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แบบเครื่องหมายสื่อสารทายประกาศนายทะเบยีนทัว่ราชอาณาจกัร 
เร่ือง  กําหนดลักษณะ ขนาด และตําแหนงของเครื่องหมายแสดงการใชเครื่องสื่อสาร 

 สําหรับรถยนตรับจาง (รถแท็กซี่มิเตอร) ทีจ่ดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหต ุ ๑.  สําหรับรถยนตรับจางที่ติดตั้งโทรศัพท  ใชแสดงไวบนหลังคารถดานซาย 

                   ของเครื่องหมาย TAIX-METER 

 ๒. เครื่องหมายนี้ตองทําตามแบบขางบนนี้  โดยมพีื้นสขีาว เครื่องหมายสีฟา 

                       พรอมจัดใหมีแสงไฟไวภายในใหเหน็เครื่องหมายไดชัดเจนในเวลากลางคืน 

๑๙๐มม. 

๑๓๐ มม.



           
แบบเครื่องหมายแสดงการใชเครื่องสือ่สารทายประกาศนายทะเบียนทัว่ราชอาณาจกัร 

เร่ือง  กําหนด ลักษณะ ขนาด และตําแหนงของเครื่องหมายแสดงการใชเครื่องสื่อสาร 

สําหรับรถยนตรับจาง (รถแท็กซี่มิเตอร) ทีจ่ดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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หมายเหต ุ๑. สําหรับรถยนตรับจางที่ติดตั้งวิทยุส่ือสาร  ใชแสดงไวบนหลงัคารถดานซาย 

  ของเครื่องหมาย  TAXI-METER 

 ๒. เครื่องหมายนีต้องทําตามแบบขางบนนี ้ โดยมีพืน้สีขาว  เครื่องหมายสีฟา 

  พรอมจัดใหมแีสงไฟไวภายในใหเห็นเครื่องหมายไดชัดเจนในเวลากลางคืน 

 

๕๐  ม.ม. 

๕๘ ม.ม. 

                   ๔               ๓          ๒ 
                              ม.ม. 

                                              ๑.๗ ม. ม.

๑๙๐  ม.ม. 

๑๓๐ ม.ม. 




