
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : "กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตขบัรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ กรณีสิน้อำยเุกนิ 

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

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

กำรขอรับใบอนุญำตขบัรถตำมกฏหมำยวำ่ดว้ยรถยนต ์

 

กำรขอตอ่อำยใุบอนุญำตขบัรถยนตส์ำธำรณะ ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้สำธำรณะหรอืใบอนุญำตขบัรถจักรยำนยนตส์ำธำรณะ 

 

กำรขอตอ่อำยใุบอนุญำตขบัรถจักรยำนยนตส์ำธำรณะ (กรณีสิน้อำยเุกนิ 3 ปี) 

 

คณุสมบตัขิองผูย้ืน่ค ำขอ 

 

1.1 เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญำตขบัรถจักรยำนยนตส์ำธำรณะอยูเ่ดมิแลว้ 

1.2 ผูข้อยังคงมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้มส ำหรับผูถ้อืใบอนุญำตขบัรถ 

1.3.ไมเ่ป็นผูอ้ยูใ่นระหวำ่งถกูยดึหรอืเพกิถอนใบอนุญำตขบัรถ 

 

2. ระยะเวลำกำรยืน่ค ำขอ 

 

2.1 ด ำเนนิกำรตอ่อำยลุว่งหนำ้กอ่นใบอนุญำตฉบบัเดมิสิน้อำยไุด ้90 วนั 

2.2 ตอ้งด ำเนนิกำรทดสอบสมรรถภำพ,อบรม,ทดสอบภำคทฤษฎแีละภำคปฏบิตัใิหแ้ลว้เสร็จภำยในก ำหนดเวลำ 90 วนันับแต่

วนัท่ยีืน่ค ำขอ      

 

3. หลกัเกณฑใ์นกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

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

ด ำเนนิกำรทดสอบแกต้วัภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ตำมขอ้ 2.2 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

เมอืย จังหวดันครปฐมดว้ยตนเอง 

4.2. ทดสอบสมรรถภำพรำ่งกำย 

4.3. อบรม 

4.4. ทดสอบภำคทฤษฎ(ีเกณฑก์ำรผำ่นกำรทดสอบ 90%) 

4.5. ทดสอบภำคปฏบิตั ิ(สอบขบัรถ) 

4.6. รอผลกำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกร ผลกำรตรวจสอบประวตัปิรำกฏวำ่ไมพ่บประวตัอิำชญำกรรมและผำ่นขัน้ตอนครบถว้น

ถกูตอ้งแลว้ 

4.7.ช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีม/ออกใบเสร็จรับเงนิ/พมิพใ์บอนุญำตขบัรถ/จำ่ยใบอนุญำตขบัรถ 

 

หมำยเหต ุ

 

1.ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำ ตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชน เรยีบรอ้ยแลว้ 

2. กำรช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีมตอ้งด ำเนนิกำรภำยในเวลำ 15.30 น. หำกไมส่ำมำรถช ำระเงนิไดท้ันใหม้ำด ำเนนิกำรตอ่ในวนัท ำ

กำรถัดไป 



 

3.ระยะ เวลำรอคอยเฉลีย่ระหวำ่งขัน้ตอนและ/หรอืระยะเวลำกำรตดิตอ่แผนกอืน่หรอื สถำนทีอ่ืน่ระหวำ่งขัน้ตอนนับรวมไวใ้น

ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม 

 

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 
ตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนและคณุสมบตัเิบือ้งตน้ของผูข้อ/
จัดท ำค ำขอใหผู้ข้อลงนำม และรับใบนัดอบรม 
(หมำยเหต:ุ (จัดท ำหนังสอืตรวจสอบประวตัอิำชญำกรใหผู้ข้อ
ถอืไปศนูยพ์สิจูนห์ลกัฐำน 7 อำคำรต ำรวจภธูรจังหวดันครปฐม 
ชัน้ 3 
ถนนขวำพระ อ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 73000 
ดว้ยตนเอง ไมร่วมระยะเวลำรอคอย))  

10 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

2) กำรพจิำรณำ 
ทดสอบสมรรถภำพรำ่งกำย 
(หมำยเหต:ุ -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

3) กำรพจิำรณำ 
อบรม 
(หมำยเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

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

1 ชัว่โมง ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

5) กำรพจิำรณำ 
ทดสอบภำคปฏบิตั ิ(สอบขบัรถ) 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

6) กำรพจิำรณำโดยหนว่ยงำนอืน่ 
กำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกรของผูย้ืน่ค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ (หน่วยงำนผูรั้บผดิชอบ คอื ศนูยพ์สิจูนห์ลกัฐำน 7 
อำคำรต ำรวจภธูรจังหวดันครปฐม ชัน้ 3 
ถนนขวำพระ อ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 73000 
ผลกำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกรมอีำยไุมเ่กนิ 1 ปี))  

30 วนัท ำกำร - 
 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีม/ออกใบเสร็จรับเงนิ/พมิพใ์บอนุญำตขบั
รถ/จำ่ยใบอนุญำตขบัรถ 
(หมำยเหต:ุ (ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีมไดก็้
ตอ่เมือ่ผลกำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกรปรำกฎวำ่ไมพ่บประวตั ิ
อำชญำกรรมและผำ่นขัน้ตอนครบถว้นถกูตอ้งแลว้))  

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) 
 

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

กรมกำรแพทย ์

3) 
 

ใบขบัขีร่ถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

4) 
 

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) คำ่ธรรมเนยีมใบอนญุำตขบัรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ (มอีำย ุ3 ปี) 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 150 บำท 
  
 

3) คำ่ธรรมเนยีมแกไ้ขรำยกำรในใบอนญุำตขบัรถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บำท 
  
 

4) คำ่บรกิำรถำ่ยรปู 
(หมำยเหต:ุ ( ส ำหรับผูป้ระสงคเ์ลอืกขอรับใบอนุญำตขบัรถรปูแบบใหม ่
(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 ุ

-เปิดอบรมเดอืนละ 1 ครัง้ โทรศพัทส์อบถำมที ่03-4261017 
 
-ระยะเวลำผลกำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกรประมำณ 30-60 วนั 
 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


