
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบัใบอนญุำตขบัรถชนดิช ัว่ครำว (พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ. 2522) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

กำรขอรับใบอนุญำตขบัรถตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยรถยนต ์

 

กำรขอรับใบอนุญำตขบัรถยนตส์ว่นบคุคลชัว่ครำว ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้สว่นบคุคลชัว่ครำว ใบอนุญำตขบัรถจักรยำนยนต์

สว่นบคุคลชัว่ครำว ใบอนุญำตขบัรถบดถนน ใบอนุญำตขบัรถแทรกเตอร ์

 

คณุสมบตัขิองผ ู้  ขอรับใบอนุญำตขบัรถ 

  (1)มอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 18 ปีบรบิ รณ์ แตถ่ำ้เป็นผ ข้อใบอนุญำตขบัรถจักรยำนยนตส์ว่นบคุคลชัว่ครำว ส ำหรับ 

รถจักรยำนยนตท์ีม่ขีนำดควำมจกุระบอกส บรวมกนัไมเ่กนิ 110 ล กบำศกเ์ซนตเิมตร ตอ้งมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 15 ปีบรบิ รณ์       (2) มี

ควำมร ค้วำมสำมำรถในกำรขบัรถ 

  (3) มคีวำมร ใ้นขอ้บงัคบักำรเดนิรถตำมพระรำชบญัญตัริถยนตแ์ละตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจรำจรทำงบก 

  (4) ไมเ่ป็นผ ม้รีำ่งกำยพกิำรจนเป็นทีเ่ห็นไดว้ำ่ไมส่ำมำรถขบัรถได ้

  (5) ไมม่โีรคประจ ำตวัทีผ่ ป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมเห็นวำ่อำจเป็นอนัตรำยขณะขบัรถ 

  (6) ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือน 

  (7) ไมม่ใีบอนุญำตขบัรถชนดิเดยีวกนัอย แ่ลว้ 

  (8) ไมเ่ป็นผ อ้ย ใ่นระหวำ่งถ กยดึหรอืเพกิถอนใบอนุญำตขบัรถ 

 

1. กรณีไมผ่ำ่นกำรอบรมจำกโรงเรยีนกำรขนสง่ของกรมกำรขนสง่ทำงบก /โรงเรยีนสอนขบัรถของเอกชนทีก่รมกำรขนสง่ทำงบก

รับรอง/สถำบนักำรศกึษำของรัฐทีไ่ดท้ ำควำมตกลงกบักรมกำรขนสง่ทำงบก (MOU) มขีัน้ตอน ดงันี ้

 

  1.1 จองควิอบรม (ขอรับใบอนุญำตขบัรถใหม ่และอบรมทกุวนัจันทร ์วนัพธุ และวนัศกุร ์เฉพำะส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม 

 

    ชอ่งทำงกำรจองควิ มดีงันี ้

 

    (1) จองควิอบรมดว้ยตนเอง 

 

    (2) จองควิอบรมผำ่นโทรศพัท ์03- 4261017 

 

  1.2 ผ ู้  ขอรับใบอนุุญำตขบัรถยืน่เอกสำร/ตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนและคณุสมบตัเิบือ้งตน้ของผ ู้  ขอ/จัดท ำค ำขอใหผ้ ู้  ขอลง

นำม 

 

  1.3 ทดสอบสมรรถภำพทำงรำ่งกำย 

 

  1.4 อบรม (จ ำนวน 4 ชัว่โมง) 

 

  1.5 ทดสอบภำคทฤษฎ(ีขอ้เขยีน) โดยผ ู้  ผำ่นกำรทดสอบขอ้เขยีน ตอ้งไดค้ะแนนไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 90 

 

  1.6อธบิำยทำ่ทดสอบขบัรถ 

 

  1.7ทดสอบภำคปฏบิตั ิ(ขบัรถ) 

 

  1.8ช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีม/ออกใบเสร็จรับเงนิ/พมิพใ์บอนุญำตขบัรถ/จำ่ยใบอนุญำตขบัรถ 

 

2. กรณีผำ่นกำรอบรมจำกโรงเรยีนกำรขนสง่ของกรมกำรขนสง่ทำงบก และโรงเรยีนสอนขบัรถเอกชนทีไ่ดรั้บอนุญำตจำก 

 

  กรมกำรขนสง่ทำงบก  



 

  2.1 ลงรับหนังสอืรับรองกำรผำ่นกำรอบรมและจบหลกัส ตรจำกโรงเรยีนของกรมกำรขนสง่ทำงบกและโรงเรยีนสอน 

 

ขบัรถของเอกชนทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกรับรอง 

 

  2.2ผ ู้  ขอรับใบอนุุญำตขบัรถยืน่เอกสำร/ตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนและคณุสมบตัเิบือ้งตน้ของผ ู้  ขอ/จัดท ำค ำขอใหผ้ ู้  ขอลง

นำม 

 

  2.3 ช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีม/ออกใบเสร็จรับเงนิ/พมิพใ์บอนุญำตขบัรถ/จำ่ยใบอนุญำตขบัรถ 

 

3. กรณีผำ่นกำรอบรมจำกโรงเรยีนสอนขบัรถเอกชนทีไ่ดรั้บอนุญำตจำกกรมกำรขนสง่ทำงบก /ผำ่นกำรอบรมจำกสถำบนั 

 

 กำรศกึษำทีท่ ำควำมตกลงกบักรมกำรขนสง่ทำงบก (MOU) (เฉพำะอบรม 4 ชัว่โมง ตำมหลกัส ตรกรมกำรขนสง่ทำงบก) 

 

  3.1 ลงรับหนังสอืรับรองจำกกำรผำ่นกำรอบรมจำกโรงเรยีนสอนขบัรถเอกชนทีไ่ดรั้บอนุญำตจำกกรมกำรขนสง่ทำงบก /ผำ่น

กำรอบรมจำกสถำบนักำรศกึษำทีท่ ำควำมตกลงกบักรมกำรขนสง่ทำงบก (MOU) 

 

  3.2ผ ู้  ขอรับใบอนุุญำตขบัรถยืน่เอกสำร/ตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนและคณุสมบตัเิบือ้งตน้ของผ ู้  ขอ/จัดท ำค ำขอใหผ้ ู้  ขอลง

นำม 

 

  3.3ทดสอบสมรรถภำพทำงรำ่งกำย 

 

  3.4ทดสอบภำคทฤษฎ(ีขอ้เขยีน) โดยผ ู้  ผำ่นกำรทดสอบขอ้เขยีน ตอ้งไดค้ะแนนไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 90 

 

  3.5อธบิำยทำ่ทดสอบขบัรถ 

 

  3.6ทดสอบภำคปฏบิตั ิ(ขบัรถ) 

 

  3.7ช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีม/ออกใบเสร็จรับเงนิ/พมิพใ์บอนุญำตขบัรถ/จำ่ยใบอนุญำตขบัรถ 

 

หมำยเหต ุ

 

 ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมค ม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นค ม่อื

ส ำหรับประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กำรช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีมตอ้งด ำเนนิกำรภำยในเวลำ 15.30 น. หำกไมส่ำมำรถช ำระเงนิไดท้ันใหม้ำด ำเนนิกำรตอ่ในวนั

ท ำกำรถัดไป 

 ระยะเวลำรอคอยเฉลีย่ระหวำ่งขัน้ตอนและ/หรอืระยะเวลำกำรตดิตอ่แผนกอืน่หรอืสถำนทีอ่ืน่ระหวำ่งขัน้ตอนนับรวมไวใ้น 

&ldquo;ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม&rdquo; 

 ตอ้งด ำเนนิกำรอบรมและทดสอบใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 90 วนั นับแตว่นัทีย่ืน่ค ำขอ 

 

 ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม ฝ่ำยใบอนุญำตขบัรถ  เลขที ่100 
หม ท่ี ่8 
ถ.มำลยัแมน ต.วงัตะก  อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000    โทรศพัท ์
03-4261017 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ (ปิดรับช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีมเวลำ 15.30 น.))  

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

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 2 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผ ข้อรับใบอนุญำตขบัรถยืน่เอกสำร/ตรวจสอบเอกสำร
หลกัฐำนและคณุสมบตัเิบือ้งตน้ของผ ข้อ/จัดท ำค ำขอใหผ้ ข้อลง
นำม ระยะเวลำใหบ้รกิำร  10 นำท ี
(หมำยเหต:ุ (จองควิดว้ยตนเอง ทีส่ ำนักงำนขสง่จังหวดั
นครปฐม ฝ่ำยใบอนุญำตขบัรถ เลขที ่100 หม  ่8  ถนนมำลยั
แมน ต ำบลวงัตะก  อ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม หรอืทำง
โทรศพัท ์03-4261017))  

10 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

2) กำรพจิำรณำ 
ทดสอบสมรรถภำพทำงรำ่งกำย 
(หมำยเหต:ุ -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

3) กำรพจิำรณำ 
อบรม 
(หมำยเหต:ุ -)  

4 ชัว่โมง ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

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

1 ชัว่โมง ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

5) - 
ไมม่กีำรจองควิทดสอบขบัรถ(นัดสอบวนัท ำกำรถดัไปทัง้หมด) 
(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

6) กำรพจิำรณำ 
1. อธบิำยทำ่ทดสอบภำคปฏบิตั ิ(ขบัรถ) ระยะเวลำใหบ้รกิำร 30 
นำท ี
2. ทดสอบภำคปฏบิตั ิ(ขบัรถ) ระยะเวลำใหบ้รกิำร 30 นำท ี
(หมำยเหต:ุ (ระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรทดสอบ ขึน้อย ก่บัผ เ้ขำ้รับกำร
ทดสอบ))  

1 ชัว่โมง ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีม/ออกใบเสร็จรับเงนิ/พมิพใ์บอนุญำตขบั
รถ/จำ่ยใบอนุญำตขบัรถ 
(หมำยเหต:ุ (หำกขอ้ม ลกำรเชือ่มโยงขดัขอ้ง ตอ้งใชร้ะยะเวลำ
มำกกวำ่ทีก่ ำหนด, ไมร่วมระยะเวลำรอคอย))  

9 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) 
 

ใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้วหรอืหนงัสอืเดนิทำง (PASSPORT) 
หรอืเอกสำรทีใ่ชแ้ทนหนงัสอืเดนิทำง ซึง่ยงัไมส่ ิน้อำย ุ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสำรออกโดยหน่วยงำนภำครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง) 

- 

3) 
 

ใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยูห่รอืใบอนญุำตท ำงำนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยคนเขำ้
เมอืง (WORK PERMIT) ซึง่ยงัไมส่ ิน้อำยหุรอืหลกัฐำนแสดงทีพ่กั
อำศยัในรำชอำณำจกัรทีท่ำงรำชกำรหรอืหนว่ยงำนของรฐับำล
ตำ่งประเทศหรอืองคก์ำรระหวำ่งประเทศออกใหแ้ตต่อ้งออกกอ่น
วนัยืน่ค ำขอไมเ่กนิ 1 ปี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีเป็นชำวตำ่งชำต,ิ เอกสำรออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่
เกีย่วขอ้ง) 

4) 
 

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

กรมกำรแพทย ์

5) 
 

หลกัฐำนไดม้ำซึง่สญัชำต ิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีเปลีย่นสญัชำต,ิ เอกสำรออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่
เกีย่วขอ้ง) 

- 

6) 
 

ใบอนญุำตขบัรถของรถประเภทเดยีวกนักบัทีข่อรบัใบอนญุำตซึง่
รฐับำลของประเทศอืน่ออกให ้ซึ่ง่ยงัไมส่ ิน้อำย ุ (ในกรณี
ใบอนญุำตขบัรถมไิดม้ขีอ้ควำมเป็นภำษำองักฤษ ใหส้ถำนทตูแหง่
ประเทศของผู้ ขูอรบัใบอนญุำตขบัรถแปลหรอืจดัท ำเอกสำร
รบัรองใบอนญุำตขบัรถเป็นภำษำไทยหรอืภำษำองักฤษภำษำใด
ภำษำหนึง่ หรอืท ัง้สองภำษำรวมกนั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีเป็นชำวตำ่งชำต ิ) 

- 

7) 
 

ใบอนญุำตขบัรถตำมควำมตกลงระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
ภำค ี ซึง่ยงัไมส่ ิน้อำย ุ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

หลกัฐำนกำรรบัรองซึ่ง่แสดงวำ่ไดผ้ำ่นกำรอบรมและจบหลกัสตูร
กำรอบรมจำกโรงเรยีนกำรขนสง่ กรมกำรขนสง่ทำงบก หรอื
โรงเรยีนสอนขบัรถที่ีก่รมกำรขนสง่ทำงบกรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองกำรผำ่นกำรอบรม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีอบรมผำ่นโรงเรยีนสอนขบัรถของเอกชนทีก่รมกำร
ขนสง่ทำงบกรับรอง และอบรมผำ่นสถำบนักำรศกึษำของรัฐทไีดท้ ำควำม
ตกลงกบักรมกำรขนสง่ทำงบก (MOU)) 

- 

10) 
 

รปูถำ่ย 3 X 4 ซม. 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส ำหรับผ ป้ระสงคข์อรับใบอนุญำตขบัรถร ปแบบเดมิ (แบบ
พมิพก์ระดำษ) ซึง่ร ปถำ่ยครึง่ตวัหนำ้ตรงไมส่วมหมวกหรอืแวน่ตำสเีขม้
และไมใ่สผ่ำ้คลมุใบหนำ้หรอืผำ้โพกศรีษะเวน้แตผ่ ซ้ ึง่มคีวำมจ ำเป็นตำม
ศำสนำนกิำยของศำสนำหรอืลทัธนิยิมของศำสนำของตนและถำ่ยกอ่นวนั
ยืน่ค ำขอไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
) 

- 

 

  



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5 บำท 
  
 

2) คำ่ธรรมเนยีมใบอนญุำตขบัรถยนตส์ว่นบคุคลช ัว่ครำว 
(หมำยเหต:ุ ( 
ส ำหรับผ ป้ระสงคข์อรับใบอนุญำตขบัรถร ปแบบใหม ่(แบบพลำสตกิ)  
ช ำระเงนิคำ่ถำ่ยร ปเพิม่เตมิ  
จ ำนวน 100 บำท 
))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บำท 
  
 

3) คำ่ธรรมเนยีมค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5 บำท 
  
 

4) คำ่ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้สว่นบุคคลช ัว่ครำว/ใบอนุญำตขบั
รถจกัรยำนยนตส์ว่นบคุคลช ัว่ครำว 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บำท 
  
 

5) คำ่ธรรมเนยีมค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5 บำท 
  
 

6) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขบัรถบดถนน/ค่ำใบอนุญำตขบัรถ
แทรกเตอร ์
(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับผ ู้  ขอรับใบอนุญำตขบัรถบดถนน/ใบอนุญำตขบัรถ
แทรกเตอร ์(มอีำย ุ5 ปี) และ 
ส ำหรับผ ป้ระสงคข์อรับใบอนุญำตขบัรถร ปแบบใหม ่(แบบพลำสตกิ)  
ช ำระเงนิคำ่ถำ่ยร ปเพิม่เตมิ  
จ ำนวน 100 บำท 
))  

 คำ่ธรรมเนยีม 250 บำท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ฝ่ำยใบอนุญำตขบัรถ ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม เลขที ่100 หม ท่ี ่8 ถนนมำลยัแมน ต ำบลวงัตะก  อ ำเภอ
เมอืง จังหวดันครปฐม 73000    โทรศพัท ์03 – 4261017 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ศ นยค์ุม้ครองผ โ้ดยสำรและรับเรือ่งรอ้งเรยีน โทรศพัท ์1584 
(หมำยเหต:ุ -)  

3) ศ นยด์ ำรงธรรมจังหวดันครปฐม ศำลำกลำงจังหวดันคปฐม เลขที ่99 หม  ่6 ต ำบลถนนขำด อ ำเภอเมอืง จังหวดั
นครปฐม 73000 สำยดว่น 1567 
(หมำยเหต:ุ -)  

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และค ม่อืกำรกรอก 
 

หมำยเหต ุ

-เปิดอบรมเฉพำะ วนัจันทร ์วนัพธุ วนัศกุร ์
 
-ตดิตอ่จองควิลว่งหนำ้กอ่นด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง หรอื ทำงโทรศพัท ์03-4261017 
 



-ตดิตอ่ด ำเนนิกำรกอ่นเวลำ 08.30 น. 
 
 

 

 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศ นยก์ลำงขอ้ม ลค ม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรค่ ม่อื: - 


