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เฉลยแบบทดสอบความรู้ ความสามารถของข้ าราชการตารวจผู้ปฏิบัติงานด้ านจราจร (12 มิ.ย.64)
ส่ วนที่ 1 วิชากฎหมายที่เกีย่ วข้องกับงานจราจร จานวน 50 ข้อ (ข้อที่ 1-50)
1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ พ.ศ.2522 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
ก. 20 ส.ค.2563
ข. 20 ก.ย.2563
ค. 20 พ.ย.2563
ง. 20 ธ.ค.2563
2. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 “ไหล่ทาง” หมายถึง
ก. แนวริ มของทางเดินรถ
ข. พื้นที่ที่ทาไว้สาหรับคนเดิน
ค. พื้นที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้จดั ทาเป็ นทางเท้า
ง. ทางเท้า
3. ข้อใดเป็ นรถเข้าข่ายห้ามใช้ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6
ก. รถที่ยงั ไม่ผา่ นการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน หรื อจากสถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
ข. รถที่แจ้งเลิกใช้ตลอดไป
ค. รถที่ขาดต่อภาษี
ง. ถูกทุกข้อ
4. ผูข้ บั ขี่ซ่ ึงขับรถบรรทุกดินตกหล่นจากรถจะมีความผิดข้อหาใด
ก. นารถที่มีสภาพไม่มนั่ คงแข็งแรงหรื ออาจเกิดอันตรายหรื ออาจทาให้เสื่ อมเสี ยสุ ขภาพอนามัยแก่ผใู ้ ช้
หรื อประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ
ข. ผูข้ บั ขี่รถบรรทุกสิ่ งของไม่จดั ให้มีสิ่งป้องกันมิให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล อันอาจก่อเหตุ
เดือดร้อน ราคาญ ทาให้ทางสกปรกเปรอะเปื้ อน
ค. ขับขี่รถบรรทุกไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ง. ขับขี่รถโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยของผูอ้ ื่น
5. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 หมวด 3 เรื่ อง การบรรทุกกาหนดให้รถยนต์สามารถบรรทุกยืน่ ยาวเกิน
ความยาวของตัวรถได้เท่าใด
ก. ด้านหน้ายืน่ ไม่เกินหน้าหม้อน้ าหรื อคันชน ด้านหลังยืน่ พ้นตัวรถไปไม่เกิน 1.5 เมตร
ข. ด้านหน้ายืน่ ไม่เกินหน้าหม้อน้ าหรื อคันชน ด้านหลังยืน่ พ้นตัวรถไปไม่เกิน 2.5 เมตร
ค. ด้านหน้ายืน่ ไม่เกินหน้าหม้อน้ าหรื อคันชน ด้านหลังยืน่ พ้นตัวรถไปไม่เกิน 3.5 เมตร
ง. ด้านหน้ายืน่ พ้นตัวรถไม่เกิน 1 เมตร ด้านหลังยืน่ พ้นตัวรถไปไม่เกิน 2.5 เมตร
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6. ในเวลากลางวันพบรถยนต์กระบะบรรทุกสิ่ งของลักษณะยาวยื่นพ้นกระบะท้ายรถ 3 เมตร มีสัญญาณธงแดงผูกไว้
ปลายสุด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ไม่มีความผิด
ข. มีความผิดข้อหาบรรทุกสิ่ งของยืน่ ยาวพ้นท้ายรถเกินกฎหมายกาหนด (พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.5
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 ข้อ 1)
ค. มีความผิดข้อหาบรรทุกสิ่ งยืน่ ยาวด้านท้ายไม่ติดสัญญาณไฟแสงแดงไว้ปลายสุ ด
ง. มีความผิดข้อหาใช้รถบรรทุกสิ่ งของไม่จดั ให้มีหลังคาป้องกันสิ่ งของบรรทุกตกหล่น
7. เครื่ องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งสาหรับรถที่มีส่วนบรรทุกเป็ นตูท้ ึบหรื อมีหลังคาถาวร
ต้องจัดให้มี
ก. โคมไฟแสงแดงด้านท้ายรถตอนบนหลังคา จานวน 2 ดวง ติดไว้ห่างจากด้านข้างริ มสุดไม่เกิน 10 ซม.
ด้านละ 1 ดวง เฉพาะรถที่มีความสูงเกิน 3 เมตร
ข. โคมไฟแสงเขียวด้านท้ายรถตอนบนหลังคา จานวน 2 ควง ติดไว้ห่างจากด้านข้างริ มสุดไม่เกิน 10 ซม.
ด้านละ 1 ดวง เฉพาะรถที่มีความสูงเกิน 3 เมตร
ค. โคมไฟแสงแดงด้านท้ายรถตอนบนหลังคา จานวน 2 ดวง ติดไว้ห่างจากด้านข้างริ มสุดไม่เกิน 10 ซม.
ด้านละ 1 ดวง เฉพาะรถที่มีความสูงเกิน 2.5 เมตร
ง. โคมไฟแสงเขียวด้านท้ายรถตอนบนหลังคา จานวน 2 ดวง ติดไว้ห่างจากด้านข้างริ มสุดไม่เกิน 10 ซม.
ด้านละ 1 ดวง เฉพาะรถที่มีความสูงเกิน 2.5 เมตร
8. เจ้าพนักงานจราจร ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12)
พ.ศ.2562) มีอานาจยึดรถได้ในกรณีใด
ก. เมื่อพบผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ข. เมื่อผูข้ บั ขี่รถหลบหนีไปหรื อไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงาน ณ สถานที่เกิดเหตุในกรณี ที่ได้ก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่บุคคลหรื อทรัพย์สินของผูอ้ ื่น
ค. เมื่อพบผูข้ บั ขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ใช้รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
9. ท่านพบรถบรรทุกขนส่งสิ บล้อที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลบเลือนในสาระสาคัญ ท่านจะกล่าวหาผูใ้ ด ข้อหาใด
ก. กล่าวหาผูข้ บั ขี่วา่ นารถป้ายทะเบียนชารุ ดลบเลือนมาใช้
ข. กล่าวหาเจ้าของรถหรื อผูป้ ระกอบการว่า ไม่ยนื่ ขอแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่ทราบการ
ลบเลือน (ขนส่ง ม.91,150)
ค. มีความผิดทั้ง ก. และ ข.
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก

เฉลยข้อสอบ 100 ข้อ

3
10. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับโคมไฟส่ องป้ายทะเบียน
ก. เป็ นแสงขาวเท่านั้น
ข. มี 1 หรื อ 2 ควงก็ได้
ค. สามารถติดไว้ดา้ นบน ด้านล่าง หรื อด้านข้างของแผ่นป้ายทะเบียนท้ายรถ
ง. ถูกทุกข้อ
11. ความสู งของรถขนส่ งเมื่อวัดจากพื้นราบถึงส่ วนที่สูงที่สุดจะต้องไม่เกินเท่าใดตามกฎหมาย
ก. 2.80 เมตร
ข. 4.00 เมตร
ค. 4.80 เมตร
ง. 5.00 เมตร
12. เครื่ องหมายจราจรบนพื้นทาง มีลกั ษณะเป็ นแถบสี แดงสลับขาวแสดงที่ขอบคันหิ นหรื อขอบทางด้านซ้ายของ
ทางเดิน หรื อทางจราจร หรื อที่อื่นๆ (ขาวแดง) หมายความว่า
ก. ห้ามหยุดรถหรื อจอดรถเป็ นอันขาด
ข. ห้ามจอดรถ แต่หยุดรับส่งได้
ค. ห้ามรับส่งผูโ้ ดยสาร
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
13. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการห้ามจอดรถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
ก. ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่จอดรถบนทางเท้า
ข. ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่จอดรถในระยะสิ บห้าเมตรจากทางร่ วมทางแยก
ค. ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่จอดรถซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยูก่ ่อนแล้ว
ง. ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่จอดรถในทางข้าม หรื อในระยะสามเมตรจากทางข้าม
14. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการห้ามจอดรถในทางร่ วมทางแยก
ก. ห้ามมิให้จอดรถในระยะ 10 เมตรจากทางร่ วมทางแยก
ข. ห้ามมิให้จอดรถในระยะ 15 เมตรจากทางร่ วมทางแยก
ค. ห้ามมิให้จอดรถในระยะ 20 เมตรจากทางร่ วมทางแยก
ง. ห้ามมิให้จอดรถในระยะ 30 เมตรจากทางร่ วมทางแยก
15. ในการจอดรถให้ขนานกับขอบทางควรจอดห่างจากขอบทางไม่เกินเท่าใด
ก. 15 เซนติเมตร
ข. 20 เซนติเมตร
ค. 25 เซนติเมตร
ง. 30 เซนติเมตร
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16. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
ก. ผูข้ บั ขี่ขบั รถสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์เสริ มสาหรับการสนทนาในขณะหยุด
รถรอสัญญาณไฟได้
ข. ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่ขบั รถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริ ม
สาหรับการสนทนาโดยผูข้ บั ขี่ไม่ตอ้ งถือหรื อจับโทรศัพท์เคลื่อนที่น้ นั
ค. ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่ขบั รถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สาหรับการสนทนา
ในกรณีเร่ งด่วนผูข้ บั ขี่สามารถถือหรื อจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
ง. ผูข้ บั ขี่รถยนต์สามารถนาเอาโทรศัพท์มือถือมาถือไว้ในมือโดยใช้โปรแกรมแชทในขณะขับรถได้
17. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะมีอายุกี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 3 ปี
ค. 5 ปี
ง. ตลอดชีพ
18. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 6 ประเภท
ง. 8 ประเภท
19. เจ้าหน้าที่ตารวจขอดูใบอนุญาตขับขี่ มีใบขับขี่อยูก่ บั ตัวแต่บอกว่าใบขับขี่หาย หรื อไม่ได้เอาใบขับขี่มามี
ความผิดข้อหาใด
ก. ปิ ดบังซ่อนเร้น
ข. ขัดขวางการจับกุม
ค. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ง. ถูกทุกข้อ
20. ข้อกาหนดความเร็วในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถแบบจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทาง
เดียวกันไว้ต้ งั แต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกาแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถ
เสมอระดับถนน ข้อใดถูกต้อง
ก. รถยนต์ ไม่เกิน 120 กม./ชม.
ข. เลนขวา ไม่ต่ากว่า 100 กม./ชม.
ค. รถจักรยานยนต์ 400cc ขึ้นไป ไม่เกิน 100 กม./ชม.
ง. ถูกทุกข้อ
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21. ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่ งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียน
ภายในกี่วนั
ก. 30 วัน
ข. 15 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
22. ใบอนุญาตขับรถ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มีกี่ชนิด
ก. 8 ชนิด
ข. 10 ชนิด
ค. 12 ชนิด
ง. 15 ชนิด
23. นายเชาวลิตรฯ ขับรถจักรยานยนต์มาถึงจุดตรวจ ส.ต.ท.จรัญฯ ได้เรี ยกตรวจปรากฏว่า นายเชาวลิตรฯ มีใบขับขี่
ชนิดที่ 4 ส.ต.ท.จรัญฯ จะต้องดาเนินการอย่างใด
ก. ปล่อยตัวไปเพราะขับรถได้ทุกประเภท
ข. ปล่อยตัวไปเนื่องจากไม่พบความผิด
ค. ออกหนังสื อคาสั่ง “ข้อหาใช้ใบอนุญาตผิดประเภท”
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
24. ตามมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 สรุ ปความได้วา่ ในทางเดินรถซึ่งได้
แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ต้ งั แต่สองช่องขึ้นไป หรื อได้จดั ช่องเดินรถประจาทางด้านซ้ายไว้
โดยเฉพาะนั้นมีรถอยู่ 3 ประเภท ที่ถูกบังคับให้ผขู ้ บั ขี่ตอ้ งขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุ ด หรื อใกล้เคียงกับ
ช่องเดินรถประจาทาง แล้วแต่กรณี รถ 3 ประเภทที่กล่าวถึงนี้ คือรถอะไร
ก. รถบรรทุก
ข. รถบรรทุกคนโดยสาร
ค. รถจักรยานยนต์
ง. ถูกทุกข้อ
25. ผูข้ บั ขี่ตอ้ งขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไร
ก. ในระยะที่จะสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อมีความจาเป็ น
ข. ไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
ค. ไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร
ง. ไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร
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26. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
ก. ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่รถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกิน 1.25 เมตร
ข. ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่รถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกิน 1.20 เมตร
ค. ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่รถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกิน 1.10 เมตร
ง. ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่รถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกิน 1 เมตร
27. ภายในระยะไม่เกินกี่เมตรนับจากทางข้าม ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้าม
ก. 100 เมตร
ข. 120 เมตร
ค. 90 เมตร
ง. 80 เมตร
28. กรณีเครื่ องหมายแสดงการเสี ยภาษีรถขนส่งชารุ ดหรื อลบเลือนในสาระสาคัญ เจ้าของรถจะต้องขอรับ
เครื่ องหมายแสดงการเสี ยภาษีภายในกี่วนั นับแต่วนั ที่ทราบถึงการชารุ ดหรื อลบเลือน
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 60 วัน
29. พบผูโ้ ดยสารด้านหน้าในรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะดาเนินการกล่าวหาใครบ้าง
ก. กล่าวหาผูโ้ ดยสารดังกล่าวว่าโดยสารรถนัง่ ด้านหน้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ข. กล่าวหาผูข้ บั ขี่วา่ ยินยอมให้ผโู ้ ดยสารนัง่ ด้านหน้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ค. กล่าวหาทั้งข้อ ก.และ ข. (พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.123 วรรค 2)
ง. ผูโ้ ดยสารไม่มีความผิด
30. รถโรงเรี ยนซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 กาหนดให้มีผคู ้ วบคุมดูแลนักเรี ยนนั้น ผูค้ วบคุมดูแลจะต้องมีอายุ
ไม่ต่ากว่ากี่ปี
ก. 18 ปี
ข. 20 ปี
ค. 22 ปี
ง. 25 ปี
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31. นายยุติธรรม กระทาผิดกฎจราจรในพื้นที่ สน.บางพลัด และได้รับใบสั่งที่ออกโดยเจ้าพนักงานจราจร ต่อมา
นายยุติธรรม ต้องการชาระค่าปรับตามที่กาหนดในใบสั่ง จะต้องไปชาระค่าปรับที่ใดหรื อโดยวิธีการใดได้บา้ ง
ก. ชาระค่าปรับต่อ พนักงานสอบสวน ที่ สภ.เมืองนนทบุรี
ข. ชาระผ่านหน่วยบริ การชาระเงินที่มีเครื่ องหมาย PTM
ค. ชาระค่าปรับโดยการส่ งธนาณัติทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับไปยัง สั่งจ่ายให้แก่ผบู ้ ญั ชาการตารวจ
แห่งชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
32. คนขายพวงมาลัยตามสี่ แยกไฟแดงมีความความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 110 และ 148
ในข้อหา “ขาย (สิ่ งของใดๆ) ในทางเดินรถโดยไม่มีเหตุอนั สมควรหรื อกีดขวางการจราจร” มีอตั ราโทษปรับ
ไม่เกิน 500 บาท ตารวจจราจรมีอานาจออกใบสั่งคนขายพวงมาลัยที่กระทาความผิดได้หรื อไม่ อย่างไร
ก. ออกใบสั่งได้ เพราะเป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
ข. ออกใบสั่งได้ เพราะเป็ นความผิดที่มีอตั ราโทษปรับสถานเดียว
ค. ออกใบสั่งไม่ได้ เพราะเป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่มีอตั ราโทษปรับสถานเดียว
ง. ออกใบสัง่ ไม่ได้ เพราะตารวจจราจรมีอานาจออกใบสัง่ เฉพาะผูข้ บั ขี่เท่านั้น
33. ค่าปรับในข้อหาใด ถูกต้องตามประกาศ ตร. เรื่ อง การกาหนดจานวนค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบสาหรับ
ความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563 ลง 20 ก.ค.63
ก. ขับรถเร็ วเกินกฎหมายกาหนด ให้ปรับ 1,000 บาท
ข. ฝ่ าไฟแดง ให้ปรับ 400 บาท
ค. ไม่สวมหมวกนิรภัย ให้ปรับ 400 บาท
ง. จอดรถในที่หา้ มจอด ให้ปรับ 500 บาท
34. ผูข้ บั ขี่รถยนต์ที่มีใบอนุญาตขับรถ แต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตได้ทนั ทีเมื่อเจ้าพนักงานจราจรเรี ยกตรวจ
มีบทกาหนดโทษอย่างไร
ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข. จาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ค. จาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ง. จาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
35. คากล่าวใดในข้อต่อไปนี้ ที่ไม่ถือว่าเป็ นการดูหมิ่น
ก. อีดอกทอง
ข. ไอ้หน้าด้าน
ค. อีหน้าหมู อีหน้าหมา
ง. อีหน้าเลือดไม่ปราณีคนจน
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36. การนาป้ายทะเบียนรถแบบใช้รีโมทซ่อนป้ายทะเบียนมาใช้ มีความผิดข้อหาใด
ก. มีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่ องหมายไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข. ปิ ดบังซ่อนเร้น
ค. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ง. ถูกทุกข้อ
37. เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจค้นผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์พบโพยหวยสลากกินรวบ มีอานาจจับผูข้ บั ขี่รถนั้นหรื อไม่
ก. ไม่ได้เนื่องจากโพยสลากกินรวบดังกล่าว ยังไม่ถือเป็ นหลักฐานในการลักลอบการเล่นการพนัน
สลากกินรวบแต่อย่างใด
ข. ไม่ได้ผจู ้ บั ได้พบโพยสลากกินรวบดังกล่าว ยังไม่อาจถือได้วา่ เจ้าหน้าที่ผจู ้ บั นั้นเห็นผูก้ ระทาความผิด
ขณะที่ซ้ือขายสลากกินรวบร่ วมกันกับเจ้ามือจึงถือไม่ได้ว่าเป็ นความผิดซึ่งหน้า
ค. ได้เนื่องจากเมื่อเจ้าหน้าที่ได้คน้ พบโพยสลากกินรวบถือเป็ นกรณี ที่น่าเชื่อว่าผูน้ ้ นั น่าจะได้กระทา
ความผิดหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยเชื่อได้วา่ จะหลบหนี หรื อจะไปยุง่ เหยิงกับพยานหลักฐานหรื อก่อเหตุ
อันตรายประการอื่น
ง. จะจับหรื อไม่จบั ก็ได้แล้วแต่ดุลพินิจ
38. ตามคาสั่ง ตร. ที่ 178/2564 ลงวันที่ 9 เม.ย.64 ใครคือ “ผูบ้ นั ทึก”
ก. เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่ทุกนาย
ข. หัวหน้าชุดปฏิบตั ิการ
ค. รองหัวหน้าชุดที่ได้รับมอบหมาย
ง. เจ้าหน้าที่ตารวจคนไหนก็ได้ที่อยูร่ ะหว่างปฏิบตั ิหน้าที่
39. นาย ก.นารถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดได้หรื อไม่ อย่างไร
ก. ได้ เพราะภรรยานาย ก.เป็ นคนในครอบครัว
ข. ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะนามาใช้กิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้
ค. ไม่ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องนามารับจ้างเท่านั้น
ง. ไม่ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะห้ามใช้ในกิจการส่วนบุคคลของเจ้าของรถ
40. ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ฐานใดที่มิอาจว่ากล่าวตักเตือนหรื อทาการเปรี ยบเทียบ
ปรับได้
ก. ขับรถในขณะเมาสุราหรื อของเมาอย่างอื่น
ข. ขับรถโดยไม่คานึงถึงความเดือดร้อนหรื อความปลอดภัยของผูอ้ ื่น
ค. ขัดคาสั่งของเจ้าพนักงานหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้เคลื่อนย้ายที่หยุดหรื อจอดให้พน้ จากการกีดขวาง
ง. ถูกทุกข้อ
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41. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ “รถ” หมายความว่า
ก. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด
ข. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟ
ค. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถราง
ง. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง
42. ผูข้ บั ขี่รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ตอ้ งใช้เสี ยงสัญญาณ (เสี ยงแตร) ให้ได้ยนิ ในระยะไม่นอ้ ยกว่าเท่าใด
ก. 20 เมตร
ข. 40 เมตร
ค. 60 เมตร
ง. 100 เมตร
43. ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เมื่อบรรทุกของยืน่ เกินความยาวของตัวรถต้องติดธงหรื อไฟ
สัญญาณให้เห็นในระยะไม่นอ้ ยกว่ากี่เมตร
ก. 30 เมตร
ข. 50 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
44. ความผิดประเภทใด ที่เจ้าพนักงานจราจรสามารถออกใบสั่งกับผูข้ บั ขี่ที่กระทาผิดได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในมาตรา 140
ก. ความผิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก หรื อกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ
ข. ความผิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก หรื อตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรื อการ
ใช้ทางที่เป็ นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
ค. ความผิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก หรื อตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรื อการ
ใช้ทางที่เป็ นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรื อมีโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนและมีโทษปรับ
ง. ออกใบสั่งไม่ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อานาจไว้
45. เมื่อขับรถผ่านทางแยกพบสัญญาณไฟจราจรกระพริ บสี แดง ผูข้ บั ขี่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ให้ชะลอรถ แล้วขับผ่านด้วยความระมัดระวัง
ข. ให้หยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไป
ค. ให้ขบั ผ่านได้
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
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46. ผูข้ บั ขี่ที่ขบั รถฉุกเฉินไปปฏิบตั ิหน้าที่ ไม่มีสิทธิกระทาการใด
ก. ใช้สัญญาณไฟวับวาบ
ข. ขับรถบนทางเท้า
ค. ขับรถย้อนศร
ง. จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
47. ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 21 ที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ 16 ตาม พ.ร.บ.จราจรฯ ผูข้ บั ขี่ในกรณี ต่อไปนี้
ยกเว้นข้อใด การทดสอบว่าเมาสุราหรื อไม่ให้ตรวจวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือดฯ ถ้ามีปริ มาณแอลกอฮอล์
ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุ รา
ก. ผูข้ บั ขี่ซ่ ึงมีอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์
ข. ผูข้ บั ขี่ซ่ ึงได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชัว่ คราว
ค. ผูข้ บั ขี่ซ่ ึงได้รับใบอนุญาตขับรถบดถนน
ง. ผูข้ บั ขี่ซ่ ึงไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรื ออยูร่ ะหว่างถูกพักใช้หรื อเพิกถอน
48. ขณะที่ท่านปฏิบตั ิหน้าที่ตารวจจราจร พบกลุ่มวัยรุ่ นกาลังรวมตัวกันมีลกั ษณะจะแข่งรถจักรยานยนต์ในทาง
อันเป็ นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกและตามคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
46/2558 ท่านมีอานาจดาเนินการอย่างไร
ก. ยึดใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นไว้ชวั่ คราว แต่ไม่เกิน 30 วัน
ข. นารถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่าจะใช้ในการแข่งรถมาเก็บรักษาไว้เป็ นการชัว่ คราวไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ค. จับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้เพื่ออบรมความประพฤติเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
ง. ถูกทุกข้อ
49. ข้อใดไม่ใช่รถรับจ้างสาธารณะ
ก. รถแท็กซี่
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
ง. รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ
50. ข้อใด “ไม่ใช่” เจ้าพนักงานจราจร ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจร
ทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562)
ก. รองผูก้ ากับการจราจร ในสังกัดสถานีตารวจนครบาล
ข. สารวัตรจราจร ในสังกัดกองบัญชาการตารวจภูธรภาค 1-9
ค. ผูบ้ งั คับหมู่งานป้องกันปราบปราม ในสังกัด สภ.พุทธมณฑล ซึ่งผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด
นครปฐมแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ควบคุมการจราจรใน สภ.พุทธมณฑล
ง. ข้าราชการตารวจตาแหน่งอื่นซึ่งหัวหน้าสถานีตารวจแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ควบคุมการจราจร
-------------------------------------เฉลยข้อสอบ 100 ข้อ

11
ส่ วนที่ 2 วิชาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร จานวน 50 ข้อ (ข้อที่ 51-100)
51. รถที่บรรทุกของยืน่ เกินความยาวของตัวรถ ขณะที่อยูใ่ นทางเดินรถฯ ผูข้ บั ขี่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างไรกับตอนปลายสุด
ของสิ่ งที่บรรทุกนั้น
ก. จุดไฟแสงแดง
ข. ติดธงผ้าสี ใดก็ได้
ค. ติดธงสี แดง
ง. ข้อ ก.และ ข้อ ค.ถูก
52. โคมไฟหน้ารถที่ติดตั้งเพื่อใช้ตดั หมอก ให้ใช้ไฟแสงใด
ก. แสงขาว
ข. แสงเหลือง
ค. แสงแดง
ง. ถูกทั้งข้อ ก.และข้อ ค.
53. รถใดต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งจดทะเบียน
ก. รถที่เจ้าของรถแจ้งการไม่ใช้รถ
ข. รถยนต์นาเข้า
ค. รถสามล้อส่วนบุคคล
ง. รถจักรยานยนต์นามาใช้ในหมู่บา้ น
54. สิ่ งของชนิดใดที่ไม่ถือว่าเป็ นอุปกรณ์ส่วนควบ ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.การขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
ก. ยางอะไหล่
ข. แตรไฟฟ้า
ค. เครื่ องปัดน้ าฝน
ง. ยางบังโคลน
55. โคมไฟแสดงส่ วนสูงและประเภทของรถที่ติดไว้ดา้ นหน้าตอนบนของรถขนส่งผูโ้ ดยสารประจาทางใช้แสงสี ใด
ก. แสงน้ าเงิน
ข. แสงหลือง
ค. แสงขาว
ง. แสงม่วง
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56. ผูข้ อรับใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 1 2 3 ประเภทขนส่งประจาทาง ไม่ประจาทางหรื อการขนส่งขนาดเล็ก ต้องมี
อายุไม่ต่ากว่ากี่ปี
ก. 18 ปี
ข. 20 ปี
ค. 22 ปี
ง. 24 ปี
57. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ เครื่ องหมายจราจร
ก. ป้ายห้ามจอด
ข. ป้ายบอกทางโค้ง
ค. สัญญาณไฟจราจรตามแยกต่างๆ
ง. ป้ายบอกระยะทาง
58. บริ เวณใดห้ามแซง
ก. ทางตรง
ข. ทางที่ปลอดภัย
ค. ทางโล่ง
ง. ทางโค้งรัศมีแคบ
59. นาย ก ขับรถบรรทุก 10 ล้อ เมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจทางหลวงขอดูใบอนุญาตขับขี่ นาย ก ได้แสดงใบอนุญาตขับขี่
ชนิดที่ 3 ซึ่งขาดต่อไป 1 วัน นาย ก จะต้องถูกดาเนินการใด
ก. ออกใบสั่งให้ไปชาระค่าปรับฐานขาดต่อใบอนุญาต
ข. ออกใบสั่งให้ไปชาระค่าปรับฐานไม่มีใบอนุญาต
ค. บันทึกจับกุมฐานขาดต่อใบอนุญาต
ง. บันทึกจับกุมฐานไม่มีใบอนุญาต
60. ในปัจจุบนั นี้มกั จะมีประชาชนเขียนป้ายปิ ดบริ เวณหน้าบ้านว่า ห้ามจอดรถขวางหน้าบ้าน เมื่อมีรถยนต์ไปจอด
หน้าบ้านดังกล่าว เจ้าของบ้านออกมาไล่เจ้าของรถยนต์และมีปากเสี ยงกันให้ไปจอดที่อื่ น ท่านเป็ นเจ้าหน้าที่
ตารวจจราจรอยูใ่ นเหตุการณ์ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก.ไล่รถยนต์ที่อื่นเพราะรถดังกล่าวจอดขวางหน้าบ้านประชาชน
ข. อธิบายให้เจ้าของบ้านทราบว่าถนนเป็ นทางสาธารณะจอดได้ถา้ ไม่มีเครื่ องหมายจราจรห้ามจอด
ค. จับกุมผูข้ บั ขี่รถยนต์ เนื่องจากจอดรถขวางหน้าบ้านผูอ้ ื่น
ง. แนะนาให้เจ้าของบ้านไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตารวจใกล้บา้ น
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61. เมื่อขับรถผ่านทางแยก พบสัญญาณไฟจราจรกระพริ บสี เหลือง ผูข้ บั ขี่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ให้ชะลอรถ แล้วขับผ่านด้วยความระมัดระวัง
ข. ให้หยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไป
ค. ให้ขบั ผ่านได้
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
62. ข้อใดถือเป็ นรถฉุกเฉิ นตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
ก. รถส่ วนบุคคลที่ติดตั้งไฟสัญญาณแสงวับวาบ
ข. รถของทางราชการทุกประเภท
ค. รถมูลนิธิที่ได้รับอนุญาตจาก ผบ.ตร. ให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ
ง. ถูกทุกข้อ
63. การนับจานวนคนโดยสารของแท็กซี่ ให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินกี่ปี จานวนสองคนเท่ากับคนโดยสารหนึ่งคน
ก. 5 ปี
ข. 7 ปี
ค. 10 ปี
ง 12 ปี
64. ห้ามมิให้ผใู ้ ดใช้รถทุกชนิดลากรถหรื อจูงรถอื่นไปในทางเกินหนึ่งคันเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ก. รองสารวัตรจราจร
ข. สารวัตรจราจร
ค. ผูก้ ากับหัวหน้าสถานีตารวจ
ง. ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ
65. ถ้าร้านขายสิ นค้านาเก้าอี้หรื อแท่งคอนกรี ตมาวางที่หน้าร้านบนไหล่ทาง เพื่อมิให้รถคันอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้ามา
จอดจะมีความผิดหรื อไม่
ก. มีความผิด เพราะกฎหมายห้ามมิให้ผใู ้ ดวาง ตั้ง ยืน่ หรื อแขวนสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อกระทาด้วยประการใดๆ
ในลักษณะที่เป็ นการกีดขวางการจราจร
ข. มีความผิด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ค. ไม่มีความผิด เพราะเป็ นการวางไว้ชวั่ คราว
ง. ไม่มีความผิด เพราะไหล่ทางที่อยูห่ น้าร้านของผูใ้ ด ผูน้ ้ นั ย่อมสงวนสิ ทธิ์การใช้ไหล่ทางได้
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66. บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้รับยกเว้นกรณี ไม่ตอ้ งสวมหมวกนิรภัยขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
ก. พระภิกษุ และสามเณร
ข. นักพรต และนักบวช
ค. เจ้าหน้าที่ตารวจสวมหมวกหม้อตาลขณะปฏิบตั ิหน้าที่
ง. ผูน้ บั ถือลัทธิศาสนาอื่นที่ใช้ผา้ หรื อสิ่ งอื่นใดโพกศีรษะตามประเพณี นิยม
67. คนโดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยความผิดอยูก่ บั ผูใ้ ด
ก. ผูข้ บั ขี่
ข. คนโดยสาร
ค. ทั้งผูข้ บั ขี่และคนโดยสาร
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
68. ในกรณี เจ้าหน้าที่ออกใบสั่งแบบกล้องหรื อแบบไปรษณี ย ์ เมื่อดาเนินการส่ งไปรษณี ยแ์ ล้วถูกตีกลับ
เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการอย่างไรได้บา้ ง
ก. บันทึกยกเลิกใบสัง่ ในระบบ พร้อมระบุ “ถูกไปรษณี ยต์ ีกลับ”
ข. ปริ้ นท์ใบสั่งใหม่ พร้อมดาเนินการส่งอีกที เผื่อไปรษณียจ์ ะทางานผิดพลาด
ค. เข้าเมนูชาระค่าปรับ จากนั้นเลือกตักเตือน
ง. ออกหมายเรี ยกผูก้ ระทาความผิด เพื่อสอบถามที่อยูแ่ ละแจ้งข้อกล่าวหา
69. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเลขหมวกของเจ้าหน้าที่
ก. การเปลี่ยนแปลงเลขหมวกต้องเข้าเมนูจดั การระบบ โดยลบข้อมูลท่านเดิม เลขหมวกเดิมก่อน จากนั้น
ค่อยเพิ่มข้อมูลพร้อมเลขหมวกใหม่
ข. ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงเลขหมวก ระหว่างเล่มใบสั่งที่ยงั ใช้ไม่หมด เพราะจะทาให้ใบสั่งเดิมใช้ต่อ
ไม่ได้
ค. ข้อมูลใบสั่งเดิมที่บนั ทึกแล้วจะถูกเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ง. ข้อมูลใบสั่งใหม่ที่บนั ทึกหลังการเปลี่ยนจะแสดงข้อมูลใหม่ที่ดาเนิ นการบันทึก
70. ข้อใด กล่ าวถูกต้ อง เกี่ยวกับอันตรายของถนนสี่ เลนแบบเกาะสี
ก. ถนนกว้างทาให้ขบั รถด้วยความเร็ว
ข. สามารถข้ามไปชนแบบ “ปะทะ” กับฝั่งตรงข้าม
ค. ใช้เกาะสี เป็ นที่หยุดรอเลี้ยวรถหรื อกลับรถ
ง. ถูกทุกข้อ
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71. ข้อใด ไม่ใช่ ขีดจากัดของมนุษย์
ก. นาย ก เป็ นโรคประจาตัวแล้วไปขับรถ
ข. นาย ข ไม่มีใบขับขี่แล้วไปขับรถ
ค. นาย ค มักจะง่วงเมื่อขับรถเวลากลางคืน
ง. นาย ง มองไม่ชดั ในเวลากลางคืน
72. นายแดง ขับขี่รถยนต์คนั ทะเบียน อด 4444 ศรี สะเกษ มีนายดา และนายเขียว นัง่ โดยสารมาด้วยเมื่อถึงบริ เวณ
จุดตรวจจราจร สภ.เมืองนครราชสี มา ถามว่ากรณีดงั กล่าวเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรต้องปฏิบตั ิอย่างไร เมื่อต้อง
การตรวจปัสสาวะเบื้องต้นหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในร่ างกายของ นายแดง, นายดา และนายเขียว
ดังกล่าว
ก. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรสามารถตรวจปัสสาวะของนายแดง, นายดา และ นายเขียว ดังกล่าวได้โดยอาศัย
อานาจตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
ข. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรสามารถตรวจปัสสาวะของนายแดง, นายดา และ นายเขียว ดังกล่าวได้ตาม
อานาจหน้าที่
ค. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรสามารถตรวจปัสสาวะทั้งของนายแดง, นายดา และ นายเขียว ดังกล่าว ได้โดยอาศัย
อานาจตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
ง. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรจะสามารถตรวจปัสสาวะของนายแดง ซึ่งเป็ นผูข้ บั ขี่ได้ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก
พ.ศ.2522 ส่วนนายดา และนายเขียว ซึ่งเป็ นผูโ้ ดยสารมาจะตรวจได้ก็แต่โดยเจ้าหน้าที่ตารวจที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็ นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
73. ขณะที่ท่านกาลังปฏิบตั ิหน้าที่จราจรอานวยความสะดวกอยูบ่ ริ เวณสี่ แยกในเขตเทศบาลได้รับแจ้งจากสายลับ
ซึ่งมีความหวังดีเข้ามาแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบว่ามีรถยนต์ตอ้ งสงสัยลักลอบขนคนต่างด้าว(คนลาว)หลบหนี
เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายกาลังจะผ่านเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ จะต้องปฏิบตั ิอย่างไร จึงจะถูกต้อง
ก. เตรี ยมสกัดรถคันดังกล่าวด้วยตนเองเพราะอยากได้ผลงานคนเดียว
ข. รี บรายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบเพื่อวางแผนใช้กาลังเข้าสกัดหยุดรถดังกล่าวเพื่อตรวจสอบดาเนินการต่อไป
ค. ไม่ดาเนินการใดๆ เพราะเห็นว่าเป็ นเรื่ องของฝ่ ายสายตรวจและฝ่ ายสื บสวนที่จะต้องสื บสวนติดตามจับกุม
ง. ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งสกัดเส้นทางเองโดยไม่ตอ้ งรายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
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74. ป้ายทะเบียนเลอะเลือนจนกระทัง่ อักษรป้ายทะเบียนเป็ นสี ขาว ต้องไปแจ้งขนส่ งเพื่อทาป้ายทะเบียนใหม่
หรื อไม่
ก. ไม่ตอ้ งแจ้ง เนื่องจากยังมีป้ายทะเบียนติดอยูเ่ หมือนเดิม
ข. ต้องแจ้ง เนื่องจากไม่เป็ นไปตามกฎกระทรวงกาหนด ขนาด ลักษณะ และสี ของแผ่นป้ายทะเบียนรถ
และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่ องหมายแสดงการเสี ยภาษีประจาปี พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ค. แจ้งหลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. ผิดทุกข้อ
75. ในขณะที่ ส.ต.ต.เด่น กาลังตั้งจุดตรวจจราจรได้เรี ยกตรวจรถจักรยานยนต์ที่นายจน ขับขี่ผา่ นมาในมือกาเงิน ซึ่ง
เป็ นธนบัตรฉบับละ 100 บาท 1 ฉบับ ปรากฏว่านายจนไม่มีใบอนุญาตขับขี่พร้อมทั้งบอกกับ ส.ต.ต.เด่น ว่า
ยืมรถญาติมาเพื่อจะไปซื้อนมผงไปชงให้บุตรที่ยงั เล็กๆ กาลังร้องไห้เพราะหิ วนม ซึ่งภรรยาเพิ่งเสี ยชีวิตไป
ไม่นาน ซึ่ง ส.ต.ต.เด่น ก็ทราบข้อมูลดังกล่าวดี หากส่ งเปรี ยบเทียบปรับนายจนคงไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกิน
จึงได้เพียงว่ากล่าวตักเตือนนายจนไป ดังนี้ ส.ต.ต.เด่น ปฏิบตั ิถูกต้องหรื อไม่
ก. เป็ นการปฏิบตั ิถูกต้องแล้วเพราะอยูใ่ นอานาจที่ ส.ต.ต.เด่น จะว่ากล่าวตักเตือนได้
ข. เป็ นการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้องเพราะ ส.ต.ต.เด่น ต้องส่ งเปรี ยบเทียบปรับนายจนตามกฎหมายเท่านั้น
ค. เป็ นการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้องเพราะทาผิดกฎหมาย ส.ต.ต.เด่น ต้องตรวจยึดรถไว้เพื่อให้นายจนหาเงินมา
เปรี ยบเทียบปรับให้พอ
ง. เป็ นการปฏิบตั ิที่ถกู ต้องเพราะเป็ นดุลพินิจของ ส.ต.ต.เด่น ว่าจะเปรี ยบเทียบใครหรื อไม่ก็ได้ ไม่มีใครเห็น
76. นายดา ดูดี ได้ขบั รถยนต์บรรทุกสิ บล้อไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินและได้ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจเรี ยกตรวจ
พบว่านายดา ไม่มีใบอนุญาตขับรถขนส่ งและเมื่อนาไปชัง่ ที่ด่านชัง่ ของกรมทางหลวงปรากฏว่าชัง่ ได้
น้ าหนักรวม 3,200 กิโลกรัม นายดากลัวว่ามีความผิดจึงได้ขบั รถหนีไปและเทดินที่บรรทุกลงที่ดินทางหลวง
บริ เวณไหลทางการกระทาของนายดา ดูดี เป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.ทางหลวง อย่างไร
ก. มีความผิดฐาน ไม่มีใบอนุญาตขนส่งและบรรทุกเกินที่กฎหมายกาหนด
ข. มีความผิดฐาน บรรทุกเกินที่กฎหมายกาหนดและทิ้งสิ่ งของบนทางหลวง
ค. มีความผิดฐาน บรรทุกเกินที่กฎหมายกาหนดและทิ้งสิ่ งของบนทางหลวงและทิ้งสิ่ งของกีดขวางการจราจร
บนทางหลวง
ง. มีความผิดฐานไม่มีใบอนุญาตขนส่ งฐานบรรทุกเกินที่กฎหมายกาหนดและทิ้งสิ่ งของบนทางหลวงและ
ทิ้งสิ่ งของกีดขวางการจราจรบนทางหลวง

คาถามข้ อนีค้ ลุมเครื อ/ไม่ ชัดเจน จึงให้ ผ้เู ข้ ารับการทดสอบได้ รับคะแนนจากข้ อนีท้ ุกคน
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77. จาเลยเป็ นเจ้าพนักงานตารวจจราจร ได้เรี ยกผูเ้ สี ยหายซึ่งขับรถบรรทุกฝ่ าฝื นจราจรหยุดรถเพื่อตรวจใบอนุญาต
ขับขี่ และจับกุมอันเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ แต่ภายหลังได้เรี ยกเงินจากผูเ้ สี ยหายโดยมิชอบ ดังนี้
ก. เป็ นความผิดฐานเป็ นเจ้าพนักงานเรี ยกรับสิ นบน
ข. ผิดฐานเป็ นเจ้าพนักงานทุจริ ตต่อหน้าที่
ค. ผิดฐานกรรโชก
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
78. ร.ต.ท.จริ นทร์ฯ รองสารวัตรจราจรก่อนไปปฏิบตั ิหน้าที่ในช่วงเช้าได้ใช้รถยนต์ของทางราชการนาบุตรชาย
ซึ่งเรี ยนอยูใ่ กล้บา้ นพักไปส่งโรงเรี ยนและรับกลับในช่วงเย็นเป็ นประจา การกระทาของ ร.ต.ท.จริ นทร์ฯ เป็ น
ความผิดอย่างไรหรื อไม่
ก. ไม่เป็ นความผิด ถือว่าเป็ นสวัสดิการ
ข. ไม่เป็ นความผิด เนื่องจากเป็ นเส้นทางผ่านที่จะต้องไปปฏิบตั ิหน้าที่อยูแ่ ล้วและเป็ นเรื่ องเล็กน้อย
ค. ผิดจริ ยธรรมของตารวจเพราะใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ง. ถูกทุกข้อ
79. ขณะขับรถตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่ างกายเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดมีโทษอย่างไร
ก. จาคุกไม่เกิน 3 เดือนหรื อปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 50,000 บาท
ข. จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ค. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ง. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
80. การตั้งจุดตรวจจะต้องได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับใด
ก. หน.สภ. ขึ้นไป โดยพิจารณาว่าเป็ นกรณี ที่มีเหตุผลความจาเป็ นอย่างยิง่
ข. ระดับ ผบก. เท่านั้น
ค. ผบก. ขึ้นไป โดยพิจารณาว่าเป็ นกรณี ที่มีเหตุผลความจาเป็ นอย่างยิง่
ง. ไม่ต่ากว่า ระดับ ผบก.
81. การบันทึกภาพและเสี ยงตามคาสั่ง ตร. ที่ 178/2564 ลงวันที่ 9 เม.ย.64 กาหนดให้ใช้ในกรณีใดบ้าง
ก. ทุกครั้งที่ปฏิบตั ิหน้าที่สายตรวจ
ข. การสื บสวนจับกุม
ค. การสอบสวนคดีอาญา
ง. ถูกทุกข้อ
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82. ข้อใดเป็ นวิธีการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนโดยอาศัยหลักวิศวกรรมทางถนน
ก. การติดตั้งเนิ นชะลอความเร็ วก่อนถึงจุดคนข้ามถนน
ข. การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ วก่อนถึงจุดอันตราย
ค. การระดมเจ้าหน้าที่ตารวจกวดขันวินยั จราจรบริ เวณที่มีอุบตั ิเหตุสูง
ง. การให้ความรู ้กบั ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
83. สานักงานตารวจแห่งชาติจดั ซื้อรถจักยานยนต์สายตรวจ ยีห่ อ้ ฮอนด้า รุ่ น ซีบีอาร์ 150 ซีซี กรณีดงั กล่าว
สานักงานตารวจแห่งชาติจะต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับสาหรับรถจักรยานยนต์ดงั กล่าวหรื อไม่
ก. ต้องจัดให้มีประกันภัยภาคบังคับเนื่องจากกฎหมายกาหนดไว้
ข. ไม่ตอ้ งจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ค. จะต้องจัดให้มีเนื่องจากรถจักยานยนต์ ยีห่ อ้ ฮอนด้า รุ่ น ซีบีอาร์ 150 ซีซี เป็ นรถที่จานวนซีซีอยูใ่ น
บังคับให้ตอ้ งมีประกันภัยภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
84. พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถให้ประโยชน์อย่างไร
ก. บรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผูป้ ระสบภัย
ข. เป็ นหลักประกันเพื่อความสูญหายในอนาคต
ค. แบ่งเบาภาระของผูข้ บั ขี่หรื อผูเ้ อาประกันภัย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ค
85. ค่าเสี ยหายเบื้องต้น หมายถึง
ก. ค่าเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกายหรื ออนามัยของผูป้ ระสบภัยอันเกิดจากรถโดยยังไม่ทราบว่าใครต้องรับผิด
ข. ค่าเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกายหรื ออนามัยของผูป้ ระสบภัยอันเกิดจากรถเมื่อทราบว่าใครต้องการรับผิดแล้ว
ค. ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากรถที่ทาประกันภัย แต่ทางบริ ษทั ประกันภัยจะทยอยจ่ายให้ก่อนในเบื้องต้น
ง. ค่าเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกายหรื ออนามัยของบุคคลที่สามที่จะได้รับในเบื้องต้น
86. ตามระเบียบของสานักงานตารวจแห่งชาติ หากออกใบสั่งเล่มแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องมาดาเนินการบันทึกลง
ระบบ PTM เมื่อใด
ก. ภายใน 2 วันนับแต่วนั ที่ออกใบสั่ง
ข. ภายใน 2 วันทาการ
ค. ภายใน 3 วันทาการ
ง. เมื่อไรก็ได้
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87. ข้อใดถูกต้องสาหรับการใช้งานระบบ PTM
ก. สาหรับใบสั่งกล้อง ต้องดาเนิ นการออกใบสั่งภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ
ข. การออกใบเตือนหากดาเนินการส่งไปรษณียแ์ ล้ว จะต้องมาบันทึกวันที่ส่งไปรษณียท์ ี่ระบบด้วย
ค. การเรี ยกดูรายงานในระบบ PTM สามารถดาเนินการได้ทนั ทีที่มีการชาระเรี ยบร้อย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
88. การดาเนินการด้านการเงินกรณีประชาชนชาระค่าปรับด้วยการชาระ Banking Agent เช่น ไปรษณียไ์ ทย
จะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ให้ประชาชนนาหลักฐานการชาระเงินมาให้ที่สถานี
ข. รอตรวจสอบการรับชาระเงินจากระบบ PTM โดยการเรี ยกรายงานในวันถัดไป
ค. นารายงานใน PTM ตรวจสอบกับบัญชีรับเงิน โดยเงินจะเข้าในวันถัดไป (นับจากการออกรายงาน)
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
89. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการแจกจ่ายใบสั่ง
ก. หากมีเจ้าหน้าที่ยา้ ยสถานี ใบสั่งที่แจกจ่ายไปแล้ว (เฉพาะเล่มที่ยงั ไม่เคยใช้งาน) สามารถนากลับมา
แจกจ่ายใหม่ได้
ข. ในกรณี ตอ้ งการเรี ยกคืนเล่มใบสั่ง จะต้องใช้เมนูคืนใบสั่ง
ค. หากมีการแจกจ่ายใบสั่งผิด เจ้าหน้าที่จะแก้ไขไม่ได้ ให้ทาลายเล่มใบสั่งได้ทนั ที
ง. ในกรณี ที่มีการแจกใบสั่งสลับเล่ม ทางสภ. หรื อ บก. จะต้องดาเนินการเรี ยกคืนใบสั่งเล่มที่แจกผิด
จากนั้นนามาแจกจ่ายใหม่อีกครั้ง
90. ข้อใด กล่ าวไม่ ถูกต้ อง เกี่ยวกับระบบ PTM (Police Ticket Management)
ก. เป็ นระบบเพื่อรองรับการชาระค่าปรับทางอิเล็กทรอนิกส์ และต่างท้องที่
ข. เป็ นระบบที่สามารถออกใบสัง่ แบบอิเล็กทรอนิกส์
ค. เป็ นระบบที่ขา้ ราชการตารวจทุกนายสามารถเข้าถึงได้
ง. ใช้เป็ นฐานข้อมูลสถิติการกระทาผิด
91. รถบรรทุก รถสี่ ลอ้ บรรทุกของที่มีความกว้างของรถไม่เกิน 2.30 เมตร ให้บรรทุกสู งได้ไม่เกินกี่เมตรจากพื้นทาง
ก. 3.00 เมตร
ข. 3.80 เมตร
ค. 4.00 เมตร
ง. 4.20 เมตร
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92. ผูข้ บั รถต้องแสดงสาเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับ กรณีดงั กล่าวไม่ใช้บงั คับกับรถใด
ก. รถจักรยานยนต์
ข. รถโดยสารประจาทาง
ค. รถยนต์สามล้อ
ง. รถบดถนน
93. นายดาขี่รถจักรยานยนต์บนถนนเพชรเกษมโดยไม่สวมหมวกนิรภัยมาเจอด่านกวดขันวินยั จราจร ส.ต.ท.วิทิตฯ
ได้เรี ยกให้นายดาหยุด และได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายดา รวมทั้งแนะนาให้นายดาทราบถึงความปลอดภัยใน
การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่ได้เขียนใบสั่งให้นายดา ส.ต.ท.วิทิตฯ ปฏิบตั ิหน้าที่ถูกต้องในฐานะตารวจ
จราจรหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ถูกต้อง เพราะ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ม.140 กาหนดอานาจหน้าที่ไว้
ข. ถูกต้อง เพราะเป็ นการกระทาผิดครั้งแรก
ค. ไม่ถูกต้อง ส.ต.ท.วิทิตฯ จะผิด ป.อาญา ม.157
ง. ไม่ถูกต้อง ส.ต.ท.วิทิตฯ ไม่ปฏิบตั ิตามขั้นตอนของการเขียนใบสั่ง
94. ข้อใดไม่ใช่ฟังก์ชนั่ การใช้งานในระบบ Police Ticket Management (PTM)
ก. ออกใบสั่งกล้อง หรื อใบสั่งทางไปรษณี ย ์
ข. นับระยะเวลาใบสั่งตามข้อกฎหมายแบบอัตโนมัติ
ค. ออกใบเตือนสาหรับการส่ งไปรษณี ย ์ โดยสามารถออกได้หลายๆ ครั้ง
ง. รับชาระค่าปรับทั้งผ่านทางสถานี และทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กาหนด
95. หากเกิดคาเตือน ตามรู ปภาพ เจ้าหน้าที่ควรแก้ไขอย่างไร

ก. ตรวจสอบสิ ทธิการเข้าใช้งาน หรื อความถูกต้องของรหัสการเข้าใช้งาน
ข. แจ้งเจ้าหน้าที่วา่ ระบบมีปัญหา
ค. รออีก 30 นาทีค่อยเข้าระบบใหม่
ง. ตรวจสอบเน็ตเวิร์คการเข้าระบบของสถานี
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96. พนักงานจราจร ตามข้อใดประพฤติตวั ตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่จราจร
ก. จ.ส.ต.นิรุจน์ฯ ให้นกั เรี ยนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยทาการกระโดดตบแทนการเสี ยค่าปรับ
ข. ด.ต.สมชัยฯ ใช้กิริยา วาจาที่ไม่สุภาพในการขอดูใบอนุญาตขับขี่จากผูข้ บั ขี่
ค. ร.ต.ท.อดินนั ท์ฯ ใช้กิริยาที่สุภาพให้บริ การแก่ผขู ้ บั ด้วยความกระตือรื อร้นด้วยความเต็มอกเต็มใจ
ง. ส.ต.ท.พินิจฯ ใช้คาพูดดูหมิ่นเหยียดหยามผูข้ บั ขี่เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าปรับ
97. ด.ต.อนุศิษฐ์ฯ ปฏิบตั ิหน้าที่จราจรโดยการไม่ใช้ความรู ้สึกพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจส่วนตัวบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลอันเนื่ องมาจากชาติกาเนิด ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ท่านคิดว่าตารวจจราจรท่านนี้มีคุณธรรม
จริ ยธรรมหรื อไม่อย่างไร
ก. มี โดยปฏิบตั ิหน้าที่ตามค่านิยมหลัก
ข. ไม่มี เพราะไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามอุดมคติของตารวจ
ค. มี เพราะการไม่เลือกปฏิบตั ิ
ง. ไม่มี เพราะไม่มีสานึกในการให้บริ การประชาชน
98. ด.ต.ประยุทธ์ ตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันได้เรี ยกรถยนต์ ซึ่ง น.ส.อมรรัตน์ ได้ขบั ขี่มา ปรากฏว่าไม่พบการกระทาผิด
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร แต่พบมีดพับเอกประสงค์ (Victorinox) จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ
น.ส.อมรรัตน์ ได้กล่าวขอร้องว่า มีความจาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ภายใน 1 ชม. แต่ ด.ต.ประยุทธ์
ยืนกรานที่จะทาการจับกุมและยึดมีดไว้ การกระทาดังกล่าวนี้ท่านเห็นว่า ด.ต.ประยุทธ์ กระทาถูกต้องหรื อไม่
อย่างไร
ก. ด.ต.ประยุทธ์ กระทาถูกต้อง เพราะจับกุมตามหน้าที่
ข. ด.ต.ประยุทธ์ กลัน่ แกล้ง น.ส.อมรรัตน์ เนื่องจากหาการกระทาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจรไม่ได้
ค. ด.ต.ประยุทธ์ กระทาเกินกว่าเหตุ เนื่องจากผูบ้ งั คับบัญชาให้จบั พ.ร.บ.จราจร แต่ไปจับกุมในฐานความผิด
ของประมวลกฎหมายอาญา
ง. ด.ต.ประยุทธ์ จะต้องไม่จบั กุม เพราะไม่พบการกระทาความผิดใดๆ เกิดขึ้น
99. ส.ต.ท.แปลกฯ เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรขณะปฏิบตั ิหน้าที่ได้เรี ยกตรวจใบอนุญาตขับขี่จากนายโกศลฯ ปรากฏ
ว่านายโกศลฯ มิได้นาไปอนุญาตขับขี่ติดตัวมา นายโกศลฯ จึงขอร้องและซื้อเครื่ องดื่มบารุ งกาลังให้ 2 ขวด
ส.ต.ท.แปลกฯ รับไว้และปล่อยนายโกศลฯ ไป ส.ต.ท.แปลกฯ กระทาผิดอุดมคติตารวจหรื อไม่อย่างไร
ก. ไม่ผิด เพราะมุ่งบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่ประชาชน เนื่ องจากเป็ นความผิดเล็กน้อย
ข. ไม่ผิด เพราะสิ่ งของที่รับไว้จานวนเงินไม่มาก
ค. ผิด เพราะไม่มีความกรุ ณาปรานีต่อประชาชน
ง. ผิด เพราะถือว่ามักมากในลาภผล
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100. สุ ภาพบุรุษจราจร คือ ตารวจจราจรที่ดีมีความรับผิดชอบมีความดีและความถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งจรรยา
บรรณ ศีลธรรม จริ ยธรรม ข้อใดมิใช่คุณสมบัติของสุภาพบุรุษจราจร
ก. กล้าคิด กล้าพูด กล้าทา กล้าตัดสิ นใจ และกล้าเสี ยสละ
ข. มีน้ าใจ เป็ นตัวอย่างที่ดี
ค. ใจบุญสุ นทาน มีความเอื้ออาทรเพื่อนบ้าน มีส่วนร่ วมกับภาคีเครื อข่าย
ง. แต่งกายดี บุคลิกดี บริ การดี
------------------------------------------------
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