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กรมการขนส่ ง ทางบก เดิ น หน้ า ต่ อ เนื่ อ งสู่ ก ารเป็ น หน่ ว ยงานดิ จิ ทัล เปิ ด ให้ บ ริ ก าร
ระบบงาน DLT e-Transport License ยื่นขออนุญาตหรือต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกผ่านระบบออนไลน์แบบครบวงจร พร้อมออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สะดวก ประหยัดเวลา และทันต่อสถานการณ์โลกธุรกิจ
วันนี้ (18 มีนาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน “ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License)”
ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะเริ่มให้บริการระบบงาน DLT e-Transport License ซึ่งเป็นระบบการให้บริการด้าน
ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ในรูปแบบออนไลน์ แบบครบวงจร ตั้ งแต่การยื่ นเอกสารจนกระทั่ง ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
นายศัก ดิ ์ส ยาม ชิด ชอบ รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงคมนาคม กล่า วว่า รัฐ บาลภายใต้ก ารนํ า ของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาช่วยขับเคลื่อนการดําเนินงานให้มากขึ้น ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมยกระดับการให้บริการประชาชน พัฒนา
ระบบการบริการที่มีอยู่เดิมด้วยการสร้างนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่
Thailand 4.0 โดยยึดหลักการบริหารงานภาครัฐแบบสมัยใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาช่วยขับเคลื่อน
การดําเนินงาน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกถือเป็นหน่วยงานที่มีระบบการให้บริการประชาชนจํานวนมาก และได้พัฒนา
ระบบงานเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการพัฒนา
ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License) นับเป็นมิติใหม่ของการให้บริการ
ด้านประกอบการขนส่งซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยตรง
ระบบงานดัง กล่า วรองรับ ทุก กระบวนการในการดํ า เนิน งานด้า นประกอบการขนส่ง มีร ะบบรัก ษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการยื่นคําขอ ลดการใช้
กระดาษด้วยการยื่นคําขอและส่งเอกสารหลักฐานแบบออนไลน์ ลดระยะเวลาการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เพิ่มความสะดวก
ให้ผู้ประกอบการสามารถขอหรือต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยที่ผู้ประกอบการขนส่งไม่ต้อง
เดิน ทางมาติด ต่อ ที ่ก รมการขนส่ง ทางบก พร้อ มทั ้ง มีร ะบบนัด หมายเจ้า หน้า ที ่ต รวจสอบสถานที ่เ ก็บ ซ่อ ม และ
บํารุงรักษารถ ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง อีกทั้งยังพัฒนาการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งรูปแบบ
ไฟล์อิเ ล็กทรอนิก ส์ ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญ ญัติธุรกรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ ละสอดคล้องตามกฎหมาย UN
และ EU เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนส่ง สามารถนําเอกสารดังกล่าวไปดําเนินการหรือ ติดต่อกับ
หน่วยงานอื่นได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจเข้าสู่การใช้
เทคโนโลยีห รือ ทํา ธุร กรรมผ่า นทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ม ากขึ้น เสริม สร้า งศัก ยภาพของผู้ป ระกอบการขนส่ง ให้ส ามารถ
ประกอบการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน
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ด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบงานใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
การพัฒนาเป็นอย่างดี ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สํานักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนระบบ
รองรับการยื่นเอกสารแบบออนไลน์บนระบบ Biz Portal สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.
สนั บสนุ นระบบการให้ บริการภาครั ฐแบบเบ็ดเสร็ จทางอิเล็ กทรอนิกส์ สํา นักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์
(องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. รองรับมาตรฐาน วิธีการ กระบวนงานต่างๆ และการออกเอกสารในรูปแบบ e-license
สร้างความเชื่อมั่นในเอกสารหลักฐานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้และมีผลในทางกฎหมาย
เสมื อ นใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ในรู ป แบบกระดาษทุ ก ประการ กรมบั ญ ชี ก ลาง สนั บ สนุ น การให้ บริ การชํ าระ
ค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment สําหรับกรมการขนส่งทางบก ในฐานะผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และให้บริการ
ดูแลใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ประกอบการขนส่ง พร้อมผลักดันกระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงานเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ ผ่านระบบ Zoom
เพื่อให้ทุกขั้นตอนดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยในระยะแรกจะนําร่องใช้งานสําหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องยื่นคําขอ
ณ สํ านั กการขนส่ งสิ นค้ า กรมการขนส่ งทางบก และในระยะถั ดไปจะขยายผลให้ ครอบคลุ มทุ กพื้ นที่ รวมไปถึง
กระบวนงานด้ า นประกอบการขนส่ ง ด้ ว ยรถโดยสารสาธารณะ เพื่ อ ยกระดับ การให้บ ริ ก ารในทุ ก มิติ ลดการใช้
เอกสารที่เป็นกระดาษ (Paperless) ลดระยะเวลา ลดต้นทุน และมีความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
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