ใบอนุญาตขับรถ แบบ smart card

ลักษณะทีด่ ีของใบขับขี่แบบใหม่
• ถ่ายภาพของผูข้ อ ลงในบัตร
• เป็ นบัตรพลาสติก คงทนถาวร
• มีระบบป้ องกันการปลอมแปลง
• มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายในบัตรเดียวกัน
• มีแถบแม่เหล็กเก็บข้อมูล
• ภาพพื้นหลังของบัตรเป็ นแบบกราฟถ่ายภาพของผูข้ อ ลงในบัตร
• เป็ นบัตรพลาสติก คงทนถาวร
• มีระบบป้ องกันการปลอมแปลง
• มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายในบัตรเดียวกัน
• มีแถบแม่เหล็กเก็บข้อมูล
• ภาพพื้นหลังของบัตรเป็ นแบบกราฟฟิ ค เหมือนกับภาพพื้นหลังของแผ่นป้ ายทะเบียนรถที่ประมูล
มีประโยชน์ อย่างไร
• สะดวก ไม่ตอ้ งถ่ายรู ปมาก่อน
• สวยงาม ทันสมัย
• ทนทานตลอดอายุการใช้งาน
• เป็ นสากล สามารถนําไปใช้ในประเทศอาเซียน หรื อประเทศที่มีอนุสญ
ั ญาต่อกันได้ ***
• สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ง่าย
• ป้ องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ
• สามารถพิมพ์ตราสัญลักษณ์กาชาด แสดงการบริ จาคอวัยวะได้

*** ใช้ได้ในกลุ่มประเทศ Asean 10 ประเทศ ดังนี้ บรู ไน / ฟิ ลิปปิ นส์ / อินโดนีเชีย / เวียดนาม / มาเลเชีย / กัมพูชา / สิ งคโปร์ / ไทย / ลาว / พม่า

ขอทําใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ ทําได้ โดย
• แจ้งความจํานงต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อขอรับใบอนุญาตใหม่
• สําหรับผูท้ ี่มีใบอนุญาตทุกชนิดอยูแ่ ล้ว สามารถขอเปลี่ยนได้
โดยทีส่ ิ ทธิเหมือนเดิมทุกประการ หลักฐานในการขอเปลีย่ นใบอนุญาตขับรถจากแบบเดิม เป็ นแบบใหม่
1. ใบขับขี่เดิมที่ชาํ รุ ด หรื อ สําเนาใบแจ้งความหายหรื อบันทึกถ้อยคํากรณี สูญหาย
2. ในกรณี ที่มีการแก้ไขรายละเอียดในใบขับขี่เดิม ให้นาํ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น .
สําเนาบัตรประจําตัว / สําเนาทะเบียนบ้าน /ใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็ นต้น
3. ค่าธรรมเนียมใบแทนใบขับขี่ มีรายละเอียดดังนี้
ชนิดของใบอนุญาตขับรถ
อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชัว่ คราว
- ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชัว่ คราว
100
- ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่ วนบุคคลชัว่ คราว
50
- ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชวั่ คราว
50
2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
500
3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่ วนบุคคล
250
4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
300
5. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
150
6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
250
7. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
150
8. ใบอนุญาตขับรถบดถนน
250
9. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
250
10. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก 1. ถึง 9.
100
* สําหรับใบอนุญาตแบบใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์คิดค่าบริ การเพิม่ ขึ้น 100 บาท จากค่าธรรมเนียมปรกติ
ต่ ออายุบตั รมา
รถยนต์
ค่าต่ออายุ 550 ค่าถ่ายรู ป 100
ค่าจัดทํา 5 รวม 655 บาท
รถมอเตอร์ไซต์ ค่าต่ออายุ 250 ค่าถ่ายรู ป 100
ค่าจัดทํา 5 รวม 355 บาท
(ยังไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์น่ะ)แต่ถา้ มีการแก้ไขข้อมูล เช่นเปลี่ยนชื่อ ที่อยูก่ จ็ ะเพิ่มอีก 50 บาท..แต่สาํ หรับคนที่มีตลอดชีพไม่ตอ้ งกลัว
ไปทําได้กย็ งั คงเป็ นตลอดชีพอยูเ่ หมือนเดิม

การทําใบขับขีส่ ากลหรือใบขับขีน่ านาชาติ (International Driving Permit)

การเช่ารถขับที่นิวซีแลนด์จะทําให้เดินทางได้สะดวก ซึ่งจะต้องมีใบขับขี่สากลติดตัวไปด้วยไม่เช่นนั้นก็เช่ารถขับไม่ได้เช่นกัน
ซึ่งการขอใบขับขี่สากลสามารถทําได้ที่กรมการขนส่ งทางบก (หมอชิต)

อาคาร 4 จะอยูด่ า้ นใน หน้าตาเป็ นแบบนี้ ขึ้นชั้น 2
สถานที่ : ตึก 4 ชั้น 2 กรมการขนส่ งทางบก เขตจตุจกั ร
การเดินทาง : รถไฟฟ้ าสถานีหมอชิต, รถไฟใต้ดินสถานีกาํ แพงเพชร
วันทําการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทําการ : 8:30 - 15:30
เบอร์ ติดต่ อ : 0-2272-3100
อืน่ ๆ
: มีร้านซีร๊อกเอกสารอยูช่ ้ นั 1 มีร้านถ่ายรู ปด้วย
เอกสารทีต่ ้ องเตรียมดังต่ อไปนี้
1. สําเนาหนังสื อเดินทาง
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. ใบขับขี่ตลอดชีพ หรื อ 5 ปี (ฉบับจริ ง) พร้อมสําเนา
4. รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รู ป (ถ่ายก่อนวันยืน่ คําขอไม่เกิน 6 เดือน) (รู ปไม่เคลือบมันและไม่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสตรี )
6. ค่าธรรมเนียม 505 บาท
7. หนังสื อมอบอํานาจ ให้ดาํ เนินการแทนกรณี ไม่สามารถมาขอด้วยตนเอง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
8. แปลเป็ นภาษาอังกฤษ (เพือ่ ใช้คู่กบั ใบขับขี่สากล)

*** สําเนาเอกสารทุกอย่างลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
ใบขับขี่สากล จะมีอายุเพียง 1 ปี แต่สามารถต่ออายุใหม่ได้ ซึ่งถ้าไม่อยูใ่ นประเทศไทย ให้ส่ง Fax เอกสารและหนังสื อมอบ
อํานาจ เพื่อให้ผอู ้ ื่นมาดําเนินการยืน่ เรื่ องต่ออายุใบขับขี่แทนได้
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เดินไปชั้น 2 หน้าประตูจะมีคนตรวจเอกสารอยู่ บอกไปว่าจะมาทําใบขับขี่สากล รับบัตรคิว
2. เดินไปนัง่ รอที่หน้าช่อง 19 - 22 รอคิว
3. ถึงคิวแล้วเดินไปที่ช่อง ยืน่ เอกสารทั้งหมดให้ จ่ายเงิน เดินกลับมานัง่ รอเรี ยกชื่อ
4. ไม่ถึง 15 นาที ช่อง 22 ก็จะเรี ยกชื่อให้ไปรับใบขับขี่สากล เซ็นต์ชื่อในเอกสารแล้วรับใบขับขี่
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมก็ติดต่ อได้ ทกี่ รมการขนส่ ง เบอร์ 0-2272-3100

