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กรมการขนส่งทางบก
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

30 กันยายน 2562
เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการ
ทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสาเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2562
เรียน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทาง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสาเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2562 จานวน ๑ ฉบับ
2. สาเนาประกาศกรมการขนส่งทางบกกาหนดแบบใบอนุญาตขับรถ จานวน 2 ฉบับ
3. คู่มือการใช้งาน จานวน 1 ฉบับ
ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การแสดงใบอนุญาตขับรถ
ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสาเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) นั้น
เพื่อให้การแสดงใบอนุญาตขับรถตามประกาศดังกล่าวมีความชัดเจนและถือปฏิบัติเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน กรมการขนส่งทางบกจึงขอซักซ้อมการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. ใบอนุญ าตขับ รถตามประกาศดังกล่า ว ได้แ ก่ ใบอนุญ าตขับ รถตามกฎหมายว่า ด้ว ย
รถยนต์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่นายทะเบียนออกให้ แล้วแต่กรณี
2. ใบอนุญาตขับรถตามประกาศดังกล่าว ต้องเป็นไปตามแบบใบอนุญาตขับรถท้ายประกาศ
กรมการขนส่ งทางบก เรื่อง กาหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือแบบ
ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กาหนดแบบใบอนุญาตปฏิบัติ
หน้ าที่ เป็ นผู้ ประจ ารถตามกฎหมายว่ าด้ วยการขนส่ งทางบก พ.ศ. 2560 แล้ วแต่ กรณี (สิ่ งที่ ส่ งมาด้ ว ย ๒)
ที่ อ อกด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี QR CODE ส าหรับ ใช้ ในการตรวจสอบข้ อมู ล ใบอนุ ญ าตขับ รถที่ ชั ดเจน
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังครบถ้วนถูกต้อง
3. ให้เจ้าพนักงานจราจรตรวจสอบการแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สาเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ โดยใช้แอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อเข้าถึง
ข้อมูลผู้ขับรถตามที่ระบบแสดงไว้เฉพาะ 4 วิธี ดังต่อไปนี้
(1) การแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(2) การแสดงใบอนุญาตขับรถโดยแสดงจากภาพที่ได้จากการสั่งเก็บภาพ (Capture) จาก
แอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE
(3) การแสดงใบอนุญาตขับรถบนอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นภาพใบอนุญาตขับรถที่ได้
จากการถ่ายภาพใบอนุญาตขับรถ
(4) การแสดงใบอนุญาตที่ทาสาเนาเอกสาร (ถ่ายเอกสาร) จากใบอนุญาตขับรถ โดยจะเป็นภาพ
ขาวดาหรือสี ก็ได้
4. ให้เจ้าพนักงานจราจรต้องทาการแจ้งผู้ดูแลระบบ เพื่อนาข้อมูลเฉพาะบุคคลเข้าสู่ฐานข้อมู ล
ก่อน จึงจะได้รับสิทธิการใช้งานในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
/5. เจ้าพนักงาน.....

-๒5. เจ้าพนักงานจราจรสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE โดยวิธีการลงทะเบียน
ผ่านระบบเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันโดยวิธีการตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) โดยต้องกรอกข้อมูล
เลขประจาตัวประชาชน/Passport, อีเมล สาหรับรับรหัส OTP (รหัสยืนยันผู้ใช้งาน) และให้ตั้งรหัสผ่านเข้าระบบ
เมื่อทาการลงทะเบียนสาเร็จจะแสดงหน้าจอสาหรับการเข้าสู่ระบบ กรอกรหัสผ่านที่ตั้งไว้ จึงจะเข้าใช้งานได้
6. เมื่อเจ้าพนักงานจราจรลงทะเบียนการใช้งานเสร็จสิ้น ต้องทาการเลือกโหมดการทางานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จึงจะสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน
DLT QR LICENCE ได้ กรณีที่เข้าโหมดการใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เรียบร้อยแล้ว เจ้าพนักงานจราจร
สามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับรถได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้
(1) วิธีสแกน QR CODE ด้านหลังใบอนุญาตขับรถ
(2) วิธีป้อนหมายเลขฉบับของใบอนุญาตขับรถ เลขบัตรประจาตัวประชาชน หรือเลขรหัส
กากับบัตร (เลขคุมบัตร) ที่ปรากฏบนใบอนุญาตขับรถ
7. เมื่อระบบ ประมวลผลข้อมูลใบอนุญาตขับรถแล้วจะปรากฏข้อมูลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ใบอนุญาตขับรถมีสถานะที่ปกติ จะปรากฏใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงด้านหน้า
และด้านหลังใบอนุญาตขับรถตามแบบใบอนุญาตขับรถตามข้อ 2 เท่านั้น
(2) กรณีที่ใบอนุญาตมีสถานะที่ไม่ปกติ เช่น ถูกอายัด พักใช้ เพิกถอน จะปรากฏข้อมูลแจ้ง
เพื่อทราบถึงสถานะใบอนุญาตขับรถตามที่นายทะเบียนได้ดาเนินการไว้
ทั้งนี้ กรณีการตรวจสอบจะทาได้เฉพาะใบอนุญาตขับรถที่มีเลขรหัสกากับบัตร (เลขคุมบัตร)
12 หลัก เท่านั้น หากใส่เลขรหัสดังกล่าวไม่ครบหรือผิดพลาด หรือระบบไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา ระบบจะแจ้ง
เตือนว่า “กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการค้นหาอีกครั้ง หรือ ติดต่อสานักงานขนส่งที่ออกใบอนุญาต”
8. ข้อมู ลใบอนุ ญาตขับรถที่ ปรากฏในระบบประมวลผลตามข้ อ 7 ให้ ถือว่า เป็ นการรับรอง
ใบอนุญาตขับรถจากกรมการขนส่งทางบก
9. ใบอนุ ญ าตขั บ รถที่ ไม่ มี QR CODE ให้ ใช้ ฉ บั บ จริ ง และผู้ ขั บ รถต้ อ งมี ใบอนุ ญ าตขั บ รถ
ดังกล่าวอยู่กับตัว เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

สานักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
ส่วนใบอนุญาตขับรถ
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๘450

ตรวจ
- ผู้อานวยการสานัก........................
- หัวหน้าส่วน…………….……………….
- ร่าง/พิมพ์......................................

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก
“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย พ.ศ. 2559 – 2564”

