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การตรวจสภาพ รถยนต์รับจ้างสาธารณะ และรถยนต์บริการ

» 1 รถยนต์รับจ้าง ร.ย. 6 
» 2 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง ร.ย. 7 
» 3 รถยนต์สามล้อรับจ้าง ร.ย. 8 
» 4 รถยนต์บริการธุรกิจ ร.ย. 9 
» 5 รถยนต์บริการทัศนาจร ร.ย.10 
» 6 รถยนต์บริการให้เช่า ร.ย.11
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ขั้นตอนการดำเนินการทางทะเบียน 
 รถยนต์รับจ้าง และรถบริการ

การขออนุญาต(งานประกอบการรถรับจ้าง)

การตรวจสภาพรถ(ฝ่ายตรวจสภาพรถ)

การดำเนินการทางทะเบียน จดทะเบียนใหม่  
โอน เป็นต้น งานทะเบียนรถรับจ้าง



ขนาด สัดส่วน 
ความยาวไม่เกิน                 6.00 เมตร
ความกว้าง ไม่เกิน              2.50 เมตร
ความสูง ไม่เกิน                 2.00 เมตร

กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1,500  cc

รย.6  รถยนต์รับจ้าง

     ลักษณะรถรับจ้าง
  เก๋งสองตอน  เก๋งสองตอนแวน  เก๋งสามตอน  
เก๋งสามตอนแวน นั่งสองตอน นั่งสอนตอนแวน  
นั่งสามตอน  นั่งสามตอนแวน   อื่นๆ ตามกรม
การขนส่งทางบกเห็นควร



รย .7  รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง

คุณลักษณะ 
       ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 800 ซี.ซี. ลักษณะ
รถ เป็นรถยนต์ 2 ตอน ตอนหน้ามี 2 ประตู ตอน
หลังมีทางขึ้นลง สำหรับผู้โดยสาร ทางด้านซ้ายมือ
เพียงด้านเดียว(กฎกระทรวง ฉบับ 26 (2527) 
       เครื่องหมาย ใช้อักษรโรมัน  “ TAXI “   ขนาด 
7.5 × 30 เซนติเมตร อักษรมีความสูง 5 เซนติเมตร 
หนา 1 เซนติเมตร มีไฟ มองเห็นในเวลากลางคืน 
เครื่องหมายสหกรณ์ พ่นสีขาว ประตูทั้งสองข้าง 
ตัวเลขอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียน ชื่อ
จังหวัด และ เส้นทาง 



รย8.รถยนต์รับจ้างสามล้อ

คุณลักษณะ  
    ยาวไม่เกิน  4 เมตร กว้างไม่เกิน 1.5 เมตร  
สูงไม่เกิน  2 เมตร ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน   
660 ซีซี (ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 KW ) ขึ้นลงได้ 
เฉพาะด้านข้าง เท่านั้น
    เครื่องหมาย TAXI บนหลังคา มองเห็นได้ 
ทั้งกลางวันกลางคืน  พ่นหมายเลขทะเบียน ชื่อ
จังหวัด สีขาว ข้างรถ



9.รถยนต์บริการธุรกิจ
➢ รถยนต์ที่ใช้บรรทุกคนโดยสารระหว่างท่า

อากาศยาน ท่าเรือเดินทะเล สถานีขนส่งหรือ
สถานีรถไฟกับโรงแรมที่พักอาศัย ที่ทำการของผู้
โดยสาร หรือที่ทำการของผู้บริการธุรกิจนั้น

10.รถยนต์บริการทัศนาจร
➢ รถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช้รับส่งคน

โดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
➢ บรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

11. รถยนต์บริการให้เช่า
➢ รถยนต์ที่จัดไว้ให้เช่าซึ่งมิใช่เป็นการเช่าเพื่อนำไปรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของ
➢ บรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
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 TAXI (ร.ย.6)
 ความเป็นมา
 ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับรถ 
 ลักษณะของรถ
 การตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร และชนิดมาตรค่าโดยสาร
 ขั้นตอนการตรวจสภาพรถ
ข้อปัญหา
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๑ . ความเป็นมาของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน  
( รย. 6    TAXI METER )

• จดทะเบียนครั้งแรก ( 17 เมษายน 2535)
• ให้ใช้มาตรค่าโดยสารที่สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้( 4 ม.ค.2553 ) 
• ต้องมีวิทยุสื่อสารและต้องแสดงเครื่องหมายวิทยุสื่อสาร (26 ก.พ.2554)
• ปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ ( 4 ธันวาคม 2557)
• รถยนต์รับจ้างประเภทบุคคลให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เฉพาะรายเดือน    

( 10 มกราคม 2557)
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กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน  
ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

ยกเลิก  กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (2539) ,  กฎกระทรวงฉบับที่ 29 (2541) ,  กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33  (2542) ,  กฎกระทรวงฉบับที่ 376 (2544) ,  กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (2545) , กฎ
กระทรวงฉบับที่ 44 (2548) , กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (2548)

ข้อ 3  รถรับจ้าง  รถยนต์รับจ้างประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน   
(TAXI – METER) 

ข้อ 4  บังคับใช้ รถที่จดทะเบียนตั้งแต่  17 เมษายน 2535
ข้อ 5  รถรับจ้างต้องเป็น     เก๋งสองตอน  เก๋งสองตอนแวน  เก๋งสามตอน  เก๋งสามตอนแวน  
         นั่งสองตอน        นั่งสอนตอนแวน  นั่งสามตอน  นั่งสามตอนแวน  
         อื่นๆ ตามกรมการขนส่งทางบกเห็นควร

ทั้งนี้ ต้องมีประตูไม่น้อยกว่าสี่ประตู กว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร สูงไม่
เกิน 2 เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1500 CC 
* กรณีรถนั่ง สองตอนแวน นั่งสามตอน นั่งสามตอนแวน
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กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน  
ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

ข้อ 6  ห้ามติดตั้ง Central Lock ห้ามมีวัสดุใดมาปิดบังกระจก
ข้อ 7  ติดตั้งวัสดุกั้นระหว่างผู้ขับรถกับคนโดยสารหรือไม่ก็ได้
ข้อ 8  ต้องมีและใช้มาตรค่าโดยสาร แสดงจำนวนเงิน ระยะทาง เวลา 
ข้อ 9  ต้องมีวิทยุสื่อสารและต้องแสดงเครื่องหมายวิทยุสื่อสาร

* จดก่อน 26 กุมภาพันธ์ 2540 จะมีหรือไม่ก็ได้ *

ข้อ 10  ให้ใช้ CNG+B หรือ CNG (ก่อน 24 ตุลาคม 2550 มีหรือไม่ก็ได้)
ข้อ 11  สี (1)  บุคคลธรรมดา เขียว-เหลือง

เขียวล่างสุดถึงที่ปิด-เปิดประตู ขนานกับพื้นรอบตัวรถ
เหลือง ต่อจากเขียวถึงหลังคารถ
(2)  นิติบุคคล ตามแบบที่นายทะเบียนเห็นควร
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กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน  
ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

ข้อ 12   มีเครื่องหมายอักษรโรมันว่า (TAXI METER)  อยู่ในกรอบขนาด
ยาว 60 ซ.ม. กว้าง 15 ซ.ม.

   มองเห็นจากหน้ารถ มีไฟมองเห็นกลางคืน 

ข้อ 13  กรณีผู้ขับรถไม่ประสงค์จะทำการรับจ้าง ให้แสดงเครื่องหมาย งดรับจ้าง
      แผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมขนาด สูง 10 ซม. หนา 22 ซม. พื้นสีขาวตัวอักษรและ     กรอบ สีแดง 

ข้อ 14  รถมีอายุ 9 ปี นับจากยื่นจดทะเบียนครั้งแรก ก่อน 26 ธันวาคม 2548 อายุใช้งาน 12 ปี
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กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน  
ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

ข้อ 16  เจ้าของรถต้องติดอัตราค่าจ้างบรรทุกและอัตราค่าจ้างเพิ่ม ณ ที่ที่คน
โดยสารเห็นได้ชัด  ตามนายทะเบียนประกาศกำหนด 

ข้อ 17  ระเบียบหรือประกาศออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (2539) ยังคง
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
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ลักษณะของรถ TAXI METER
๑ .ข้อความ
 TAXI METER

มีใบเสร็จรับเงิน

เครื่องหมายตรวจสภาพ

เครื่องหมายเสียภาษี

ห้ามมีวัสดุอื่นๆที่มาปิดบัง (นอกจากเครื่องหมายที่ทางราชการกำหนด)
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ลักษณะของรถ TAXI METER

ตรวจขนาดยาง
เทียบกับข้อมูลหน้า 18

ตรวจวัสดุปิดบัง(ห้ามติด)

    ตรวจเครื่องหมายข้างรถ
๑. เลขทะเบียนรถ
๒. 1584
๓. เครื่องหมายสหกรณ์
๔. เรียก TAXI โทร
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ลักษณะของรถ TAXI METER

๑ .ตรวจข้อความที่กระจกหลัง 
๒ .ตรวจว่าติดฟิลม์กรองแสงหรือไม่

ตรวจระบบแก๊สรถยนต์

ตรวจระบบไฟ
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ลักษณะของรถ TAXI METER

    ตรวจสอบมิเตอร์ 
๑ .เลขประจำมาตรค่าโดยสาร

 ๒. ซีลตะกั่ว

๓. ตำแหน่งติดตั้ง
ใบเสร็จ

a. ตรวจ กท.ย่อ 
b. ตรวจตารางค่าโดยสาร 
c. ตรวจบัตรประจำตัวผู้ขับรถ
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มาตรค่าโดยสารที่ใช้ในรถแท็กซี่(TAXI METER)

รุ่นที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เช่น
๑.  APOLLO รุ่น AP -7 , AL 99

๒ . PEACE

๓ . 3 TM รุ่น TB -18 , TB - 21

๔ . TA – 12 , TA - 16 

๕ . ESFAME

 รุ่นที่มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เช่น 

๑ . APOLLO รุ่น DG -5 , DG -6

๒ . PRINTAX รุ่น V 2.0 ,V 2.5

๓ . 3 TM รุ่น TB-369

๔ . ROYAL รุ่น RP – 11 
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วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร 
(TAXI METER)  APOLLO รุ่น AP -7

๑ .กดปุ่มความจำ 13 ครั้ง  

ขึ้น 2540  (รอบสัญญานเครื่องยนต์)

 ๒ .กดปุ่มความจำ ครั้งที่ 14 และ 15  
เลข  0912  4892  (เลขมิเตอร์)

ทะเบียนรถ หน้า 18

๓ .ตรวจดูจากรายการทะเบียนรถหน้า 18
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วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร 
(TAXI METER) APOLLO รุ่น AL 99

 ๑ .กดปุ่มความจำ ครั้งที่ 5 และ 6  
ขึ้น 0808  5177 (เลขมิเตอร์)

๒ .กดปุ่มความจำ   ครั้งที่   7

ขึ้น 2540  (รอบสัญญานเครื่องยนต์)
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วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร 
(TAXI METER)  ESFAME

มาตรค่าโดยสารระบบสัมผัส

 ๑ .นิ้ววางที่ปุ่ม จ่ายแล้ว  

๑ .ขึ้น 1110 0032 (เลขมิเตอร์)
๒ . ขึ้น 2540  (รอบสัญญาน
เครื่องยนต์)
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วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร 
(TAXI METER) 3 TM 

๑. กดปุ่ม เปิด ๒. กดปุ่ม หยุด ๓. กดปุ่มความจำ 2 ครั้ง
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วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร 
(TAXI METER) TA – 16 

 ๑ .กดปุ่มความจำ ครั้งที่ 5 และ 6  
ขึ้น 0502  0536 (เลขมิเตอร์)

๒ .กดปุ่มความจำ   ครั้งที่   7

ขึ้น 2540  (รอบสัญญานเครื่องยนต์)
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วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร 
(TAXI METER) APOLLO รุ่น DG -5

๑.กดให้เลขแสดงในช่องเวลา

 ๑ .กดปุ่มความจำ ครั้งที่  6  
ขึ้น 540520 (เลขมิเตอร์)

๒ .กดปุ่มความจำ   ครั้งที่   9
ขึ้น 2540  (รอบสัญญานเครื่องยนต์)
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วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร 
(TAXI METER) PRINTAX

๑.กดปุ่ม เปิดเครื่อง

๒. กดปุ่มตั้งค่า ๑ ครั้งขึ้น
 063 0433 (เลขมิเตอร์)

๓. กดปุ่มตั้งค่าครั้งที่ ๒ขึ้น
 2540  (รอบสัญญานเครื่องยนต์)
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วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร 
(TAXI METER) 3 TM

 ๑ .กดปุ่มเปิด

 ๒ .กดปุ่มตั้งค่า ๒ ครั้ง(จะ
แสดงเลข และรอบ)
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วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร 
(TAXI METER) ROYAL  RP – 11  

มาตรค่าโดยสารระบบสัมผัส

 ๑ .กดปุ่มเปิด

 ๒ .กดปุ่มตั้งค่า
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ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร
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๔.      ขั้นตอนการตรวจสภาพรถ TAXI METER

๑ .ตรวจความถูกต้องของตัวรถ
๑.๑ ตรวจความถูกต้องของเลขตัวรถ  

เลขเครื่องยนต์
๑.๒ ตรวจถังก๊าซ เลขถังก๊าซ
๑.๓ ตรวจสีรถตามเงื่อนไขสี สภาพสี 
๑.๔ ตรวจเครื่องหมายต่างที่จะต้อง

แสดงสำหรับ รถTAXI METER
- กระจก(วัสดุที่มาปิดบัง)
- ด้านข้าง
- ด้านหลัง

๑.๕ ตรวจยาง (ขนาดยาง สภาพยาง)
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๔.      ขั้นตอนการตรวจสภาพรถ TAXI METER(ต่อ)

๑ .ตรวจความถูกต้องของตัวรถ(ต่อ)
- ตรวจประตู( สภาพ central lock)
- ตรวจมาตรค่าโดยสาร
- ตรวจบัตรผู้ประจำรถ
- ตรวจตารางค่าโดยสาร
- ตรวจป้ายทะเบียนย่อ (กท ย่อ)
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สวัสดีครับ


