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ระเบียบขั้นตอนในการตรวจสภาพรถ  TAXI-METER 
 

  ดว้ยปัจจุบนัน้ีกรมการขนส่งทางบกไดอ้อกกฎระเบียบเก่ียวกบัการกาํหนดแบบหรือชนิด

ของมาตรค่าโดยสารสาํหรับรถยนตรั์บจา้งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน  (TAXI-METER)  โดยให้

รถยนตรั์บจา้งฯท่ีจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี  ๔  มกราคม  ๒๕๕๓  เป็นตน้ไป  ตอ้งใชม้าตรค่าโดยสารแบบหรือ

ชนิดท่ีมีเคร่ืองพิมพ ์

ใบเสร็จรับเงิน 
 

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

  -  เพ่ือทาํใหป้ระชาชนมีทางเลือกในการใชบ้ริการรถยนตรั์บจา้งฯมากข้ึน 

  -  เพ่ือเป็นการยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการของรถยนตรั์บจา้งฯ 

  -  เพ่ือทาํใหผู้โ้ดยสารท่ีใชบ้ริการ  จะไดรั้บหลกัฐานใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงขอ้มลูหมายเลข

ทะเบียนรถ  วนัเดือนปีท่ีใชบ้ริการ  ระยะทาง/ระยะเวลาในการเดินทาง  และจาํนวนเงินค่าโดยสาร 
 

 บริษัทผู้จาํหน่ายมาตรค่าโดยสารแบบที่มเีคร่ืองพมิพ์ใบเสร็จ 

  -  บริษทั  เตียนจ้ิน  อินดสัตรีส์  (ประเทศไทย)  จาํกดั 

  -  บริษทั  PPT  คอมพิวเตอร์  จาํกดั 



  -  บริษทั  นวมินทร์  (๒๐๐๔)  จาํกดั 

  -  ร้านซนัไทมมิ์เตอร์ 

  -  บริษทั  อินฟินิท  อิเลคทริค  (ประเทศไทย)  จาํกดั  รุ่น  PRINTAX V.20 

  -  บริษทั  เหลียนยีอิ่นเตอร์เนชัน่แนล  จาํกดั  ROYAL  RP-11 
 

 การตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร 

  - การตรวจสอบมาตรค่าโดยสารว่าถกูตอ้งหรือไม่  โดยตรวจสอบดูไดจ้ากใบคู่มือการจด

ทะเบียน  กรณีท่ีรถจดทะเบียนแลว้  หรือหนงัสือรับรองความถกูตอ้งของมาตรค่าโดยสารจากบริษทัผู ้

จาํหน่ายกรณีท่ีรถขอจดทะเบียนใหม่ 

-  ตรวจสอบดูว่า  มีการซีลตะกัว่ถกูตอ้งหรือไม่ 

  -  ตรวจสอบสายสญัญาณ  สายไฟ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัมาตรค่า

โดยสารว่ามีการติดตั้งถกูตอ้งหรือไม่   

  - ตรวจสอบโดยนาํรถยนตว์ิ่งบนเคร่ืองทดสอบความเร็ว   โดยตอ้งปรากฏผลการคาํนวณ

ระยะทาง  เวลา  และอตัราค่าโดยสารตรงตามท่ีทางราชการกาํหนด  เช่น  ระยะทาง  อตัราค่าโดยสาร  ๓๗  

บาท  และ  ๓๙  บาท  โดยทุกระยะในการทดสอบระหวา่ง  METER  และเคร่ืองทดสอบความเร็วถกูตอ้ง

ตรงกนั 

  -  ตรวจสอบ  METER  โดยใชเ้คร่ืองทดสอบความเท่ียงตรง  ตรวจสอบ  METER  ว่า

ปรากฏผลการคาํนวณระยะทาง  เวลา  และอตัราค่าโดยสารตามอตัราค่าโดยสารท่ีทางราชการประกาศ

กาํหนดไว ้

 

 เทคนิคการโกงมาตรค่าโดยสาร 

  เดิมมีการตรวจพบเทคนิคการโกงมิเตอร์  โดยมีการแกไ้ขดดัแปลงวงจรภายในมาตรค่า

โดยสาร  กรมการขนส่งทางบกจึงไดท้าํการซีลตะกัว่บริเวณมาตรค่าโดยสารของรถท่ีผา่นการตรวจสอบ

มิเตอร์แลว้ทุกคนั  ทาํใหไ้ม่สามารถแกไ้ขดดัแปลงไดอี้ก  ทาํใหปั้ญหาดงักล่าวหมดไป  ต่อมาภายหลงัพบว่า

มีเทคนิคการโกง  โดยการแกไ้ขดดัแหลงจากภายนอกมาตรค่าโดยสาร  ดว้ยวิธีการดงัน้ี 

  ๑.  การแกไ้ขดดัแปลงเพ่ิมสญัญาณอ่ืน ๆ ไปรบกวนการทาํงานของมาตรค่าโดยสาร  ทาํให้

ผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่าโดยสารมากกว่าความเป็นจริง  โดยทาํใหม้าตรค่าโดยสารลดัวงจรชัว่ขณะ  เช่น  การ

ติดตั้งสวิทซล์บัรอบบริเวณท่ีนัง่คนขบั  บริเวณใตค้อนโทรล  แตรสญัญาณ  ไฟเล้ียว  เม่ือคนขบักดสวิทซ์

ดงักล่าว  จะทาํใหอ้ตัราค่าโดยสารเพ่ิมข้ึนมากกว่าปกติ 

  ๒.  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขนาดยางใหเ้ลก็ลง  เพ่ือใหร้อบวิ่งเท่าเดิม  แต่ระยะทางสั้นลง  

ทาํใหผู้โ้ดยสารตอ้งชาํระค่าโดยสารมากกว่าความเป็นจริง  เช่น  เปล่ียนกระทะลอ้จากกระทะลอ้ขอบ  15 



น้ิวเป็น  14  น้ิว  หรือเปล่ียนขนาดยางจาก  195/65/R14  เป็น  195/60/R15  ทาํใหไ้ดร้ะยะทางท่ีลอ้หมุนต่อ

รอบนอ้ยลง  จะทาํใหเ้สียค่าโดยสารเพิ่มมากข้ึน 

  ๓.  การแกไ้ขดดัแปลงมาตรค่าโดยสาร  ดว้ยการแกไ้ขเฟืองไมลว์ดัรอบเคร่ืองยนต ์ บริเวณ

เกียร์ส่งกาํลงั  (GEAR BLOCK) 

  ๔.  การใชม้าตรค่าโดยสารโดยไม่ไดข้ออนุญาต 
 

 มาตรการควบคุม 

  -  การกาํหนดใหร้ถแท็กซ่ีทุกคนั  ตอ้งนาํรถเขา้รับการตรวจสภาพ/ตรวจสอบมาตรค่า

โดยสารทุกวนัครบกาํหนดเสียภาษีประจาํปี  วนัครบกาํหนด  ๔  เดือน  และวนัครบกาํหนด  ๘  เดือน  

สาํหรับรถยนตรั์บจา้งท่ีมีอายกุารใชง้านเกิน  ๗  ปี  สาํหรับรถยนตรั์บจา้งท่ีมีอายกุารใชง้านไม่เกิน  ๗  ปี  

ตรวจสภาพ/ตรวจสอบวนัครบกาํหนดเสียภาษีประจาํปี  และวนัครบกาํหนด  ๖  เดือน 

  -   กรณีไดรั้บเร่ืองร้องเรียนผา่นศนูยคุ์ม้ครองผูโ้ดยสารสาธารณะ  (๑๕๘๔)  โดยประชาชน

ผูใ้ชบ้ริการรถแท็กซ่ีพบมีการดดัแปลงมาตรค่าโดยสาร  หรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

ส่วนตรวจสภาพรถจะเรียกใหเ้จา้ของรถนาํรถเขา้รับการตรวจสภาพ  เม่ือพบการกระทาํผดิจะทาํการ

เปรียบเทียบปรับและใหด้าํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่อไป 

  -  การจดัเจา้หนา้ท่ีออกตรวจสภาพรถแท็กซ่ีในสถานท่ีสาธารณะ  ตามท่ีเจา้ของหน่วยงาน

ร้องขอ  เช่น  การตรวจสภาพรถแท็กซ่ีท่ีจุดจอดรถแท็กซ่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอน

เมือง 
 

 บทลงโทษ 

  ๑.  ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๔๑  ฐานฉอ้โกง  ตอ้งระวางโทษจาํคุก

ไม่เกิน  ๓  ปี  หรือปรับไม่เกิน  ๖,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

  ๒.  ความผดิตามพระราชบญัญติัรถยนต ์ พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๑๒  ฐานมีส่วนควบหรือ

อุปกรณ์สาํหรับรถไม่ถกูตอ้งตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท 

 

 

  อยา่งไรก็ตาม  หากผูโ้ดยสารท่านใดพบเห็นคนขบัแท็กซ่ีท่ีมีพฤติกรรมไม่สุจริต  สามารถ

โทรศพัทร้์องเรียนมาท่ีศนูยคุ์ม้ครองผูโ้ดยสารสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก  ท่ีหมายเลข  ๑๕๘๔  ได้

ตลอด  ๒๔  ชัว่โมง  เม่ือรับเร่ืองแลว้  เจา้หนา้ท่ีจะเรียกรถมาเขา้รับการตรวจสอบ  หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตาม  

นายทะเบียนจะทาํการอายดัการดาํเนินการทางทะเบียนของรถคนัดงักล่าวต่อไป 

 

 



 



กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน  
ท่ีจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 

 

ยกเลกิ กฎกระทรวงฉบบัท่ี 26 (2539) , กฎกระทรวงฉบบัท่ี 29 (2541) , กฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (2542) , 

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 376 (2544) , กฎกระทรวงฉบบัท่ี 39 (2545) , กฎกระทรวงฉบบัท่ี 44 (2548) , 

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 48 (2548) 
 

ข้อ 3  รถรับจา้ง รถยนตรั์บจา้งประเภทรถยนตรั์บจา้งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER)  

ข้อ 4  บงัคบัใช ้ รถท่ีจดทะเบียนตั้งแต่ง 17 เมษายน 2535 

ข้อ 5  รถรับจา้งตอ้งเป็น เก๋งสองตอน  เก๋งสองตอนแวน  เก๋งสามตอน  เก๋งสามตอนแวน  นัง่สองตอน        

นัง่สอนตอนแวน  นัง่สามตอน  นัง่สามตอนแวน   

อ่ืนๆ ตามกรมการขนส่งทางบกเห็นควร 
 

 ทั้งน้ี ตอ้งมีประตูไม่นอ้ยกว่าส่ีประตู กวา้งไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร สูง

ไม่เกิน 2 เมตร เคร่ืองยนตไ์ม่ตํ่ากว่า 1500 CC  

 * กรณีรถนัง่ สองตอนแวน นัง่สามตอน นัง่สามตอนแวน 

ข้อ 6  หา้มติดตั้ง Central Lock หา้มวสัดุใดมาปิดบงักระจก 

ข้อ 7  ติดตั้งวสัดุกั้นระหว่างผูข้บัรถกบัคนโดยสารหรือไม่ก็ได ้

ข้อ 8  ตอ้งมีและใชม้าตรค่าโดยสาร จาํนวนเงิน ระยะทาง เวลา  

ข้อ 9  ตอ้งมีวิทยส่ืุอสารและตอ้งแสดงเคร่ืองหมายวิทยส่ืุอสาร 

* จดก่อน 26 กุมภาพนัธ ์2540 จะมีหรือไม่กไ็ด ้* 

ข้อ 10  ใหใ้ช ้CNG+B หรือ CNG (ก่อน 24 ตุลาคม 2550 มีหรือไม่ก็ได)้ 

ข้อ 11  สี (1) บุคคลธรรมดา เขียว-เหลือง 

(ก) เขียวล่างสุดถึงท่ีปิด-เปิดประตู ขนานกบัพ้ืนรอบตวัรถ 

(ข) เหลือง ต่อจากเขียวถึงหลงัคารถ 

(2) นิติบุคคล ตามแบบท่ีนายทะเบียนเห็นควร 

 

ข้อ 12    

 

 

 

 

 

TAXI - METER    7.3 ซม.    15 ซม. 

60 ซม. 

- มองเหน็จากหน้ารถ 

 ีไ ื  



 

ข้อ 13  

 

  * ติดท่ีกระจกหนา้ซา้ย  

ข้อ 14  รถมีอาย ุ9 ปี พน้จากยืน่จดทะเบียนคร้ังแรก ก่อน 26 ธนัวาคม 2548 อายใุชง้าน 12 ปี 

ข้อ 15  อตัราค่าจา้งบรรทุกคนโดยสารและอตัราเพิ่ม 

 (1) ใหก้าํหนด      2 กม. แรก ไม่เกิน 50 บาท 

    กม. ต่อไป ไม่เกิน 12 บาท / กม. 

    รถไม่เคล่ือนท่ี ไม่เกิน 3 บาท / นาที 

 (2) อตัราค่าจา้งเพ่ิม 

  (ก) ผา่นศนูยว์ิทย ุไม่เกิน (50)  

  (ข) จากท่ีท่ีกาํหนด (เช่น สนามบิน) ไม่เกิน (100)  

ข้อ 16  เจา้ของรถตอ้งติดอตัราค่าจา้งบรรทุกและอตัราค่าจา้งเพิ่ม ณ ท่ีท่ีคนโดยสารเห็นไดช้ดั  

            ตามนายทะเบียนประกาศกาํหนด 

ข้อ 17  ระเบียบหรือประกาศออกตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 26 (2539) ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือ

แยง้กบักฎกระทรวงน้ี 

 

...................................................................................................... 

ระเบียบกรมการขนส่งทางบก  

ว่าด้วยการกําหนดลักษณะ ขนาดและวิธีแสดงเคร่ืองหมาย เคร่ืองส่ือสาร ท่ีติดตั้งบน

รถยนต์รับจ้าง 

 (พ.ศ. 2537) 

 

 
 

................................................................................................................... 

 

 

 

งดรับจ้าง    10 ซม. 

22 ซม. สีแดง หนา 0.5 ซม. 
สงู 5 ซม. หนา 0.5 ซม. 

สีขาว 



ประกาศกระทรวงคมนาคม 

เร่ือง การกําหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคน

โดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) ท่ีจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (18 มิถุนายน 2551) 

 

(3)  ใชส้าํหรับรถยนตรั์บจา้งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจด็คน (TAXI – METER) ท่ีจดทะเบียนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 ขอ้ 2  อตัราค่าจา้งบรรทุกคนโดยสารกาํหนดดงัน้ี 

  ระยะทาง  1 กโิลเมตรแรก                35.00  บาท 

  ระยะทางกิโลเมตรท่ี 2 ขึน้ไป ถึง กโิลเมตรที่ 12 กิโลเมตรละ  5.00  บาท 

  ระยะทางกิโลเมตรท่ี 12 ขึน้ไป ถึง กโิลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 5.50  บาท 

  ระยะทางกิโลเมตรท่ี 20 ขึน้ไป ถึง กโิลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 6.00  บาท 

  ระยะทางกิโลเมตรท่ี 40 ขึน้ไป ถึง กโิลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 6.50  บาท 

  ระยะทางกิโลเมตรท่ี 60 ขึน้ไป ถึง กโิลเมตรที่ 80 กิโลเมตรละ 7.00  บาท 

  ระยะทางกิโลเมตรท่ี 80 ขึน้ไป กิโลเมตรละ   8.50  บาท 

 ข้อ 3  (1)  การจา้งผา่นศนูยว์ิทย ุเพ่ิม 20 บาท 

           (2)  การจา้งจากท่าอากาศยาน เพ่ิม 50 บาท 

.................................................................................................... 

 

ประกาศนายทะเบียนท่ัวราชอาณาจักร  

เร่ือง  ให้เจ้าของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนนํารถไปตรวจสภาพ 

(31 สิงหาคม 2541) 

 
 

ข้อ 2  ใหเ้จา้ของรถรับจา้งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจด็คนนาํรถไปตรวจสภาพ ณ ท่ีทาํการของนายทะเบียน

ท่ีรถนั้นจดทะเบียนไว ้ตามกาํหนดเวลาดงัน้ี 

(1) รถยนต์รับจ้างมอีายใุช้งานไม่เกนิ 7 ปี  ทุก  6 เดือน 

(2) รถยนตรั์บจา้งมีอายใุชง้านเกิน 7 ปี  ทุก  4 เดือน 



ข้อ 3  ตรวจสภาพล่วงหนา้ก่อนไม่เกิน 1 เดือน 

ข้อ 5  รถท่ีผา่นการตรวจสภาพใหต้ดิเคร่ืองหมายแสดงกาํหนดเวลาเข้ารับการตรวจสภาพรถคร้ังต่อไป              

ที่กระจกหน้าด้านใน  

 

ประกาศนายทะเบียนท่ัวราชอาณาจักร  

เร่ือง  กาํหนดลกัษณะ ขนาดตารางแสดงอตัราค่าโดยสารและอตัราค่าจ้างท่ีเพิม่ขึน้จาก

ค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและตาํแหน่งการติดตั้ง (12 มนีาคม 2541) 

 

1.  

    มีขอ้ความทั้งภาษาไทยและองักฤษ (ตามแนบ) 

 

 

 

 

2. การติด (วิธีใดวิธีหน่ึง)  

(1) หลงัพนกัพิงคนขบัหรือท่ีวางศีรษะ 

(2) แขวนกบัท่ีนัง่ตอนหนา้ 

(3) เสียบท่ีวางของดา้นหลงัโดยใหโ้ผล่พน้ขอบไม่นอ้ยกว่าคร่ึงแผน่ 

 

............................................................................................................... 

 

ประกาศนายทะเบียน 

เร่ือง  ห้ามติดโครงเหล็กเสริมกันรถยนต์รับจ้าง   (4 สิงหาคม 2531) 

……………………………………………… 

 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก 

เร่ือง  การกําหนดเคร่ืองส่ือสารสําหรับรถยนต์ (รถแท็กซ่ีมิเตอร์) ท่ีจดทะเบียนในเขต

กรุงเทพมหานคร  (10 กรกฎาคม 2552) 
 

   15 ซม. 

12 ซม. 



ข้อ 1  รถยนตรั์บจา้งประเภทส่วนบุคคลใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแทนวิทยส่ืุอสารได ้

ข้อ 2  หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีตอ้งเป็นของผูป้ระกอบการหรือผูค้รอบครองรถ 

ข้อ 3  ใชข้อ้ความ “เรียก TAXI โทร ....” (สูง 10 ซม.) สีท่ีใชม้องเห็นชดัเจนทั้งกลางวนัและกลางคืน 

ข้อ 4  ใหติ้ดท่ี (1) ประตูหลงัทั้ง 2 ขา้ง  (2) กระจกกนัลมหลงั 

ข้อ 6  ตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบภายใน 15 วนั นบัจากวนัเปล่ียนแปลง 

……………………………………………………………………. 

 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก 

เร่ือง  การติดตั้งเคร่ืองกั้นระหว่างท่ีน่ังผู้ขับรถและผู้โดยสาร(11 ก.ค. 2545) 

…………………………………………………………………… 

 

คาํส่ังกรมการขนส่งทางบก 

ที่ 285/2553 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาการให้ความเหน็ชอบมาตรค่าโดยสารสําหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคน

โดยสารไม่เกนิเจด็คน (TAXI – METER) (8 เมษายน 2553) 

.......................................................................................................... 

ระเบียบกรมการขนส่งทางบก 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิีการให้ความเหน็ชอบมาตรค่าโดยสาร (TAXI – METER) พ.ศ. 2552  

(19 ตุลาคม 2552) 

 

............................................................................................................ 

 


