เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๔ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กําหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ไว้แล้ว นั้น
โดยที่ปัจจุบันใบอนุญาตขับรถที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบกระดาษ) ตามประกาศดังกล่าว
ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาตและมีจํานวนน้อยมาก ประกอบกับใบอนุญาตดังกล่าว
สามารถปลอมแปลงได้ ง่ า ย สมควรยกเลิ ก แบบใบอนุ ญ าตขั บ รถที่ ไ ม่ ไ ด้ อ อกด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์
(แบบกระดาษ) และให้ใช้แบบใบอนุญาตขับรถที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพียงแบบเดียว อาศัยอํานาจ
ตามความในข้อ ๑๑ ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต
ขับรถและการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ๒๕๔๘ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ออกประกาศกําหนดแบบใบอนุญาตขับรถไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกรมการขนส่ ง ทางบก เรื่ อ ง กํ า หนดแบบใบอนุ ญ าตขั บ รถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ใบอนุ ญ าตขั บ รถให้ ใ ช้ แ บบใบอนุ ญ าตที่ อ อกด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ ต ามแบบ
ท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์
สามล้อส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาต
ขั บ รถยนต์ ส ามล้ อ สาธารณะ ใบอนุ ญ าตขั บ รถจั ก รยานยนต์ ส าธารณะ ใบอนุ ญ าตขั บ รถบดถนน
ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ และใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นตามมาตรา ๔๓ (๙) ให้ใช้แบบ ขส.บ. ๑๐ ข. - ๑/๑
(๒) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุญาต
ขับรถจักรยานยนต์ซึ่งมีอายุตลอดชีพ ให้ใช้แบบ ขส.บ. ๑๐ ข. - ๓/๑
ข้อ ๓ ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ให้เป็นไป
ตามแบบที่กําหนดตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทํา ณ นครเจนีวา ค.ศ. ๑๙๔๙
ข้อ ๔ ใบอนุญาตขับรถที่ออกไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สนิท พรหมวงษ์
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

แบบ ขส.บ.10 ข.- ๑/๑
ง

แบบใบอนุญาตขับรถท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กาหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ด้านหน้า)
ประเทศไทย

ง

ใบอนุญาตขับรถ Driving License

Kingdom of Thailand

ชนิด
Type

ฉบับที่
No.
วันอนุญาต

5.4 ซม.

ชื่อ
เกิดวันที่

รูปถ่าย

เลขประจาตัวประชาชน
Issue Date

Expire Date

Name

ID No

Birth Date

นายทะเบียนจังหวัด

8.6 ซม.
ตรากรมการขนส่งทางบก
ธงชาติ
ง

(ด้านหลัง)
ง

แบบ ขส.บ. 10 ข - ๑/๑

0000099

ง

ง

แถบแม่เหล็ก

ข้อจากัดการใช้ / Restriction of use
ง

ที่อยู่

5.4 ซม.
ง

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
Temporary Motorcycle

นายทะเบียน/Authorize

8.6 ซม.
รหัสกากับใบอนุญาตขับรถ
รูปรถตามชนิดใบอนุญาตขับรถ
ชนิดใบอนุญาตขับรถภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แบบ ขส.บ.10 ข.- ๓/๑
ง

แบบใบอนุญาตขับรถท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กาหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ด้านหน้า)
ง

ประเทศไทย

ง

ใบอนุญาตขับรถ Driving License

Kingdom of Thailand

ชนิด
Type

ฉบับที่
No.
วันอนุญาต
ชื่อ

5.4 ซม.

เกิดวันที่

รูปถ่าย

เลขประจาตัวประชาชน
Issue Date
Name
Birth Date

Expire Date
ID No

นายทะเบียนจังหวัด

8.6 ซม.
ตรากรมการขนส่งทางบก
ธงชาติ
ง

(ด้านหลัง)
ง

แบบ ขส.บ.10 ข - 3/๑

0000055

ง

ง

แถบแม่เหล็ก

ข้อจากัดการใช้ / Restriction of use
ง

5.4 ซม.

ที่อยู่
ง
รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ
Life Time Private Car

นายทะเบียน/Authorize

8.6 ซม.
รหัสกากับใบอนุญาตขับรถ
รูปรถตามชนิดใบอนุญาตขับรถ
ชนิดใบอนุญาตขับรถภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

