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ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประขานิมิตร อต ๕๓๐๐๐
98โ) พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิล เงิน ฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
เรียน นายอำเภอทุก อำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๗๐๓
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมการขนส่งทางบก
ได้ด ำเนิน การโอนขายบิล เงิน ฝากภาษีแ ละค่าธรรมเนีย มรถยนต์ใ ห้แ ก่อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
0 8 (1๐0๒ ท้ายสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำ๓ อให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสหวิข อภิขัยวิศรุตกุล)
รองผู้ว่าราขการจังหวัด ปฏิบัติราขการแทน
ผู้ว่าราขการจังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญขีและการตรวจสอบ
โทร. ๐๕๕-๔๐๓๐๐๘
ผูประสาน/รัตนา ๐๙๓-๑๓๒๙๓๗๑

ส์านักงานส่งเสริมอารปกครองฟ้องอินจังหวัดอุดร??'๔“ ไ ? * 1—
ที มท ๐๘๐๘.อา/ว
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราขสีมา เขตดุสิต กฑม. ๑๐๓๐๐

พฤศจิกายน ๒๔๖๔
เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำเดือ นตุล าคม ๒(I:๖๔ .
เรียบ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฺ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๓ กับยายน ๒๔๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ลำเนาหนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๑๖.๔/ ๑๔๙๙๙
ลงวับที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๔
จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ลำเนาหนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๑๖.๔/ ๑๖๐๐๑
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๔
1
จำนวน ๑ ฉบับ
๓. ลำเนาหนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๑๖.๔/ ๑๖๐๐๓
ลงวับที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๔
จำนวน ๑ ฉบับ
ตามที่ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อุงถิ่น (ก.ก.ถ.)
เรื่อง หลักเกณฑ์ก ารจัดสรรเงิน ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้
กรมการขบส่ง ทางบกนำส่ง เงิน ภาษีแ ละค่า ธรรมเนีย มรถยนต์ท ี่จ ัด เก็บ ใบเขตจัง หวัด ให้จ ัด สรรให้แ ก่
กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามผลการจัดเก็บใบแต่ละจังหวัด บั้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมการขนส่งทางบกว'าใด้ดำเนินการโอบขายบิล
เงิน ฝากภาษีแ ละค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
และเมืองพัทยา ประจำเดือนตุลาคม ๒๔๖๔ ดังนี้
1๑. องค์การบรุหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑,๘๓๓,๒๐๗,๔๑๔๐๔บาท (หนี่งพันแปดร้อยสามสิบสามล้าน
สองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสีสตางค์)
๒. เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมือ งพัท ยา จำนวน ๔๔๘,๓๐๑,๘๔๓.๔๒ บาท
(สี่ร้อยห้าสิบแปดล้านสามแสนหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทุห้าสิบสองสตางค์)
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใด้จาก 0 8 0อป6 ในท้ายหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายดืริวัฒนํ บุปผาเจริญ)
วองอธิบดี ปฏิบัติราขการแทบ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่บ

ลำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รลโ3เว9ก(ฐ)อเ(ล^อ/ชา
ผูป้ ระ?ทบ สยามล ประทุมวัลย์ โทร.๐๙-๗๓๕;๓-๖8:๓๔

ส5'

ก ะ;น ก ารป ก ค รอ งท อ งถ ิน
เลข.รับ.....
}
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กรมการขนส่งทางบก
ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๙๐๐

ที คค ๐ ๔ ๑ ๖ . ๔ ^ ^
^

พฤศจิกายน ๒๔๖๕

เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิล เงิน ฝากขนส่งจังหวัด ตาม พ ร.ท.รถยุบ ตุ และ พ.ร.ไI035311ฟ ุพ 3ง พ ุ
สำนัก''ขา'หท,รการค'ล้ง'ท่อ-งปน
ประจำเดือนตุลาคม ๒๔๖๔

"2 1 1 ^ 1 ....
วันที่ - ๘ พ.ย.

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นซีดื ข้อมลใบแจ้งการขอโอนขายบิล จำนวน ๑ แผ่น
1 ”
....
เวลา..................... ........... ........
ตามทีประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่กรุงเทพมหานครและองคกรปกครยิงิ
ส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่กรุงเทพมหานครและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้กรมการขนส่งทางบกนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ที่จัดเก็บใน
เขตจังหวัดให้จัดสรรให้แก่ กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามผลการจัดเก็บในแต่ละจังหวัด นั้น
บัดนี้กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่
กรุงเทพมหานครและองค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ประจำเดือ นตุล าคม ๒๔๖๔ รวมเป็น จำนวนเงิน ทั้งสัน
๓,๐๒๘,๙๑๔,๗๔๘.๑๐ บาท (สามพันยี่สิบแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พับเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสตางค์)
โดยโอนให้กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๑๓๔,๖๑๒,๔๘๙.๗๗ บาท (หนึ่ง พัน หนึ่งร้อ ยสามสิบ สี่ล ้านหกแสน
หนึ่ง หมื่น สองพัน ห้า ร้อ ยแปดสิบ เก้า บาทเจ็ด สิบ เจ็ด สตางค์) องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ๗๖ จังหวัด
รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๑๔1๔๔๑,๗๒๐.๖๖ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าล้านสี่แสนสิ,หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาท
หกสิบหกสตางค์) และเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา จำนวน ๗,๗๗๓ แห่ง รวมเป็นจำนวนเงิน
๓๗๘,๘๖๐,๔๓๑.๖๗ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

นี]้ ^V?

(บางสิริรัตน์ วีรวิศาล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
สำนักบริหารการคลังและรายได้
โทรศพท ๐ ๒๒๗๑ ๘๘๔๔
โทรสาร ๐๒๒๗๑๘๘๔๔
วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก
“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมใบการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบกา'5ขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”
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กรมการขนส่งทางบก
ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๙๐๐

ที คค ๐๔๑๖. ๔ /3 2 0 0 3

(ซ พฤศจิกายน ๒๔๖๕
เรื่อ ง แจ้ง เลขที่เอกลารโอนขายบิล เงิน ฝากภาษีร ถขนส่ง ท้อ งถิ่น ต่า งสํ] น ัก งาบ บ อก^คจั3^ทัด ^(๙^๘)สำนักบริหารการคลังท้องถบ
ประจำเดือนตุลาคม ๒๔๖๔
18ขรับ...........
เรียน อธิบดีกรมส่งเลรีมการปกครองท้องถิ่น

1027....

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นซีดื ข้อมลใบแจ้งการขอโอนขายบิล จำนวน ๑ แผ่น
”
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ตามที่ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ'ให้แก,องคกรปกครองสวนทองถน (ก.ก.ถ.)
เรื่อง หลัก เกณฑ์ก ารจัดสรรเงิน ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้
กรมการขนส่ง ทางบกนำส่ง เงิน ภาษีแ ละค่า ธรรมเนีย มรถยนต์ ที่จ ัด เก็บ ในเขตจัง หวัด ให้จ ัด สรรให้แ ก่
กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามผลการจัดเก็บในแต่ละจังหวัด นั้น

บัดนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการโอนขายบิลเงินฝากภาษีรถขนส่งท้องถิ่นต่างสำนักงาน
นอกเขตจัง หวัด ให้แ ก่ก รุง เทพมหานครและองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ประจำเดือ นตุล าคม ๒๔๖๔
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๔๔,๑๘๔.๖๓ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันหบี่งร้อยแปดสิบห้าบาท
หกสิบ สามสตางค์) โดยโอนให้ก รุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๒,๔๔๓,๔๔๔.๔๐ บาท (สองล้า นห้าแสน
ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๖ จังหวัด รวมเป็นจำนวนเงิน
๑๒ ,๓๒ ๑,๓๐๔.๑๐ บาท (สิบ สองล้า นสามแสนสองหมีน หนึ่ง พัน สามร้อ ยสี่บ าทสิบ สตางค์) และ
เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา จำนวน ๗,๗๗๓ แห่ง รวมเป็นจำนวนเงิน ๓,๐๘๐,๓๒๖.๐๓ บาท
(สามล้านแปดหมื่นสามร้อยยี่สิบหกบาทสามสตางค์) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

นั^้ !
(นางสิริรัตน์ วีรวิศาล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
สำนักบริหารการคลังและรายได้
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๘๔๔
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๘๘๔๔

วิสัยทัศบกรมการขนส่งทางบก
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมใบการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการซบส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

(/โไ) -

กรมส่งเสริมการปก ครอง V!ฆ ที่น
เลขรับ.............^ .^ .4 โ.'?:
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เวลา........................................... 1
-กรมการขนส่งทางบก
ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๙๐๐

ที่ คค ๐๔ ๑๖ .67^0051
^

พฤศจิกายน ๒๔๖๔

เรื่อง แจ้ง เลขที่เอกสาร'โคนขายบิล เงิน ฝากภาษีร ถยนต์ห ้อ งถิ่น ต่า งสำนัก งานนอก^ Iคจังหวั.&-!๙**®)
สำนักบริหารกา ร ค ^1องถน
ประจำเดือนตุลาคม ๒๔๖๔
เลขรับ.......................................

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นซีดี ข้อมูลใบแจ้งการขอโอนขายบิล จำนวน ๑ แผ่น

วับที่ -

๘ พ.ย.

ตามที่ป ระกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่อง4โรปแครฬส่วนทองถน (ก.ก.ถ!)
เรื่อง หลักเกณฑ์ก ารจัดสรรเงิน ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้
กรมการขนส่ง ทางบกนำส่ง เงิน ภาษีแ ละค่า ธรรมเนีย มรถยนต์ ที่จ ัด เก็บ ในเขตจัง หวัด ให้จ ัด สรร ให้แก่
กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามผลการจัดเก็บในแต่ละจังหวัด นั้น
บัดนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการโอนขายบิลเงินฝากภาษีรถยนต์ท้องถิ่นต่างสำนักงาน
นอกเขตจัง หวัด ให้แ ก่ก รุง เทพมหานครและองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ประจำเดือ นตุล าคม ๒๔๖๔
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๔๓,๘๗๐,๖๗๐.๗๗ บาท (เก้าร้อยสิ่สิบสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบบาท
เจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)โดยโอนให้กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๖๒,๐๖๔,๑๙๑.๖๗บาท (ห้าร้อยหกสิบสองล้าน
หกหมื่น ห้า พัน หนึ่ง ร้อ ยเก้า สิบ เอ็ด บาทหกสิบ เจ็ด สตางค์) องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ๗๖ จัง หวัด
รวมเป็น จำนวนเงิน ๓๐๔,๔๔๔,๓๘๓.๒๘ บาท (สามร้อยห้าล้านสิ่แสนสิ่หมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบสามบาท
ยี่สิบแปดสตางค์) และเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา จำนวน ๗,๗๗๓ แห่ง รวมเป็นจำนวนเงิน
๗๖,๓๖๑,๐๙๔.๘๒ บาท (เจ็ด สิบ หกล้า นสามแสนหกหมื่น หนึ่ง พับ เก้า สิบ ห้า บาทแปดสิบ สองสตางค์)
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียบมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสิริ'รัตน์ วีรวิศาล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราขการแทน
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
สำนักบริหารการคลังและรายได้
โทรศัพท ๐ ๒๒๗® ๘๘๔๔
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๘๘๔๔
วิสัยทัศน์กรมการขบส่งทางบก
“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

