
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษรีถประจ ำปี  (พ.ร.บ. รถยนต ์พ.ศ. 2522) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. รถทีจ่ะยืน่ขอช ำระภำษีรถประจ ำปีตอ้งไมถ่กูอำยัดกำรช ำระภำษีตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2. ส ำหรับรถเกง๋ รถตู ้รถปิคอพั ทีจ่ดทะเบยีนตัง้แต ่7 ปีขึน้ไป และรถจักรยำนยนตท์ีจ่ดทะเบยีนตัง้แต ่5 ปี ขึน้ไปตอ้งผำ่นกำร

ตรวจสภำพจำกสถำนตรวจสภำพรถเอกชน (ตรอ.) 

 

3. ส ำหรับรถทีก่ ำหนดใหต้รวจสภำพ ณ ทีท่ ำกำรนำยทะเบยีน เจำ้ของรถตอ้งน ำรถนัน้เขำ้รับกำรตรวจสภำพกอ่นช ำระภำษี

ประจ ำปี 

 

4. รถทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำตอิัดเป็นเชือ้เพลงิ ตอ้งผ่ำนกำรตรวจและทดสอบกำรตดิตัง้จำกวศิวกรผูไ้ดรั้บอนุญำตส ำหรับรถทีใ่ชก้๊ำซ 

LPG เป็นเชือ้เพลงิตอ้งผ่ำนกำรตรวจและทดสอบกำรตดิตัง้จำกวศิวกรผูไ้ดรั้บอนุญำต ทกุๆ 5 ปี 

 

5. รถจักรยำนยนตส์ำธำรณะ จะตอ้งด ำเนนิกำรตรวจสภำพรถ และช ำระภำษี ณ ส ำนักงำนขนสง่นครปฐมทีร่ถนัน้อยูใ่นควำม

รับผดิชอบ หรอื ตำมสถำนทีต่ัง้วนิของผูข้บัขี ่

 

6. รถยนตรั์บจำ้งบรรทกุคนโดยสำรไมเ่กนิ 7 คน (TAXI), รถยนตส์ีล่อ้เล็กรับจำ้ง, รถยนตรั์บจำ้งสำมลอ้, รถยนตบ์รกิำรธรุกจิ, 

รถยนตบ์รกิำรทศันำจร รถยนตบ์รกิำรใหเ้ชำ่ ตอ้งด ำเนนิกำรตรวจสภำพรถกอ่นช ำระภำษี พรอ้มแนบแบบรำยงำนประวตัผิูข้ับรถ

ตำมแบบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

 

7. กำรช ำระภำษีรถประจ ำปี ส ำหรับรถสว่นบคุคลสำมำรถช ำระไดล้ว่งหนำ้ 90 วนั ส ำหรับรถรับจำ้งหรอืรถยนตบ์รกิำรสำมำรถ

ช ำระลว่งหนำ้ได ้30 วนั 

 

8. กำรช ำระภำษีณ หน่วยเคลือ่นทีต่ำมหำ้งสรรพสนิคำ้ (หำ้งบิ๊กซ ีสำขำนครปฐม) ศนูยด์ ำรงธรรม และหน่วยอ ำเภอ....ยิม้

เคลือ่นที ่(ตำมอ ำเภอก ำหนด) เดอืนละ 1 ครัง้ 

 

         - รถยนตน่ั์งสว่นบคุคลไมเ่กนิ 7 คน (รย.1) หรอื รถเกง๋ 

         -รถยนตน่ั์งสว่นบคุคลเกนิ 7 คน แตไ่มเ่กนิ 12 คน (รย.2) หรอื รถตู ้และรถสองแถว 

         -รถยนตบ์รรทกุสว่นบคุคล (รย.3) หรอื รถปิคอพั 

         - รถจักรยำนยนต ์(รย.12) 

 

หมำยเหต ุ

*ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

**กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมตอ้งด ำเนนิกำรภำยในเวลำ 15.30 น. 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม  ฝ่ำยทะเบยีนรถ  ทีอ่ยู ่100 หมู ่
8 ถนนมำลยัแมน ต ำบลวงัตะก ูอ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 
73000 โทรศพัท ์0-3426-1016 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ (ตดิตอ่ดว้ยตนเองหรอืมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่ด ำเนนิกำร
แทนตน (โดยไม่ตอ้งใชใ้บมอบอ ำนำจ)))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
07:30 - 15:30 น. 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ศนูยด์ ำรงธรรม  ถนนเทศำ ต ำบลพระปฐมเจดยี ์อ ำเภอเมอืง 
จังหวดันครปฐม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ ศนูยบ์รกิำรร่วม 

(หมำยเหต:ุ (ตดิตอ่ดว้ยตนเองหรอืมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่ด ำเนนิกำร
แทนตน โดยไม่ตอ้งใชใ้บมอบอ ำนำจ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ณ หน่วยเคลือ่นทีต่ำมหำ้งสรรพสนิคำ้  (หำ้งบิ๊กซ ีสำขำ
นครปฐม)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ (-ตดิตอ่ดว้ยตนเองหรอืมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่
ด ำเนนิกำรแทนตน โดยไมต่อ้งใชใ้บมอบอ ำนำจ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัเสำร ์(ไมเ่วน้
วนัหยดุรำชกำร) ตัง้แตเ่วลำ 10:00 - 16:00 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

หน่วยอ ำเภอ....ยิม้เคลือ่นที ่(ตำมอ ำเภอก ำหนด) เดอืนละ 1 ครัง้/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัจันทร ์(ยกเวน้วนัหยดุที่
ทำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 2 นำท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรพจิำรณำ 
ตรวจสอบหลกัฐำน/ค ำนวณภำษี/รับช ำระเงนิ/ออกใบเสร็จรับเงนิ

และเครือ่งหมำยแสดงกำรเสยีภำษี/ 
 

(หมำยเหต:ุ (- เป็นกระบวนงำนทีด่ ำเนนิกำรเบ็ดเสร็จในจดุเดยีว 
(one stop service) 
- ระยะเวลำจะเริม่นับตัง้แตรั่บค ำขอ พรอ้มเอกสำรครบถว้น ไม่
รวมระยะเวลำรอคอย และไมนั่บรวมกรณีระบบหรอือปุกรณ์
ขดัขอ้ง))  

2 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ใบคูม่อืจดทะเบยีนรถ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชฉ้บับจรงิหรอืส ำเนำก็ได)้ 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

2) 
 

หลกัฐำนกำรจดัใหป้ระกนัมภียัตำม พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยั
จำกรถ พ.ศ.2535 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ( ตอ้งไมส่ ิน้อำยุ ) 

- 

3) 

 

ใบรบัรองกำรตรวจสภำพรถ จำกสถำนตรวจสภำพรถเอกชน 

(ตรอ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.ใบรับรองฯ ตอ้งมอีำยุไมเ่กนิ 90 วนันับแตว่นัตรวจรถ 

2.ส ำหรับรถเกง๋ รถตู ้รถปิคอพั ทีจ่ดทะเบยีนตัง้แต ่7 ปีขึน้ไป และ
รถจักรยำนยนตท์ีจ่ดทะเบยีนตัง้แต ่5 ปี ขึน้ไป) 

- 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรตรวจสอบและทดสอบสว่นควบของรถทีใ่ชก้ำ๊ซ

ธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส ำหรับรถทีใ่ชก้๊ำซ LPG เป็นเชือ้เพลงิตอ้งแนบหนังสอื
รับรองกำรตรวจและทดสอบกำรตดิตัง้ฯ ทกุๆ 5 ปี) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) 

 

ส ำเนำกรมธรรมป์ระกนัควำมเสยีหำยแกบุ่คคลทีส่ำม 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ( ส ำหรับรถยนตรั์บจำ้ง ) 

- 

6) 

 

แบบรำยงำนประวตัผิูข้บัรถ (ตำมแบบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบก

ก ำหนด) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส ำหรับรถยนตรั์บจำ้ง) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำภำษปีระจ ำปี  ตำมประกำศทำ้ยพระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ.
2522 

(หมำยเหต:ุ (รำยละเอยีดปรำกฎตำม http://www.dlt.go.th /ตดิตอ่
รำชกำร/กำรเสยีภำษีประจ ำปี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 

2) คำ่ธรรมเนยีมตรวจสภำพรถ  (กรณีทีน่ำยทะเบยีนประกำศใหร้ถ

น ัน้มำตรวจสภำพ ณ ทีท่ ำกำรของนำยทะเบยีน) 
(หมำยเหต:ุ (ครัง้ละ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บำท 

  
 

3) ค่ำธรรมเนยีมตรวจสภำพรถจกัรยำนยนต ์ (กรณีทีน่ำยทะเบยีน

ประกำศใหร้ถน ัน้มำตรวจสภำพ ณ ทีท่ ำกำรของนำยทะเบียน) 
 

 
 

 
 

 

(หมำยเหต:ุ (ครัง้ละ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 10 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม ทีอ่ยู่ 100 หมู ่8 ถนนมำลยัแมน ต ำบลวงัตะก ูอ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 
73000 โทรศพัท ์0-3426-1011 ตอ่ 15 , 17 ,23 และ0-3426-1016 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ศนูยค์ุม้ครองผูโ้ดยสำรและรับเรือ่งรอ้งเรยีน    โทรศพัท ์ หมำยเลข 1584 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) ศนูยด์ ำรงธรรมจังหวดันครปฐม ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม เลขที ่99 หมู ่6 ต ำบลถนนขำด อ ำเภอเมอืง จังหวัด

นครปฐม 73000 สำยดว่น 1567 
(หมำยเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 


