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1. ชนิดและประเภทของใบขับข่ี 

ค าแนะน าในการด าเนนิการเกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประจ ารถ 

ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประจ ารถ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1.ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 

2. ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร 

3. ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ 

4. ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ 

 

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ, ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ และใบอนุญาตเป็นผู้บริการ ใช้เป็นใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่า
โดยสารได ้

 

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด และ 2 ประเภท ดังนี้ 

  ชนิดที่ 1 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส้าหรับขับรถบรรทุกท่ีมีน ้าหนักรถ และน ้าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสามพัน 
ห้าร้อยกิโลกรัม หรือส้าหรับขับรถโดยสารที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารไม่เกินยี่สิบคน 

  ชนิดที่ 2 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส้าหรับขับรถบรรทุกท่ีมีน ้าหนักรถ และน ้าหนักบรรทุกรวมกันเกินสามพันห้า
ร้อยกิโลกรัมหรือส้าหรับขับรถโดยสารที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารเกินกว่ายี่สิบคน 



  ชนิดที่ 3 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส้าหรับขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารซึ่งโดยสภาพใช้ส้าหรับลากจูงรถอ่ืนหรือ 
ล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใด ๆ บนล้อเลื่อนนั น 

   ชนิดที่ 4 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส้าหรับขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายตามประเภทหรือชนิด และลักษณะการ
บรรทุก ตามที่อธิบดีก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- ใบอนุญาตขับรถชนิดที่สอง, ชนิดที่สาม และชนิดที่สี่ใช้เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดที่หนึ่งได้ 

- ใบอนุญาตขับรถชนิดที่สามและชนิดที่สี่ ใช้เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สองได้ 

- ใบอนุญาตขับรถชนิดที่สี่ ใช้เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สอง และชนิดที่สามได้ 

 

     ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถแต่ละชนิด แบ่งตามประเภทการขนส่งของรถออกเป็น 2 ประเภท
ได้แก ่

 

- ประเภทส่วนบุคคล ส้าหรับขับรถท่ีใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล  

(รถท่ีมีแผ่นป้ายทะเบียนรถ พื นสีขาว ตัวเลขและตัวอักษรสีด้า) 

 

- ประเภททุกประเภท ส้าหรับขับรถได้ทุกประเภทการขนส่ง 

 (รถท่ีมีแผ่นป้ายทะเบียนรถพื นสีขาว ตัวเลขและตัวอักษรสีด้า และรถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถพื นสีเหลือง
ตัวเลขและตัวอักษรสีด้า) 

 

ข้อควรจ า 

     - ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกสามารถใช้แทนใบอนุญาตขับ
รถยนต์ส่วนบุคคลและใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้ 

    

      - ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สามารถใช้แทนใบอนุญาตขับ
รถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้ 



 

อายุของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจ ารถ 

 

1. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ส่วนบุคคลชนิดที่ 1 ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 18 ปี ส่วนบุคคลชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 
ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 20 ปี ส่วนบุคคลชนิดที่ 4 ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 25 ปี ทุกประเภทชนิดที่ 1, ชนิดที่ 2, ชนิด
ที่ 3 และชนิดที่ 4 ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 25 ปี 

2. ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 15 ปี 

3. ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 15 ปี 

     

2. การท าใบขับข่ีของรถยนต์ จักรยานยนต์ 

     เมื่อไม่นานมานี้ กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศถึงการปรับหลักเกณฑ์การทดสอบเพื่อขอรับ
ใบขับข่ีใหม่ ทั้งรถส่วนบุคคลและรถโดยสาธารณะให้เข้มงวดยิ่งกว่าเดิม 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โดยมาตรการการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่ใหม่นั้น จะมุ่งเน้นไปยังการสอบข้อเขียน ซึ่งจากเดิมที่มีการ
รวบรวมไว้ในระบบ 300 ข้อ และเลือกค าถามมาทดสอบ 35 ข้อนั้น จะถูกปรับให้เพิ่มค าถามไว้ในระบบ
เป็น 1,000 ข้อ และเลือกค าถามมาทดสอบเป็น 50 ข้อ 

    นอกจากนั้น เกณฑ์การวัดผลยังถูกปรับเปลี่ยนจาก 75% มาเป็น 90%  

   ซึ่งหมายความว่าจากเดิม ที่ต้องตอบค้าถามให้ถูกต้องมากกว่า 23 ข้อจาก 35 ข้อ มาเป็นตอบถูกมากกว่า 
45 ข้อจาก 50 ข้อ ท้าให้เหลือโอกาสตอบผิดเพียงแค่ 5 ข้อเท่านั น ซึ่งถือเป็นทางออกท่ีดีที่จะท้าให้ผู้สอบ มี
ความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรมากขึ นนั่นเอง 

  

 

     ส่วนการอบรมการจราจร 4  ชั่วโมง ก่อนเข้าทดสอบข้อเขียนนั้น  

    กรมการขนส่งเห็นว่าปัจจุบันมีผู้ขอรับใบขับขี่เป็นจ้านวนมาก ต้องมีการจองคิว โดยเฉพาะในเขตพื นที่ 
กทม. จึงเตรียมให้ใช้พื นที่สถาบันการศึกษา เพ่ือการอบรมทดสอบผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่แทน แล้วน้ามาสอบ
ใบขับข่ีได้ทันที โดยไม่ต้องเข้าอบรมที่กรมการขนส่ง   

 

 ส่วนการทดสอบทดสอบขับรถนั้น ยังคงใช้มาตรการเดิมอยู่ต่อไป 

 

 

 



 

 

 

ขั้นตอนการสอบขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบบใหม่ ปี 2557 

ขั้นตอนการอบรมและทดสอบของขนส่ง 

 

 

 



วันแรก : ยื่นเอกสารเพ่ือจองวันอบรม                                                      

  (ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. ) 

 

วัน อบรม  

08.00 - 09.00 น.              รับเรื่องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 

09.30 น.                           รายงานตัวเข้าห้องอบรม 

10.00 -12.00 น.                อบรมช่วงท่ีหนึ่ง  2 ชั่วโมง 

12.00 - 13.00 น.                พักเที่ยง 

13.00 น.                            อบรมช่วงที่สอง 2 ชั่วโมง 

15.00 - 16.30 น.                 ทดสอบข้อเขียน   50  ข้อ 

 

*  ทดสอบขับรถในวันท าการถัดไป แต่ไม่เกิน 90 วัน จากวันที่ยื่นเรื่องวันแรก 

    

2.1 คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ 

 - ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ นไป 

 - ต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว 

 - ต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

*หมายเหตุ  ส้าหรับผู้ที่มีร่างกายพิการ ดังต่อไปนี  เช่น แขนขาดข้างเดียว ขาขาดข้างเดียว ตาบอดข้างเดียว 
ล้าตัวพิการ หูหนวก 

            เมื่อต้องการมีใบอนุญาตขับข่ี ต้องขอค้าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ขนส่งฯ ก่อน จึงจะท้าได้ 

        

 



หลักฐานประกอบค าขอการสอบเพื่อขออนุญาตมีใบขับขี่ 

1.บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมใบส้าเนา 

(หรือบัตรประจ้าตัวข้าราชการพร้อมใบส้าเนาที่ใช้แทนบัตรประชาชน) 

2.ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ไม่เกิน 1 เดือน ที่รับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคประจ้าตัวที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ 

  

 

   2.2 ขั้นตอนการยื่นหลกัฐานและการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ 

 1.ยื่นเอกสารและหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับขี่ 

 2.สอบสมรรถภาพทางร่างกาย มีดังต่อไปนี  

ทดสอบสายตาบอดส ี

- โดยให้เรียกชื่อสีหลังจากเห็นสัญญาณไฟจราจรจ้าลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทดสอบสายตาทางลึก 

 
- โดยการกดปุ่มเลื่อนเสา 2 เสา ให้อยู่ต้าแหน่งตรงกัน 

 

 

 



ทดสอบสายตาทางกว้าง 

- เป็นการทดสอบการมองกระจกข้าง โดยการจ้องที่จุดสีตรงกลาง แล้วมีสีต่าง ๆ ขึ นมาให้เห็นทางหาง
ตาทั งสองข้าง ให้ตอบให้ถูกต้องว่าสีที่หางตาคือสีอะไร 

 

 

 

 



ทดสอบการใช้เท้า 

- โดยการเหยียบคันเร่ง แล้วเหยียบเบรกหลังเห็นสัญญาณไฟแดง ต้องผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 ครั ง 
 

 

 

 



ทดสอบข้อเขียนหรือตอบค าถามจากโจทย์  

(ค าถามมี 50 ข้อ ต้องตอบให้ถูก 45 ข้อข้ึนไป) 

 

 

 



วันสอบปฏิบัติขับรถ 

รถยนต์ 

1. การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า  
1. ด้านซ้ายของรถต้องขนานขอบทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน         25 เซนติเมตร  
2. กันชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อส้าหรับที่ไม่มีกันชนหน้าต้องไม่ล ้าเกินจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่
ห่างจากจุดหยุดรถนั น ไม่เกิน 1 เมตร  
3.  ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทาง 

 

  2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง ให้เลือกทดสอบแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
 

แบบที่ 1 ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถ ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั งไว้ในแนวตรง
ขนานกัน 2 แถว มีความยาวประมาณ 10 - 12 เมตร หลักแต่ละหลักในแถวเดียวกัน มีระยะห่าง 1.5 เมตร 
ส่วนความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความกว้างสุดของตัวรถบวกกับอีก 50 เซนติเมตร ต้องไม่ขับรถชนหรือ
เบียดหลัก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบที่ 2 ให้ขับรถเดินหน้าถอยหลังเข้าช่องทางที่ก้าหนดซึ่งมีขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ล้อรถต้องไม่ทับ
เส้นแบ่งช่องทาง ไม่ชน หรือปีนขอบทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที ่3 การขับรถถอยหลังเข้าจอด 
น้ารถถอยหลังเข้าจอด โดยท้ายรถต้องตั งฉากกับขอบทาง ล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งช่องทาง ไม่ปีน หรือไม่ตก
ขอบทาง แต่ให้ชนหรือระเบียบขอบทางได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รถจักรยานยนต์ 

การทดสอบขับรถจักรยานยนต์ ให้ทดสอบรวม3ท่า คือ 

ท่าท่ี 1 เป็นท่าบังคับ  และเลือกทดสอบอีก 2 ท่าตามความเหมาะสมของสนามทดสอบแต่ละแห่ง 

ผู้เข้ารับการทดสอบรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย    

 1. ให้ผู้ทดสอบ ขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรซึ่งไม่น้อยกว่า 5 เครื่องหมาย และให้สัญญาณไฟตาม
จุดต่างๆให้ถูกต้องทุกแห่ง เช่น ให้สัญญาณไฟเลี ยวเมื่อจะเลี ยวไปทางใดทางหนึ่ง หรือสัญญาณไฟเม่ือจะหยุด
รถ 

  

 

 

 

 

 

2.  ให้ผู้ทดสอบ ขับรถทรงตัวบนทางแคบ โดยการทรงตัวบนอุปกรณ์ที่ใช้ไม้กระดานที่กว้าง 30 เซนติเมตรยาว 
15 เมตร หรือใช้คอนกรีตเทเป็นแนวเส้นตรงตามขนาดดังกล่าว ให้สูงประมาณ 2-3 เซนติเมตร โดยให้ก้าหนด
จุดเริ่มต้นและจุดสิ นสุดห่างจากไม้กระดานหรือแนวคอนกรีต 15 เมตร ผู้เข้ารับการทดสอบต้องขับข่ีโดยการ
ทรงตัวบนอุปกรณ์โดยขับผ่านตลอดตั งแต่ต้นจนจบใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 วินาที และเริ่มนับเวลาเมื่อล้อหลัง
ขึ นอยู่บนอุปกรณ์และสิ นสุดเมื่อล้อหน้าลงจากอุปกรณ์ ในระหว่างขับต้องปฏิบัติดังนี  

(1.) เท้าต้องไม่หลุดจากท่ีพักเท้า          

(2.) ล้อต้องไม่ตกหรือลื่นไถลจากอุปกรณ์    

(3.) ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม  

(4.)เครื่องต้องไม่ดับในระหว่างทดสอบ 

 



 3.    ให้ผู้ทดสอบ ขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง โดยขับขี่ด้วยความเร็วที่ 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขับรถหลบ
หลีกสิ่งกีดขว้างที่ตั งไว้ส้าหรับทดสอบไปทางด้านซ้ายและด้านขวาในลักษณะสลับฟันปลา ซึ่งสิ่งกีดขวาง
ดังกล่าวให้ตั งบนพื นที่ที่มีความกว้าง 3.5 เมตร จ้านวน 5 หลักเป็นเส้นตรง บริเวณกึ่งกลางของพื นที่ที่ใช้ท้า
การทดสอบ โดยให้สิ่งกีดขว้างแต่ละอันมีระยะห่างกัน 5เมตร โดยให้จุดเริ่มต้นและจุดสิ นสุดมีระยะห่างจากสิ่ง
กีดขว้างจ้านวน 8 เมตร ในระหว่างขับรถต้องควบคุมรถได้ดี ไม่เสียหลักลื่นไถล ไม่เฉี่ยวหรือชนสิ่งกีดขว้างหรือ
ขอบทาง และเครื่องยนต์ต้องไม่ดับในขณะขับรถ 

 

                                                                     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. กรณีความผดิลักษณะใดที่จะถูกเพิกถอนใบขับข่ี 

 

 ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ข้อ 2 

     มาตรา ๔๓ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีเสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทั งนี  ตามท่ีอธิบดีก้าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

    มาตรา ๑๕๗/๑ ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน 
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการที่ให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา ๔๓ ทวิ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
ค้าสั่งของผู้ตรวจการที่ให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา ๔๓ ตรี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

     ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยา
เสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ศาลสั่งพักใช้
ใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั นมีก้าหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

   ถ้าการกระท้าความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท้าต้อง
ระวางโทษจ้าคุกตั งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้
ใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั นมีก้าหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

          ถ้าการกระท้าความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท้าต้องระวางโทษ
จ้าคุกตั งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ขับข่ีของผู้นั นมีก้าหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

          ถ้าการกระท้าความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท้าต้องระวางโทษจ้าคุก
ตั งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

           มาตรา ๑๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร 

   มาตรา ๑๖๐ ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั งแต่สอง 

พันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั นมีก้าหนดไม่น้อยกว่า
หนึ่งเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

         มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถ 

(๒) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน 



          มาตรา ๑๖๐ ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๒) ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั งแต่ห้าพัน
บาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั นมีก้าหนดไม่น้อยกว่าหก
เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

  ถ้าการกระท้าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระท้าต้อง
ระวางโทษจ้าคุกตั งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้
ใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั นมีก้าหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

   ถ้าการกระท้าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท้าต้องระวางโทษ
จ้าคุกตั งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ขับข่ีของผู้นั นมีก้าหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี                                     ถ้าการ
กระท้าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท้าต้องระวางโทษจ้าคุกตั งแต่สามปีถึงสิบปี 
และปรับตั งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

             มาตรา ๑๖๑ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ผูใ้ดได้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี ให้ผู้บัญชาการต้ารวจนคร
บาล ผู้บัญชาการต้ารวจภูธร ผู้บังคับการต้ารวจจราจรผู้บังคับการต้ารวจทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจ
จากผู้ด้ารงต้าแหน่ง ดังกล่าวมีอ้านาจสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั นมีก้าหนดครั งละไม่เกินหกสิบวัน 

ผู้สั่งยึดใบอนุญาตขับข่ีตามวรรคหนึ่งอาจบันทึกการยึดและคะแนนไว้ด้านหลังใบอนุญาตขับข่ีที่ถูกยึด 
และด้าเนินการอบรม ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระท้าผิดซ ้าตั งแต่สองครั งภายในหนึ่งปี รวมทั งสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับข่ี
ที่เสียคะแนนมากของผู้ขับข่ีนั นมีก้าหนดครั งละไม่เกินเก้าสิบวัน 

มาตรา ๑๖๒ ในคดีท่ีผู้ขับขี่ต้องค้าพิพากษาว่าได้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี หรือกฎหมาย
อันเกี่ยวกับรถนั นๆ นอกจากจะได้รับโทษส้าหรับการกระท้าดังกล่าวแล้ว ถ้าศาลเห็นว่าหากให้ผู้นั นขับรถต่อไป
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน ให้ศาลมีอ้านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั นได้ 

ในกรณีที่ศาลเห็นว่า พฤติกรรมของผู้กระท้าผิดตามวรรคหนึ่งยังอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขฟ้ืนฟูได้ศาลอาจมี
ค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั นและให้ผู้นั นท้างานบริการสังคมหรือท้างานสาธารณประโยชน์ภายใต้
เงื่อนไขและระยะเวลาที่ศาลก้าหนด โดยให้อยู่ในความดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริการสังคมการกุศลสาธารณะ หรือ
สาธารณประโยชน์ที่ยินยอมรับดูแลด้วยก็ได้ และถ้าความปรากฏในภายหลังว่าผู้กระท้าผิดดังกล่าวไม่ปฏิบัติ
ตามค้าสั่งหรือเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ให้ศาลมีอ้านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั นตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดขับขี่
รถในระหว่างที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามค้าสั่งของศาล ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท 

 



3.1 กรณี ส าหรับผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๔๖(๙) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่๑๗) พ.ศ.๒๕๕๗ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกก้าหนดเงื่อนไขในการพิจารณา
การออกใบอนุญาตขับรถ ส้าหรับผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถไว้ ดังต่อไปนี  

       ข้อ ๑ การขอรับใบอนุญาตขับรถส้าหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมิใช่จากเหตุขาด
คุณสมบัติเรื่องอายุของผู้ขอใบอนุญาตขับรถ ต้องพ้นก้าหนดสามปีไปแล้วนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับ
รถ 

       ข้อ ๒  ผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี  หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถครั ง
ใหม่ ต้องเริ่มจากการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
ชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี เวนแต่การขอรับใบอนุญาตขับรถ
บดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ หรือใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นตามมาตรา ๔๓ (๙) ให้ขอรับใบอนุญาตขับ
รถชนิดเดิมที่เคยถูกเพิกถอน 

(๑) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 

(๒) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว                                               

           (๓) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 

(๔) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 

(๕) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 

(๖) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 

(๗) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ 

(๘) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ 

(๙) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ 

(๑๐) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 

(๑๑) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ 

(๑๒) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 



          ข้อ ๓ การขอรับใบอนุญาตขับรถตามข้อ ๒ ให้ยื่นค้าขอต่อนายทะเบียนตามแบบที่กรมการขนส่งทาง
บกก้าหนด ณ ส้านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื นที่ หรือส้านักงานขนส่งจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถต้องเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสร้างจิตส้านึกและปรับพฤติกรรมการขับรถ ณ ที่ท้า
การของนายทะเบียนที่ยื่นค้าขอ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง 

         ข้อ ๔ การออกใบอนุญาตขับรถส้าหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ให้ด้าเนินการตาม
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด้าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจ้าตัวคนขับรถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอบรม
และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจ้าตัวคนขับรถ ตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ด้วย 

ข้อ 5 ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 

 

4. กรณีท าใบขับข่ีหายช ารุดหรือตอ่อายุ ควรท าอย่างไร? 

 เอกสารท่ีต้องใช้   

1.บัตรประชาชนตัวจริง  พร้อมส้าเนา 

2.ส้าเนา บันทึกประจ้าวัน กรณีท่ีไปแจ้งความไว้แล้วที่สถานีต้ารวจ 

 

ถ้ายังไม่แจ้งความ  สามารถแจ้งหาย และท้าใหม่ได้ที่ส้านักงานขนส่ง     เนื่องจากกฎหมายใหม่ ให้
สามารถแจ้งหายกับ เจ้าพนักงานขนส่งได้เลย 

และด้วยเหตุนี  บางคนจึงเข้าใจผิดว่าไม่ต้องแจ้งความ  

 

 

*หมายเหตุ  ใบขับข่ีใกล้จะหมดอายุ  แบบ 5 ปี จะหมดอายุไม่เกิน 90 วัน  แบบชั่วคราว หมดอายุไม่เกิน 60 
วัน เตรียมเอกสารไปต่อใบขับขี่ใหม่ ก็ สามารถท้าได้ 

 



การต่ออายุใบขับขี่ 

          ส้าหรับใครที่ใบขับข่ีหมดอายุ การต่อใบขับขี่ในปัจจุบัน ต้องเข้าฟังการอบรมประมาณ 2 ชั่วโมง 
เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วไปยื่นขอต่อใบขับข่ีกับเจ้าหน้าที่ โดยหากใบขับขี่ขาดการต่ออายุไม่เกิน 1ปี ให้เข้า
ฟังอบรม ทดสอบสมรรถภาพ และสอบข้อเขียนใหม่ (หากใบขับขี่ขาดการต่ออายุเกิน 3 ปี จะต้องสอบใบขับข่ี
ใหม่ทั งหมด ) 
 

  เอกสารใช้ส าหรับต่ออายุใบขับขี่ 

          1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมส้าเนา 

          2. ใบขับข่ีใบเดิมที่หมดอายุ 

          3. ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน 
 
          4.  หากมีการย้ายทะเบียนบ้าน ให้น้าส้าเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่ไปด้วย 
 

    ขั้นตอนในการต่ออายุใบขับขี่ 

          1. ยื่นเอกสารขอต่อใบขับขี่ 
 
          2. เข้าฟังการอบรม 

          3. ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย 

          4. ถ่ายรูป 

          5. ช้าระค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่รถยนต์ 605 บาท หรือ ค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่
รถจักรยานยนต์ 355 บาท และรอรับใบขับข่ีใหม่ได้เลย 
 

*หมายเหตุ 

กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน 

 

 



บรรณานุกรม 

 

 

.ชนิดและประเภทของใบขับขี่ 

http://www.dlt.go.th/th/index.   เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 

การท าใบขับข่ีรถยนต์ และ จักรยานยนต์ 

http://www.checkraka.com/knowledge/motorcycle-15-157/    

เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 

กรณีความผิดลักษณะใดที่จะถูกเพิกถอน 

http://pantip.com/topic/30968055   เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 

กรณีท าใบขับข่ีหายช ารุดหรือต่ออายุ ควรท าอย่างไร 

http://blog.janthai.com/%E0%B9%83.html   เข้าถึงเม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2558 
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