การขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวเพื่อการทองเที่ยว
Acquiring Temporary Driving License for Tourism
ในกรณีที่ผูขับรถไมมีใบอนุญาตขับรถที่สามารถใชในราชอาณาจักรไทยไดนั้น ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองดําเนินการ
ใหผูขับรถมาขอรับใบอนุญาตขับรถในวันแรกที่เขามาในราชอาณาจักร ณ สํานักงานขนสงจังหวัดหรือสํานักงานขนสงสาขา ในจังหวัดที่
เปนที่ตั้งของดานพรมแดนศุลกากรที่นํารถเขามา
In the case that driving license in driver’s possession is not recognized in the Kingdom of Thailand,
it is in responsibility of travel agency to facilitate the temporary driving license application on the date of entry.
The application must be carried out either at the Provincial Land Transport Office or the branch office that is
located within the same province as the entry boundary post.
ทั้งนี้ ผูขับรถจะตองมีเอกสารที่ใชประกอบการดําเนินการ ดังนี้
Driver(s) must bring these following documents for the application:
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออยูไมนอยกวา ๖ เดือน
2. หลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักร รับรองโดยผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
3. ใบรับรองแพทยแสดงวาผูขับรถไมมีโรคประจําตัวอันอาจเปนอันตรายขณะขับรถและไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิต
ฟนเฟอน มีอายุใชไดตามที่แพทยผูรับรองกําหนด ออกกอนวันยื่นคําขอไมเกินหนึ่งเดือน
4. ใบอนุ ญ าตขั บ รถประเภทเดี ย วกั น กั บที่ ข อรั บ ซึ่ ง รั ฐ บาลของประเทศอื่ น ออกให แ ละยั ง ไม สิ้ น อายุ พร อ มฉบั บ
แปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยหนวยงานที่มีอํานาจ
1. Passport with no less than 6 months of validity
2. Proof of accommodation during the driver’s stay in Thailand certified by travel agency
3. A medical certificate stating that the driver is not a person with any disease that can threaten
ability to drive safely or a person of unsound mind or mentally infirmity. The certificate must be
issued and certified by physician within 1 month before the date of entry.
4. A valid driving license of the same type as the one in application issued by the foreign
government together with Thai or English translation certified by the competent authority
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
The procedures are as follow.
1. เขารับการทดสอบสมรรถภาพของรางกาย
2. เขารับการอบรมจํานวน ๑ ชั่วโมง
3. ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
ก. คาธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว
ข. คาบริการถายรูปและออกใบอนุญาตขับรถแบบพลาสติก

๒๐๕ บาท
๑๐๐ บาท

1. Take 3 physical test (Colour Blindness Test, Reflex Test and Depth Perception Test)
2. Attend 1 hour of training session
3. Pay the fee and collect the driving license
a. Temporary driving license for car
205 baht
b. Photography service and plastic card printing
100 baht

