
เร่ืองเสร็จที่ ๘๓๙/๒๕๕๒ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  การนํารถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) 

ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ไปตั้งจุดจอดรับสงคนโดยสาร 

ระหวางจังหวัด เปนประจําหรือเปนครั้งคราว  
   

 
กรมการขนสงทางบกไดมีหนังสือ ที่ คค ๐๔๐๔/๔๓๓๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน 

๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา กรมการขนสงทางบกไดรับขอหารือ
จากสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยาวา การนํารถยนตรับจาง (รถแท็กซี่) ที่จดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานคร ไปใชวิ่งรับสงคนโดยสารนอกเขตจังหวัดที่จดทะเบียน และมีการตั้งจุดจอดรับ
คนโดยสารที่จังหวัดชลบุรีเพ่ือไปยังสถานที่ตาง ๆ ตามที่ตกลงกับคนโดยสาร ในลักษณะที่ทําเปน
ประจําหรือเปนครั้งคราว จะกระทําไดหรือไม หากไมไดจะมีความผิดตามกฎหมายใด ฐานใด และ
มีบทลงโทษอยางไร 

กรมการขนสงทางบกพิจารณาแลว มีความเห็นแตกตางกันเปนสองฝาย ดังนี ้
ฝายแรก  มีความเห็นวา สามารถทําไดเนื่องจากความในขอ ๓ วรรคสาม แหง

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กําหนดยกเวนใหรถยนตรับจาง (รถแท็กซี่) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถใช
รับจ างไดทุกจั งหวัด   ดังนั้น  การนํารถยนต รับจ าง  (รถแท็กซี่) ที่จดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานครมาใชวิ่งรับสงคนโดยสารนอกเขตจังหวัดที่จดทะเบียนเปนการประจํา จึงไมเปน
ความผิด 

ฝายที่สอง  มีความเห็นวา ไมสามารถทําไดเนื่องจากความในขอ ๓ แหง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ กําหนดหลักการใหรถยนตรับจาง (รถแท็กซี่) ใชเดินได
เฉพาะในเขตจังหวัดที่จดทะเบียนเทานั้น ซึ่งเปนหลักการทั่วไปของการใชรถยนตรับจางเกือบทุก
ประเภทตามกฎหมายวาดวยรถยนต สําหรับบทบัญญัติในขอ ๓ วรรคสาม แหงกฎกระทรวง
ดังกลาว ที่กําหนดใหรถยนตรับจาง (รถแท็กซี่) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครใชเดินใน
เขตจังหวัดอื่นทุกจังหวัดได ก็มีเจตนาเพียงอนุญาตใหรถยนตรับจาง (รถแท็กซี่) ดังกลาว 
สามารถใชเดินทางไปสงคนโดยสารเทานั้น ไมสามารถจะนําไปใชรับจางในจังหวัดอื่น ๆ ได 
ประกอบกับการใชรถในลักษณะดังกลาวเปนการใชเชนเดียวกันกับรถยนตรับจางระหวางจังหวัด
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติรถยนตฯ อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย  ดังนั้น 
การนํารถยนตรับจาง (รถแท็กซี่) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครไปใชวิ่งรับสงคนโดยสาร

                                                 
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑ /๑๓๖๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

เปนการประจําที่จังหวัดชลบุรี จึงเปนความผิดตามมาตรา ๕ (๑๑) และมาตรา ๒๑ แหง
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 

กรมการขนสงทางบกจึงหารือวา การนํารถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน
เจ็ดคน (รถแท็กซี่) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ไปตั้งจุดจอดรับสงคนโดยสารระหวาง
จังหวัด เปนประจําหรือเปนครั้งคราว สามารถทําไดหรือไม อยางไร 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ไดพิจารณาขอหารือของกรมการขนสง

ทางบก โดยไดรับฟงคําช้ีแจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงคมนาคม (สํานักงานปลัดกระทรวง 
และกรมการขนสงทางบก) แลว เห็นวา แมความในขอ ๓ วรรคหนึ่ง๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ จะกําหนดไววา ใหรถยนต
รับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) เดินรถไดเฉพาะในเขตจังหวัดที่รถยนตนั้นจด
ทะเบียนก็ตาม แตเมื่อความในวรรคสามของขอ ๓ ไดกําหนดยกเวนรถยนตรับจางบรรทุกคน
โดยสารไมเกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครใหสามารถเดินรถ ซึ่ง
หมายความรวมถึงการหยุดรับ – สงคนโดยสารไดทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นทุก
จังหวัด จึงยอมมีผลใหรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) ที่จดทะเบียน
ในเขตกรุงเทพมหานครไมอยูในบังคับตามวรรคหนึ่งของขอ ๓ ดังกลาว ที่จะเดินรถไดเฉพาะใน
เขตจังหวัดที่จดทะเบียน อันไดแก กรุงเทพมหานครเทานั้น หากแตสามารถเดินรถซึ่งรวมถึงการ
หยุดรับ – สงคนโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นไดโดยชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะ
เปนการดําเนินการในลักษณะประจําหรือเปนครั้งคราว  

อยางไรก็ดี การเดินรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) 
ตองมีลักษณะเปนการเดินรถทั่วไป อันไดแก การหยุดรับ – สงคนโดยสารตามที่ไดรับการวาจาง
ดวย ไมใชเปนการเดินรถในลักษณะประจําทาง หรือเปนการซ้ําซอนกับลักษณะการเดินรถ
ประเภทอื่น เพราะอาจเปนการขัดตอเจตนารมณของกฎหมายที่หามการใชรถไมตรงตามประเภท
ที่จดทะเบียนตามมาตรา ๒๑๒ แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                                                 
๑ ขอ ๓  ใหรถยนตรับจางและรถยนตรับจางสามลอใชเดินไดเฉพาะในเขตจังหวัดที่จด

ทะเบียน 

สําหรับรถยนตรับจางและรถยนตรับจางสามลอท่ีจดทะเบียนในเขตจังหวัดขอนแกนจังหวัด
ชลบุรี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา ใหใชเดินไดในเขตจังหวัดที่จดทะเบียนและใน
เขตจังหวัดอ่ืนที่มิใชเขตจังหวัดที่ระบุไวดังกลาวและเขตกรุงเทพมหานคร 

สําหรับรถยนตรับจางและรถยนตรับจางสามลอท่ีจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครใหใช
เดินไดในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตจังหวัดอ่ืนทุกจังหวัด 

๒ มาตรา ๒๑  หามมิใหผูใดใชรถไมตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว เวนแตในกรณี 
ดังตอไปนี้ 

(๑) การใชรถยนตบริการธุรกิจ รถยนตบริการทัศนาจร หรือรถจักรยานยนตสาธารณะใน
กิจการสวนตัว 



 ๓

สําหรับในกรณีที่หารือนี้ เมื่อมีการนํารถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ด
คน (รถแท็กซี่) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ไปใชรับสงคนโดยสารนอกเขตจังหวัดที่จด
ทะเบียนเปนประจําหรือเปนครั้งคราว แมวาจะมีการตั้งจุดจอดเพื่อรับคนโดยสารที่แนนอนเพื่อไป
สงในสถานที่ตาง ๆ ระหวางจังหวัด แตเปนกรณีที่เปนการเดินรถตามที่ผูวาจางซึ่งเปนคนโดยสาร
จะตกลงกับผูรับจางซึ่งเปนผูขับ มิใชเปนลักษณะการเดินรถประจําทาง จึงสามารถทําไดตามที่
กําหนดไวในขอ ๓ วรรคสาม แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ และไมเปนการใชรถที่
ผิดประเภทไปจากที่จดทะเบียนตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ แตอยางใด 
 
 

(ลงช่ือ) พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ธันวาคม ๒๕๕๒ 

                                                                                                                                            
(๒) การใชรถยนตสาธารณะในกิจการสวนตัว โดยมีขอความแสดงไวท่ีรถนั้นใหเห็นไดงาย

จากภายนอกวาใชในกิจการสวนตัว 

(๓) การใชรถยนตสาธารณะบรรทุกของที่ติดตัวไปกับผูโดยสาร 

(๓ ทวิ) การใชรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนักรถไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม เปน
รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน หรือใชรถยนตนั่งสวนบุคคลเปนรถยนตบรรทุกสวนบุคคล 

(๔) ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 


