
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษรีถประจ ำปี โดยหนว่ยงำนอืน่  (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. ชอ่งทำงที ่1 รับช ำระภำษีประจ ำปีรถรถเกง๋ รถตู ้รถปิคอพั รถจักรยำนยนต ์สว่นบคุคล 

 

3. ชอ่งทำงที ่2รับช ำระภำษีประจ ำปีเฉพำะรถเกง๋ รถตู ้รถปิคอัพ สว่นบคุคล ทีจ่ดทะเบยีนไมเ่กนิ 7 ปี และรถจักรยำนยนต ์ทีจ่ด

ทะเบยีนไมเ่กนิ 5 ปี 

 

หมำยเหต ุ

*ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

**กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมตอ้งด ำเนนิกำรภำยในเวลำ 15.30 น. 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ทีก่ำรไปรษณียท์กุแหง่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ (วนัจันทร-์ศกุรใ์หบ้รกิำรเวลำ 08.30 - 16.30 น. 
 วนัเสำรใ์หบ้รกิำรเวลำ 09.00 - 12.00 น.  
- ตดิตอ่ดว้ยตนเองหรอืมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่ด ำเนนิกำรแทนตนโดย
ไมต่อ้งใชใ้บมอบอ ำนำจ 
))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
เสำร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ (-เวลำกำรใหบ้รกิำรเป็นไปตำมเวลำเปิดท ำกำรของ
ธนำคำรสำขำแตล่ะแหง่ 
-ตดิตอ่ดว้ยตนเองหรอืมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่ด ำเนนิกำรแทนตน โดย
ไมต่อ้งใชใ้บมอบอ ำนำจ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
เสำร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ชอ่งทำงที ่1-2 
ยืน่ค ำขอ 

เพือ่กรอกรำยละเอยีดเกีย่วกับรถทีจ่ะท ำกำรช ำระภำษี 
 

(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี - 

 

2) กำรพจิำรณำ 
ชอ่งทำงที ่1-2 

ไปรษณีย/์ธนำคำร จัดสง่เอกสำรหลกัฐำนกำรเงนิใหส้ ำนักงำน

ขนสง่จังหวัดนครปฐม 
 

(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี - 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) - 

ชอ่งทำงที ่1-2 
ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐมรับเรือ่ง/ตรวจสอบเอกสำร/ออก

ใบเสร็จรับเงนิและเครือ่งหมำยแสดงกำรเสยีภำษี และจัดสง่คนื
ใหก้บัเจำ้ของรถทำงไปรษณีย ์

 
(หมำยเหต:ุ -)  

5 วนั ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ใบคูม่อืจดทะเบยีนรถ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีช ำระภำษีตำมชอ่งทำงที ่1-2  ตอ้งมใีบคูม่อืจด

ทะเบยีนรถ จ ำนวน 1 เลม่ 
) 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

2) 

 

หลกัฐำนกำรจดัใหม้ปีระกนัภยัตำม พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยั

จำกรถ พ.ศ.2535 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ยังไม่ส ิน้อำย)ุ 

- 

3) 

 

ใบรบัรองกำรตรวจสภำพรถ จำกสถำนตรวจสภำพรถเอกชน 

(ตรอ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.ไมเ่กนิ 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 ุ(เฉพำะรถทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำภำษปีระจ ำปีตำมประกำศทำ้ยพระรำชบญัญตัริถยนตพ์.ศ.
2522 

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

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม ทีอ่ยู่ 100 หมู ่8 ถนนมำลยัแมน ต ำบลวงัตะก ูอ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 
73000 โทรศพัท ์0-3426-1011-13 ตอ่ 15,17,23 และ 0-3426-1016 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ศนูยค์ุม้ครองผูโ้ดยสำรและรับเรือ่งรอ้งเรยีน    โทรศพัทห์มำยเลข 1584 

(หมำยเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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 

- 
 

 

 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


