรภำยในเวลำ 15.30 น.หำกไมส่ำมำรถช ำระเงนิไดท้ันใหม้ำด ำเนนิกำรตอ่ในวนัท ำกำร

ถัดไป 

 

3. ระยะเวลำรอคอยเฉลีย่ระหวำ่งขัน้ตอนและ/หรอืระยะเวลำกำรตดิตอ่แผนกอืน่ หรอืสถำนทีอ่ืน่ระหวำ่งขัน้ตอนนับรวมไวใ้น 

&ldquo;ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม&rdquo; 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม ฝ่ำยใบอนุญำตขบัรถ  เลขที ่100 
หมูท่ี ่8 
ถนน.มำลยัแมน  ต ำบลวงัตะก ู อ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม  
73000     
โทรศพัท ์03-4261017 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ (ปิดรับช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีม เวลำ 15.30 น.))  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 35 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบหลกัฐำนและคณุสมบตัเิบือ้งตน้ของผูข้อ/จัดท ำค ำ
ขอใหผู้ข้อลงนำม และรับใบนัดอบรม 
(หมำยเหต:ุ (จัดท ำหนังสอืตรวจสอบประวตัอิำชญำกรใหผู้ข้อ
ถอืไปศนูยพ์สิจูนห์ลกัฐำน 7 อำคำรต ำรวจภธูรจังหวดันครปฐม 

10 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ชัน้ 3 ถนนขวำพระ อ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม ดว้ยตนเอง ไม่
รวมระยะเวลำรอคอย))  

2) กำรพจิำรณำ 
ทดสอบสมรรถภำพรำ่งกำย  
(หมำยเหต:ุ -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

3) กำรพจิำรณำ 
อบรม 
(หมำยเหต:ุ -)  

5 ชัว่โมง ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

4) กำรพจิำรณำ 
ทดสอบภำคทฤษฎ(ีสอบขอ้เขยีน) 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

5) กำรพจิำรณำ 
ทดสอบภำคทฤษฎ ี(สอบขอ้เขย้น) 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

6) กำรพจิำรณำโดยหนว่ยงำนอืน่ 
กำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกรของผูย้ืน่ค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ (หน่วยงำนผูรั้บผดิชอบ คอื ศนูยพ์สิจูนห์ลกัฐำน 7 
อำคำรต ำรวจภธูรจังหวดันครปฐม ชัน้ 3 ถนนขวำพระ อ ำเภอ
เมอืง จังหวดันครปฐม , ผลกำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกรมอีำยุ
ไมเ่กนิ 1 ปี))  

30 วนัท ำกำร - 
 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีม/ออกใบเสร็จรับเงนิ/พมิพใ์บอนุญำตขบั
รถ/จัดท ำบตัรประจ ำตวัผูข้บัรถ/จำ่ยใบอนุญำตขบัรถ 
(หมำยเหต:ุ (ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมไดก็้
ตอ่เมือ่ทรำบผลกำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกรแลว้ผำ่นกำร
อบรมทดสอบตำมขัน้ตอนทีก่ ำหนด ,หำกขอ้มลูกำรเชือ่มโยง
ขดัขอ้ง ตอ้งใชร้ะยะเวลำมำกกวำ่ทีก่ ำหนด ,ไมร่วมระยะเวลำรอ
คอย))  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ใบรบัรองแพทย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ( ออกกอ่นวนัยืน่ค ำขอไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

กรมกำรแพทย ์

3) 
 

ใบอนญุำตขบัรถยนต ์/ รถยนตส์ำมลอ้สว่นบคุคลช ัว่ครำวทีไ่ดร้บั
มำแลว้ไมน่อ้ยวำ่ 1 ปี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั 

4) 
 

รปูถำ่ย 5x6.5 ซม. 
ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เป็นรปูถำ่ยครึง่ตวั หนำ้ตรงไมส่วมหมวกหรอืแวน่ตำสเีขม้
และไมใ่สผ่ำ้คลมุใบหนำ้หรอืผำ้โพกศรษีะเวน้แตผู่ซ้ ึง่มคีวำมจ ำเป็นตำม
ศำสนำนกิำยของศำสนำหรอืลทัธนิยิมของศำสนำของตน และถำ่ยกอ่น
วนัยืน่ค ำขอไมเ่กนิ 6 เดอืน ) 
 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) 
 

รปูถำ่ยขนำด 3x4 ซม. 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ( ส ำหรับผูป้ระสงคข์อรับใบอนุญำตขบัรถรปูแบบเดมิ (แบบ
พมิพก์ระดำษ) ซึง่รปูถำ่ยครึง่ตวัหนำ้ตรงไมส่วมหมวก หรอืแวน่ตำสเีขม้
และไมใ่สผ่ำ้คลมุใบหนำ้หรอืผำ้โพกศรีษะ เวน้แตผู่ซ้ ึง่มคีวำมจ ำเป็นตำม
ศำสนำนกิำยของศำสนำหรอืลทัธนิยิมของศำสนำของตนและถำ่ยกอ่นวนั
ยืน่ค ำขอไมเ่กนิ 6 เดอืน ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5 บำท 
  
 

2) ค่ ำ ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ บ อ นุ ญ ำ ต ข ั บ ร ถ ย น ต์ ส ำ ธ ำ ร ณ ะ 
 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 300 บำท 
  
 

3) คำ่ธรรมเนยีมใบอนญุำตขบัรถยนตส์ำมลอ้สำธำรณะ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 150 บำท 
  
 

4) คำ่ธรรมเนยีมบตัรประจ ำตวัผูข้บัรถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บำท 
  
 

5) คำ่ธรรมเนยีมแกไ้ขรำยกำรในใบอนญุำตขบัรถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บำท 
  
 

6) คำ่บรกิำรถำ่ยรปู 
(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับผ ู้ ปูระสงคข์องรับใบอนุญำตขบัรถรปูแบบใหม ่
(แบบพลำสตกิ) ช ำระเงนิคำ่ถำ่ยรปูเพ่ ิม่เตมิ จ ำนวน 100 บำท))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บำท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ฝ่ำยใบอนุญำตขบัรถ ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม  เลขที ่100 หมูท่ี ่8 ถนน.มำลยัแมน  ต ำบลวงัตะก ู อ ำเภอ
เมอืง จังหวดันครปฐม  73000     โทรศพัท ์03-4261017 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ศนูยค์ุม้ครองผูโ้ดยสำรและรับเรือ่งรอ้งเรยีน โทรศพัท ์1584 
(หมำยเหต:ุ -)  

3) ศนูยด์ ำรงธรรมจังหวดันครปฐม ศำลำกลำงจังหวดันคปฐม เลขที ่99 หมู ่6 ต ำบลถนนขำด อ ำเภอเมอืง จังหวดั
นครปฐม 73000 สำยดว่น 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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

  



 

หมำยเหต ุ

-เปิดอบรม เดอืนละ 1 ครัง้ โทรสอบถำมที ่03-4261017 
 
-ระยะเวลำผลกำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกรประมำณ 30-60 วนั 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 
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วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


