
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ร่วมกับ  

ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 
**************  

เปิดการอบรม 

 

 

 

ด้ วยกรมการขนส่ งทางบกได้ก าหนดให้ผู้ ขอรั บ
ใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฏหมาย
ว่าด้วยรถยนต์ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่
กรมการขนส่งก าหนด เพ่ือให้การขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาต
เป็นไปด้วยความปลอดภัย และ ให้การด าเนินการด้านใบอนุญาต
ขับรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เกิด
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุด 

   กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีความพร้อมใน
การจัดการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต          
ขับรถ (แล้วแต่กรณี)  

 

 
 

 การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ชั่วคราว) 
จ านวน  5 ชั่ ว โ มง  ค่ า ธ ร รมเนี ยม  500 บาท           
(ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 การอบรมผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ (ส่วนบุคคล) 
จ านวน  2  ชั่ ว โมง  ค่ า ธ ร รม เนี ยม  200 บาท         
(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กรณีหมดอายุเกิน 1 ปี 
 การอบรมผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ (ส่วนบุคคล) 
จ านวน 1 ชั่ ว โมง  ค่ า ธร รมเนี ยม 150 บาท          
(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

- กรณีก่อนหมดอายุแต่ไม่เกิน 3 เดือน 
- กรณีหมดอายุแต่ไม่เกิน 1 ปี 

 

 ประเภท การขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ ดังต่อไปนี้ 
 ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  
 ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว  
 ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 
 ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 
 ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 
 ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 

 

 
 

 
 
 

1. ต้องไม่เคยมีใบขับขี่ในประเภทที่ตนสมัคร 
มาก่อน 

2. ไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่า
ด้วยรถยนต์ก าหนด ในการขอรับใบอนุญาต
ขับรถ เช่น ตาบอดสี 

3. เมื่อผ่านการอบรมทฤษฎีตามหลักสูตร
ข้างต้นแล้ว ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย ก่อนเข้ารับการทดสอบ
ข้อ เขี ยนภาคทฤษฎีด้ วยข้อสอบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

4. ต้องเข้ารับการอบรมเต็มเวลาตามที่ก าหนด  
หากไม่เข้ารับการอบรมถือว่าสละสิทธิ์และ 
ไม่สามารถเรียกร้องค่าธรรมเนียมคืนได้ 

 อบรมที่ ม.รามค าแหง 2  ถนนบางนา-ตราด กม.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี มี 3 หลักสูตร
คือ 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม 

ต้องไมเ่คยมีใบขับขีใ่นประเภทที่ตนสมัคร  
มาก่อน  

กรณีใบขับขี่สญูหาย โดนยดึ  
ต้องติดต่อด าเนินการที่ส านักงานขนส่งเท่านั้น 



 

 

เมื่ อผ่ านการอบรมภาคทฤษฏี  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง จะออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งก าหนดให้แก่ ผู้เข้ารับการ
อบรม เพื่อน าไปแสดงต่อส านักงานขนส่งจังหวัด เพื่อ
การขอสอบภาคทฤษฏีต่อไป 

 

 

 

 

 วิธีการสมัครและการช าระเงิน  
1. สมัครด้วยตนเอง ท่ี วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2 
อาคารอ านวยการ รับสมัครในวัน–เวลาราชการ 

1.1 ช าระเงินในวันที่สมัคร 
 

 
  กรณี ไม่เคยมีใบขับขี ่

-  ส าเนาบตัรประชาชน 
-  ส านาทะเบียนบ้าน 

 
    
 
 

   กรณีขอต่ออายุใบขับรถ   
1. ส าเนาบัตรประชาชน   
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาใบอนุญาตขับรถเดิม  

4.   

 
 

          บตัรประชาชน  ตัวจริง 
          ใบเสร็จรับเงิน 
         
       หมายเหตุ  ผู้เข้าอบรมควรมากอ่นเวลาอบรมอยา่ง
น้อยครึ่งชั่วโมง  เพ่ือตรวจสอบหลกัฐาน และลงทะเบยีน
เข้ารับการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมเป็นประจ าทุกเดือน  
รับจ านวนจ ากัด รุ่นละ ๑๕๐ คนเท่าน้ัน 
ก าหนดวันอบรม ดังน้ี 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 
วันอาทิตย์ที่  ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
วันอาทิตยท์ี่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เดือนกันยายน  ๒๕๖๓ 
วันอาทิตยท์ี่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ 
เดือนตุลาคม  ๒๕๖๓ 
วันอาทิตย์ที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
วันอาทิตย์ที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
เดือนธันวาคม  ๒๕๖๓ 
วันอาทิตย์ที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
         (เวลา ๐๙.๓๐ น – ๑๕.๓๐ น.) 

* อบรมท่ี ม.รามค าแหง ๒ 
วิทยาเขตบางนา       

ถ.บางนา-ตราด กม.๘ 

รายละเอียดการอบรม 

เอกสารทีต่้องน ามาในวันอบรม 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

หนัง สือรับรองมีอายุ  ๖  เดื อน และ
สามารถน า ไปขอสอบภาคทฤษฏี  ที่
ส านักงานขนส่งจังหวัดได้ทั่วประเทศ   

ใบขับขี่หมดอายุ  
ก าหนดเวลาต่อใบขับขี่เป็นอย่างไร? 
ตามระเบียบ ให้ไปสอบภายใน ๓๖๕ วัน กรณีสามารถ
สมัครอบรมได้ที่ ที่ วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ๒                                   
- หมดอายุไม่เกิน ๑ ปี อบรมภาคทฤษฎี ๑ ชม.  
- หมดอายุเกิน ๑ ปี อบรมภาคทฤษฎี ๒ ชม.  
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
กองงานวิทยาเขตบางนา ม.รามค าแหง ๒ 

เขตประเวศ กรุงเทพฯ  
02 397 6298,02 397 6308 หรือ  

ทางข้อความเพจ : การอบรมเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตขับรถ ม.รามค าแหง บางนา 


