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กฎกระทรวง
การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
พ.ศ. 2563
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๔ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๔ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๔๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์ (ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
ใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์
สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถ
ชนิดอื่นตามมาตรา ๔๓ (๙) ให้ยื่นคาขอตามแบบที่อธิบดีกาหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวประชาชน
(ข) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่มีโรคประจาตัวหรือไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากาหนด และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
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หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น โดยมี อ ายุ ใ ช้ ไ ด้ ต ามที่ แ พทย์ ผู้ รั บ รองก าหนด เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ใ บรั บ รองแพทย์
ไม่ได้กาหนดอายุไว้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์
(ค) หลั ก ฐานการรั บ รองซึ่ ง แสดงว่ า ได้ ผ่ า นการอบรมและจบหลั ก สู ต รการอบรม
จากกรมการขนส่ งทางบก หน่ ว ยงานที่ก รมการขนส่ง ทางบกมอบหมาย หรื อ โรงเรีย นสอนขับรถ
ที่กรมการขนส่งทางบกรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
กรณี ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตขั บ รถจั ก รยานยนต์ ส่ ว นบุ ค คลชั่ ว คราวมี ค วามประสงค์
จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกาลังเครื่องยนต์ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบ
รวมกั น ตั้ ง แต่ สี่ ร้ อ ยลู ก บาศก์ เ ซนติ เ มตรขึ้ น ไป ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานผ่ า นการอบรมและทดสอบการขับขี่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เป็นการเพิ่มเติมด้วย
(ง) ใบอนุ ญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือใบอนุญาตพิเศษ
ให้ขับรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหารที่ยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย (ถ้ามี)
(จ) ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่น
ออกให้ที่ยังไม่สิ้นอายุพร้อมด้วยภาพถ่าย (ถ้ามี) ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถนั้นไม่มีภาษาอังกฤษกากับไว้
ต้องมีหลักฐานการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษประกอบด้วย
(ฉ) ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ยังไม่สิ้นอายุพร้อมด้วยภาพถ่าย (ถ้ามี)
(๒) ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าว
(ก) ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
พร้อมด้วยภาพถ่าย
(ข) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเอกสารหรือหลักฐานแสดง
ที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศออกให้ หรือใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้าว
พร้อมด้วยภาพถ่าย
(ค) ใบรับรองแพทย์ตาม (๑) (ข)
(ง) หลักฐานการอบรมตาม (๑) (ค)
(จ) ใบอนุญาตขับรถตาม (๑) (จ) หรือ (ฉ) พร้อมด้วยภาพถ่าย
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อ
ส่ ว นบุ ค คล หรื อ ใบอนุ ญ าตขั บ รถจั ก รยานยนต์ ส่ ว นบุ ค คล ให้ ยื่ น ค าขอตามแบบที่ อ ธิ บ ดี ก าหนด
พร้อมด้วยใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ใบอนุญาต
ขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
แล้วแต่กรณี และเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
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(๑) ในกรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวประชาชน
(ข) ใบรับรองแพทย์ตามข้อ ๓ (๑) (ข)
(ค) หลักฐานการอบรมตามข้อ ๓ (๑) (ค)
(๒) ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าว
(ก) ใบรับรองแพทย์ตามข้อ ๓ (๑) (ข)
(ข) หลักฐานการอบรมตามข้อ ๓ (๑) (ค)
(ค) เอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๓ (๒) (ก) และ (ข)
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมีความประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์
ที่มีกาลังเครื่องยนต์ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลวัตต์ขนึ้ ไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่สี่รอ้ ย
ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เป็นการเพิ่มเติมด้วย เว้นแต่ได้เคยยื่นหลักฐาน
ผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ดังกล่าวต่อนายทะเบียนมาก่อนแล้ว
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตาม (๒) เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ต้องมิใช่เป็น
ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา การเดินทางผ่านราชอาณาจักร หรือแรงงาน
ต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อ
สาธารณะ หรื อ ใบอนุ ญ าตขั บ รถจั ก รยานยนต์ ส าธารณะ ให้ ยื่ น ค าขอตามแบบที่ อ ธิ บ ดี ก าหนด
พร้อมด้วยใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ใบอนุญาต
ขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
แล้วแต่กรณี และเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน
(๒) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่า
(ก) ไม่มีโรคประจาตัวหรือไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็น
อันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากาหนด
(ข) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
(ค) ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
(ง) ไม่เป็นผู้เป็นโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้
๑) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ
๒) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
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ใบรับรองแพทย์ตาม (๒) มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกาหนด เว้นแต่ในกรณีที่ใบรับรองแพทย์
ไม่ได้กาหนดอายุไว้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์
ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถบดถนน หรือใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
ให้ยื่นคาขอตามแบบที่อธิบดีกาหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน
(๒) ใบรับรองแพทย์ตามข้อ ๓ (๑) (ข)
(๓) หลักฐานการอบรมตามข้อ ๓ (๑) (ค)
ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นภาคี ให้ยื่นคาขอตามแบบที่อธิบดีกาหนด พร้อมด้วยใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาต
ขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ใบอนุ ญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบก ที่ยังไม่สิ้นอายุ แล้วแต่กรณี และเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวประชาชน
(ข) รูปถ่าย ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร จานวนสองรูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง
ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่ งมีความจาเป็น
ตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคาขอไม่เกินหกเดือน
(๒) ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าว
(ก) เอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๓ (๒) (ก) และ (ข)
(ข) รูปถ่ายตาม (๑) (ข)
กรณี ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตตาม (๒) เป็ น คนต่ า งด้ า วตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยคนเข้ า เมื อ ง
ต้องมิใช่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา การเดินทางผ่านราชอาณาจักร
หรือแรงงานต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ ๘ เมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอและเอกสารหรือหลักฐานแล้ว ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบคาขอและเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง
(๒) ให้นายทะเบียนพิจารณาสภาพร่างกายและจิตใจ ประวัติการขับรถ และความเหมาะสม
ในการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตนัน้ โดยนายทะเบียนอาจขอข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูล
เพิ่มเติม จากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเข้ารับ
การทดสอบการขับรถอีกครั้ง หรือมีหนังสือขอให้แพทย์ยืนยันว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มคี วามเหมาะสม
ที่จะขับรถได้โดยปลอดภัย
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(๓) ในกรณีที่เป็นคาขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบประวัติการกระทา
ความผิดอาญา
ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ดังต่อไปนี้
(๑) การอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและมารยาทในการขับรถ
(๒) การทดสอบความรู้ ค วามสามารถในการขั บ รถและความรู้ ใ นข้ อ บั ง คั บ การเดิ น รถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
(๓) การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ซึ่งอย่างน้อยต้องทาการทดสอบความสามารถ
ของปฏิกิริยาและสายตา
การอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์
สามล้อส่วนบุคคล ใบอนุ ญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาต
ขับรถแทรกเตอร์ หรือใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นตามมาตรา ๔๓ (๙) ให้ยื่นคาขอตามแบบที่อธิบดีกาหนด
พร้อมด้วยใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม และเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวประชาชน
(ข) ใบรับรองแพทย์ตามข้อ ๓ (๑) (ข)
(๒) ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าว
(ก) ใบรับรองแพทย์ตามข้อ ๓ (๑) (ข)
(ข) เอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๓ (๒) (ก) และ (ข)
กรณีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมีความประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์
ที่มีกาลังเครื่องยนต์ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่
สี่ร้อยลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เป็นการเพิ่มเติมด้วย เว้นแต่ได้เคยยื่นหลักฐาน
ผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ดังกล่าวต่อนายทะเบียนมาก่อนแล้ว
ให้ น าความในข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับกับการต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์
สามล้อสาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้ยื่นคาขอตามแบบที่อธิบดีกาหนด
พร้อมด้วยใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม และเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
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(๑) บัตรประจาตัวประชาชน
(๒) ใบรับรองแพทย์ตามข้อ ๕ (๒)
ให้ น าความในข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับกับการต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ การยื่ น ค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ ยื่ น ต่ อ นายทะเบี ย น ณ ส านั ก งานขนส่ ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่ สานักงานขนส่งจังหวัด หรือสานักงานขนส่งจังหวัดสาขา หรือสถานที่อื่นตามที่
อธิบดีประกาศกาหนด
ข้อ ๑๓ ใบอนุญาตขับรถให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๔ บรรดาคาขอรับใบอนุ ญาตขับรถหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ได้ยื่นไว้ก่อนวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ ต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ก ฎกระทรวงนี้ ใ ช้ บังคับ
เว้นแต่คาขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว คาขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคล และคาขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตมีความประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกาลังเครือ่ งยนต์ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลวัตต์ขึ้นไป
หรื อ มี ข นาดความจุ ข องกระบอกสู บ รวมกั น ตั้ ง แต่ สี่ ร้ อ ยลู ก บาศก์ เ ซนติ เ มตรขึ้ น ไป ให้ ด าเนิ น การ
ตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๑๕ บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อบังคับที่ออกตามกฎกระทรวงกาหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุ แ ละ
การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อบังคับตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับ
หรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ การพิจารณาออกใบอนุญาตขับรถและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
และการอบรมและทดสอบการขับรถ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งควรมีการกาหนดประเภท
โรคติดต่อที่ต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถเสียใหม่
จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

