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

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

คณุสมบตัขิองผูข้อรับใบอนุญำตขบัรถ 

 1. เป็นผูท้ีไ่ดรั้บใบอนุญำตขบัรถตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยรถยนตท์ีไ่มใ่ชใ่บอนุญำตชนดิชัว่ครำว หรอืใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถตำม

กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนสง่ทำงบกอยูเ่ดมิแลว้ ซึง่ยังไมส่ ิน้อำย ุ

 2. ผ ู้ ขูอยังคงมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้ม ส ำหรับผ ู้ ถูอืใบอนุญำตขบัรถชนดินัน้ ๆ 

หมำยเหต ุ

 ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ส ำหรับประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมตอ้งด ำเนนิกำรภำยในเวลำ 15.30 น. ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงั หำกไมส่ำมำรถช ำระเงนิได ้

ทันใหม้ำด ำเนนิกำรตอ่ในวนัท ำกำรถัดไป 

 ระยะเวลำรอคอยเฉลีย่ระหวำ่งขัน้ตอนและ/หรอืระยะเวลำกำรตดิตอ่แผนกอืน่หรอืสถำนทีอ่ืน่ระหวำ่งขัน้ตอนนับรวมไวใ้น

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 : 1 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูข้อรับใบอนุญำตขบัรถยืน่เอกสำร/ตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำน
และคณุสมบตัเิบือ้งตน้ของผูข้อ/จัดท ำค ำขอใหผู้ข้อลงนำม 
(หมำยเหต:ุ -)  

5 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

2) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีม/ออกใบเสร็จรับเงนิ/จัดพมิพใ์บอนุญำตขบั
รถพรอ้มตน้ขัว้/ตดั ตดิรปู/จำ่ยใบอนุญำตขบัรถ 
(หมำยเหต:ุ (หำกขอ้มลูกำรเชือ่มโยงขดัขอ้ง ตอ้งใชร้ะยะเวลำ
มำกกวำ่ทีก่ ำหนด, ไมร่วมระยะเวลำรอคอย))  

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) 
 

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

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นชำวตำ่งชำต,ิ เอกสำรจำกหน่วยงำนของรัฐที่
เกีย่วขอ้ง) 

3) 
 

ใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยูห่รอืใบอนญุำตท ำงำนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยคนเขำ้
เมอืง (WORK PERMIT) ซึง่ยงัไมส่ ิน้อำยหุรอื หลกัฐำนแสดงที่
พกัอำศยัในรำชอำณำจกัรทีท่ำงรำชกำรหรอืหนว่ยงำนของรฐับำล
ตำ่งประเทศหรอืองคก์ำรระหวำ่งประเทศออกให ้แตต่อ้งออกกอ่น
วนัยืน่ค ำขอไมเ่กนิ 1 ปี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผ ู้ ขูอเป็นคนตำ่งชำตติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยคนเขำ้เมอืง
ตอ้งไมใ่ชเ่ป็นผ ู้ ไูดรั้บใบอนุญำตใหเ้ขำ้มำเพือ่กำรทอ่งเทีย่ว กำรเลน่
กฬีำ หรอืกำรเดนิทำงผำ่นรำชอำณำจักร, เอกสำรจำกหน่วยงำนของรัฐที่
เกีย่วขอ้ง) 

- 

4) 
 

ใบอนญุำตขบัรถขบัรถยนตส์ว่นบคุคล ใบอนญุำตขบัรถยนต์
สำธำรณะ ใบอนญุำตขบัรถยนตส์ำมลอ้สำธำรณะ ใบอนญุำตขบั
รถจกัรยำนยนตส์ว่นบคุคล ใบอนญุำตขบัรถจกัรยำนยนต์
สำธำรณะ ซึง่ยงัไมส่ ิน้อำย ุใบอนญุำตขบัรถยนตส์ว่นบคุคลตลอด
ชพี ใบอนญุำตขบัรถจกัรยำนยนตต์ลอดชพี ใบอนญุำตเป็นผู้ ขูบั
รถตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนสง่ทำงบก ซึง่ยงัไมส่ ิน้อำย ุหรอืใบ
แทนใบอนญุำตขบัรถดงักลำ่ว หรอืภำพถำ่ย แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

5) 
 

รปูถำ่ยขนำด 4X6 ซม. จ ำนวน 2 รปู ซึ่ง่เป็นรปูถำ่ยครึง่ตวัหนำ้
ตรงไมส่วมหมวกหรอืแวน่ตำสเีขม้และไมใ่สผ่ำ้คลมุใบหนำ้หรอืผำ้
โพกศรีษะเวน้แตผู่้ ซู ึง่มคีวำมจ ำเป็นตำมศำสนำนกิำยของศำสนำ
หรอืลทัธนิยิมของศำสนำของตนและถำ่ยกอ่นวนัยืน่ค ำขอไมเ่กนิ 6 
เดอืน 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

หนงัสอืเดนิทำงหรอืเอกสำรทีใ่ชแ้ทนหนงัสอืเดนิทำง ซึง่ยงัไมส่ ิน้
อำย ุ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสำรจำกหน่วยงำนของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง) 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ ปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีไมไ่ดม้ำด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 

- 

8) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีไมไ่ดม้ำด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 

กรมกำรปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5 บำท 
  
 

2) คำ่ธรรมเนยีมใบอนญุำตขบัรถระหวำ่งประเทศ  คำ่ธรรมเนยีม 500 บำท 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

(หมำยเหต:ุ -)    
 

 

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 ศำลำกลำงจังหวดันครปฐม 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 ุ

- 
 

 

 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


