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LATHUND FÖR THAILÄNDSKT KÖRKORT          
 
För dig som bor i Hua Hin görs ansökan hos Department of Land Transport i 
Cha-Am. Tidigare gjordes ansökan vid körkortsenheten i Pranburi. 
 
Om du har ett internationellt körkort blir körkortsproceduren enkel. Annars måste 
du göra ett teoriprov (på engelska) och ett praktiskt körprov. 
 
Om du har ett internationellt körkort gör du bara ett par enkla test för att kolla din 
avståndsbedömning, färgseende och reaktionsförmåga. 
 
Förutsättningar för att få ett thailändskt körkort är att du kan visa att du har en 
bostadsadress i Thailand. 
 
Dokument som behövs vid ansökan om körkort (vill du ta både mc- och bilkörkort 
behövs 2 ex av dokumenten): 
 

 Residence Certificate (bostadsintyg, tala om att det ska vara för körkort. 
Residence Certificate behövs inte om du har gul bok.) får du från 
immigrationen i Hua Hin för 500 baht. Du fyller i en ansökningsblankett 
samt visar upp kopia på ”blå husboken” eller annat dokument som styrker 
att du äger eller hyr en bostad här. Om du hyr bostad ska du även visa 
upp en kopia på ägarens ID-kort. Dessutom ska du ha med 2 foton 4x6 
cm, 2 kopior på passet (sidorna med personuppgifter och visum och/eller 
inresekvittot). Det går bra att kopiera dokumenten hos immigrationen. 
 

 Läkarintyg 
Ordnas enkelt hos vilken läkare som helst eller på t ex San Paulo-
sjukhuset (som dock är dyrare). Ange att det ska användas för körkort. 
Läkarintyg behövs enbart 1:a (ett-års) och 2:a (5-års) gången du ska 
ta körkort. 
 

 Kopior på passet 
Samma som ovan, sidorna med personuppgifter och visa och/eller 
inresekvittot. 
 

 Kopia av internationellt körkort.  
Kopia på framsidan med fotosidan synlig samt kopia på thailändska sidan 
med fotosidan synlig. Kolla att ditt internationella körkort fortfarande är 
giltigt. 

 



Kopior kan fixas intill körkortsmyndigheten. Foton behövs inte till 
körkortsenheten, numera har de en körkortsmaskin med kamera kopplad till 
datorn, så du får körkortet någon minut efter det du fotograferats. 
 

 

LYCKA TILL! 
 


