
1 
 

การเปลี่ยนใบขับข่ีไทยเป็นใบขับข่ีเกาหลี 

ผู้ที่ต้องการน าใบขับข่ีของประเทศไทย ไปเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ของประเทศเกาหลี จะต้องน าใบขับข่ีของไทย 

ไปแปลเอกสาร และรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศก่อน แล้วจึงน าเอกสารมาประทับ

รับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลอีกครั้ง ก่อนจะน าไปยื่นอีกครั้งที่ส านักงานขนส่งของประเทศเกาหลีเพ่ือ

ขอเปลี่ยนเป็นใบขับข่ีเกาหลี 

**ท้ังนี้ โปรดติดต่อสอบถามส านกังานขนส่งเกาหลีเพ่ือตรวจสอบประเภทใบขับขี่ไทยที่สามารถเปลี่ยนเป็นของเกาหลีให้แน่

ชัดอีกคร้ัง** 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนด าเนินการ 

1. การแปลและรับรองเอกสารใบขับข่ีที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  

กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ 

http://www.consular.go.th/main/th/services/111079-เอกสารที่ต้องเตรียมเพ่ือขอรับการนิติกรณ์.

html 

   ทั้งนี้หากเจ้าตัวไม่สามารถไปด าเนินการที่ประเทศไทยด้วยตัวเอง กรุณาท าใบมอบอ านาจที่สถาน

เอกอัครราชทูตฯ เพ่ือให้ผู้อื่นไปด าเนินการแทน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อใบมอบอ านาจ) 

1. แปลเอกสาร และรับรอง
เอกสารที่กรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศ 

2. น าเอกสารที่ผ่านการรับรอง
จากกรมการกงสุล มารับรองท่ี

สถานทูตไทย 

 

3. ติดต่อส านักงานขนส่งเกาหล ี

เพ่ือขอเปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็น
ใบขับขี่เกาหล ี

 

http://www.consular.go.th/main/th/services/111079-เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับการนิติกรณ์.html
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** กรณีบุคคลสัญชาติไทยท าใบมอบอ านาจ เจ้าตัวจะต้องเข้ามาด าเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯดว้ยตัวเอง โดย

เตรียมเอกสารได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน 2 ใบ, ส าเนาหนังสือเดินทาง 2ใบ, ค่าธรรมเนียม 22,000 วอน(เงินสด) 

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบหัวข้อหนังสือมอบอ านาจ 

กรณีบุคคลสัญชาติเกาหลี จะต้องไปลงลายมือช่ือในหนังสือมอบอ านาจต่อหน้าทนายความทีส่ านักงานทนายความโนตา

รี่พับลิค (Notary Public) พร้อมรบัรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลี (เว กโย บ)ู มาก่อน แล้วจึงน ามา

รับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อีกครั้ง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อการรับรองเอกสาร) 

กรณีบุคคลสัญชาติอื่น จะต้องลงลายมือช่ือในหนังสือมอบอ านาจตอ่หน้าเจ้าหน้าท่ีกงสลุของประเทศนั้นๆ แล้วจึงน าไป
รับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศของประเทศต้นทาง และรับรองอีกครั้งท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทย/สถานกงสลุ
ใหญ่/สถานกงสุลไทยประจ าประเทศน้ันๆ ก่อนน าเอกสารไปใช้ที่ประเทศไทย** 
 

2. น าใบขับขี่ท่ีผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทยมารับรองอีกครั้งท่ี 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้เตรียมเอกสารดังนี้ 

2.1 เอกสารต้นฉบับที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมส าเนา 1 ชุด 

(รับเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล ไม่เกิน 3 เดือน) 
2.2 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นค าร้อง (กรณีให้ผู้อ่ืนรับรองเอกสารแทน ให้

น าหนังสือมอบอ านาจที่ออกโดยที่ว่าการอ าเภอ/ส านักงานเขต/สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล/
สถานกงสุลใหญ่ พร้อมทั้งส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจมาแสดงด้วย) 

2.3 ค่าธรรมเนียม 22,000วอน (เงินสด) ต่อ 1 ตราประทับ 
2.4 ใช้เวลา 4 วันท าการนับจากยื่นเอกสาร (รับทางไปรษณีย์ใช้เวลา 1 สัปดาห์)  
2.5 สามารถเข้ามายื่นค าร้องได้ในวันและเวลาท าการของสถานเอกอัครราชทูตฯ จ.-ศ. 09.00-12.00น. , 

13.00-15.00น. (กรุณาตรวจสอบวันหยุดท าการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หน้าเว็บไซต์) ** สถาน

เอกอัครราชทูตฯ อาจเปลี่ยนแปลงเวลาท าการ โปรดตรวจสอบวันและเวลาท าการที่เว็บไซต์สถาน

เอกอัครราชทูตฯอีกคร้ังก่อนติดต่อราชการ ** 
 

3. ติดต่อขอเปลี่ยนใบขับขี่ที่ส านักงานขนส่งเกาหลี  
กรุณาติดต่อส านักงานขนส่งเกาหลี (운전명허시험장-Road Traffic Authority Driver's License 
Examination Office) ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์
https://www.safedriving.or.kr/guide/rerGuideEng02.do 
 

 

https://www.safedriving.or.kr/guide/rerGuideEng02.do
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태국 운전면허증을 한국 운전면허증으로 교환 

태국 운전면허증을 한국 운전면허증으로 교환 하려면, 먼저 

태국외교부에서 번역 확인 받고, 주한 태국대사관에서 확인 받은 후, 

한국 운전면허시험장에서 진행 하셔야 합니다. **한국 면허증으로 교환 

가능한 태국 면허증 종류는 운전면허시험장에서 별도로 확인하시기 

바랍니다.** 

 

 

 

 

 

 

 

 

진행절차 

1. 태국외교부에서 운전면허증 번역및 번역확인 

상세 정보는 태국 외교부홈페이지 

(http://www.consular.go.th/main/th/services/111079-เอกสารที่ต้องเตรียม

เพื่อขอรับการนิติกรณ์.html) 참고하시기 바랍니다 . 

** 본인이 태국외교부에 직접 방문하지 않은 경우  

태국인위임장 구비서류 : 태국주민등록증 복사본 2 부, 태국여권 

복사본 2 부, 수수료 22,000원 (현금) 상세정보는 ‘위임장’ 메뉴에 참고. 

한국인위임장 : 주한 태국대사관에서 위임장 작성 불가능합니다. 본인 

서명 확인 원하시면 변호사 공증 사무소 에서 진행하고, 대한민국 외교부에서 

영사확인 받은 후, 주한 태국대사관에서 영사확인 가능합니다. 상세정보는 

‘영사확인’ 메뉴에 참고** 

1. 태국외교부에서 

운전면허증을 번역및 
번역확인 

 

ที่กรมการกงสลุ 

 
2. 태국외교부에서 확인 

받은 서류를 다시 주한 

태국대 사관에서 확인 
 

 

3. 운전면허시험장에서 

면허증 교환 진행 
 

http://www.consular.go.th/main/th/services/111079-เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับการนิติกรณ์.html
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한국국적 외의 외국인위임장 : 외국인이 한국에 있는 해당국가의 

대사관에서 서명확인 받은 후, 해당국가에 있는 본국외교부와 해당국가에 

있는 태국대사관에서 영사확인 받아야 합니다.  

 

 

2. 태국외교부에서 확인 받은 서류를 다시 주한 태국대사관에서 확인 

2.1 태국외교부에서 영사확인 받은 서류 원본과 복사본 1 부씩 

(태국외교부에서 3개월 이내 영사확인 받은 서류만 사용가능) 

2.2 본인의 태국주민등록증 및 태국여권 복사본 각 1 부 (대리인이  대신하여 

진행하는 경우 태국현지구청/태국대사관/태국영사관에서 발행된 위임장 및 대리인의 

태국주민등록증 제출 필요)  

2.3 수수료:서류 한 페이지당 22,000원 (현금) *카드/수표/계좌이체/기타 결제 방법 불가* 

2.4 소요기간은 접수일로 부터 근무일 4 일(우편수령은 1 주일 소요) 

2.5 접수 가능한 시간은 공휴일 제외한 평일  09.00 -12.00 시 , 13.00-

15.00 시 (연중휴일은 대사관 홈페이지 참고하시기 바랍니다.) 
**업무시간과 휴관일이 변경될 수 있으니 방문하기 전 반드시 대사관 홈페이지 확인하시기 

바랍니다.** 

 

3. 한국 운전면허시험장에서 면허증교환  

상세 정보는 운전면허시험장 연락하시기 바랍니다. 

(운전명허시험장 홈페이지: 

https://www.safedriving.or.kr/guide/rerGuideEng02.do 참조) 
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