แบบทดสอบความรู้เกีย่ วกับงานจราจร
สานักงานตารวจแห่ งชาติ
(500 ข้ อ)
(ฉบับปรับปรุงใหม่ 29 มิถุนายน 2564)

โดย... ศจร.ตร. และ บช.ศ.
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คาแนะนาแบบทดสอบความรู้เกีย่ วกับงานจราจร
ในเล่มนี้ แบ่งเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบทดสอบ ขอบเขตวิชากฎหมายเกี่ยวกับงานจราจร จานวน 250 ข้อ
พร้อมคาเฉลย (หน้าที่ 2 ถึง 51)
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ ขอบเขตวิชาทัว่ ไปเกี่ยวกับงานจราจร จานวน 250 ข้อ
พร้อมคาเฉลย (หน้าที่ 52 ถึง 102)

---------------------------------------
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ส่ วนที่ 1 แบบทดสอบ ขอบเขตวิชากฎหมายเกีย่ วกับงานจราจร จานวน 250 ข้อ
1. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ รถ หมายความว่า
ก. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด
ข. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟ
ค. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถราง
ง. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง
2. กรณีผโู ้ ดยสารซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ผูข้ บั ขี่จะมีความผิดด้วยหรื อไม่ อย่างไร
ก. ไม่มีความผิด เพราะกรณีดงั กล่าวเป็ นเรื่ องเฉพาะตัวของผูโ้ ดยสาร
ข. ไม่มีความผิด เพราะตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มุ่งเอาผิดเฉพาะกับผูท้ ี่ไม่สวมหมวกนิ รภัยเท่านั้น
ค. ผิด เพราะกฎหมายห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ขบั ขี่ในขณะที่คนโดยสารไม่สวมหมวกนิรภัย
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
3. เมื่อขับรถผ่านทางแยก พบสัญญาณไฟจราจรกระพริ บสี แดง ผูข้ บั ขี่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ให้ชะลอรถ แล้วขับผ่านด้วยความระมัดระวัง
ข. ให้หยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไป
ค. ให้ขบั ผ่านได้
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
4. การขับรถผ่านทางร่ วมทางแยก ถ้าไม่มีสัญญาณไฟจราจร ผูข้ บั ขี่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ให้รถทางด้านขวาของตนผ่านไปก่อน
ข. ให้รถทางด้านซ้ายของตนผ่านไปก่อน
ค. ให้รถด้านสวนทางที่จะเลี้ยวขวา ผ่านไปก่อน
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
5. ผูข้ บั ขี่รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ตอ้ งใช้เสี ยงสัญญาณ (เสี ยงแตร) ให้ได้ยนิ ในระยะไม่นอ้ ยกว่าเท่าใด
ก. 20 เมตร
ข. 40 เมตร
ค. 60 เมตร
ง. 100 เมตร
6. เมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรใช้เสี ยงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ผูข้ บั ขี่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ขับรถผ่านไปได้
ข. ชะลอความเร็วลง
ค. หยุดรถทันที
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
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7. ผูข้ บั ขี่สามารถกลับรถได้ ในบริ เวณใด
ก. เขตปลอดภัย
ข. ที่คบั ขัน
ค. ที่ทางร่ วมทางแยก
ง. ในระยะ 120 เมตร จากเชิงสะพาน
8. ผูข้ บั ขี่สามารถจอดรถได้ ในบริ เวณใด
ก. ในระยะ 5-10 เมตรจากท่อดับเพลิง
ข. ในระยะ 10 เมตร จากทางร่ วมทางแยก
ค. ในระยะ 15 เมตร จากทางรถไฟผ่าน
ง. ในระยะ 10 เมตร จากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
9. ผูข้ บั ขี่ที่ขบั รถฉุกเฉินไปปฏิบตั ิหน้าที่ ไม่มีสิทธิกระทาการใด
ก. ใช้สัญญาณไฟวับวาบ
ข. ขับรถบนทางเท้า
ค. ขับรถย้อนศร
ง. จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
10. ภายในระยะเท่าใดนับจากทางข้าม ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้าม
ก. ไม่เกิน 50 เมตร
ข. ไม่เกิน 100 เมตร
ค. ไม่เกิน 150 เมตร
ง. ไม่เกิน 200 เมตร
11. ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 21 ที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ 16 ตาม พ.ร.บ.จราจรฯ ผูข้ บั ขี่ในกรณี ต่อไปนี้
ยกเว้นข้อใด การทดสอบว่าเมาสุราหรื อไม่ ให้ตรวจวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือดฯ ถ้ามีปริ มาณแอลกอฮอล์
ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา
ก. ผูข้ บั ขี่ซ่ ึงมีอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์
ข. ผูข้ บั ขี่ซ่ ึงได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชัว่ คราว
ค. ผูข้ บั ขี่ซ่ ึงได้รับใบอนุญาตขับรถบดถนน
ง. ผูข้ บั ขี่ซ่ ึงไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรื ออยูร่ ะหว่างถูกพักใช้หรื อเพิกถอน
12. รถที่มีลอ้ หรื อส่ วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยาง ที่ได้รับยกเว้นให้ใช้ในทางเดินรถ ได้แก่รถ
ก. รถสาหรับใช้ในการสงคราม
ข. รถสาหรับใช้ในราชการตารวจ
ค. รถสาหรับใช้ในงานเกษตรกรรม
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
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13. เครื่ องหมายจราจรบนพื้นทาง มีลกั ษณะเป็ นแถบสี แดงสลับขาว แสดงที่ขอบคันหิ นหรื อขอบทางด้านซ้ายของ
ทางเดิน หรื อทางจราจร หรื อที่อื่นๆ (ขาวแดง) หมายความว่า
ก. ห้ามหยุดรถหรื อจอดรถเป็ นอันขาด
ข. ห้ามจอดรถ แต่หยุดรับส่งได้
ค. ห้ามรับส่งผูโ้ ดยสาร
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
14. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
ก. ผูข้ บั ขี่ขบั รถสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์เสริ มสาหรับการสนทนาในขณะ
หยุด รถรอสัญญาณไฟได้
ข. ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่ขบั รถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้
อุปกรณ์เสริ ม สาหรับการสนทนาโดยผูข้ บั ขี่ไม่ตอ้ งถือหรื อจับโทรศัพท์เคลื่อนที่น้ นั
ค. ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่ขบั รถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สาหรับการ
สนทนา ในกรณีเร่ งด่วนโดยผูข้ บั ขี่สามารถถือหรื อจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
ง. ถูกทุกข้อ
15. การออกใบสั่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลาเนาของเจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองรถที่กระทา
ความผิดกฎหมายจราจรหรื อ กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรื อการใช้ทาง ให้ถือว่าเจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครอง
รถได้รับใบสั่งเมื่อพ้นกาหนดกี่วนั นับตั้งแต่ส่งใบสั่งทางไปรษณี ย ์
ก. 7 วัน นับตั้งแต่วนั ส่ งใบสั่งทางไปรษณี ย ์
ข. 15 วัน นับตั้งแต่วนั ส่ งใบสั่งทางไปรษณี ย ์
ค. 20 วัน นับตั้งแต่วนั ส่ งใบสั่งทางไปรษณี ย ์
ง. 30 วัน นับตั้งแต่วนั ส่ งใบสั่งทางไปรษณี ย ์
16. ภายในระยะไม่เกินกี่เมตรนับจากทางข้าม ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้าม
ก. 100 เมตร
ข. 120 เมตร
ค. 90 เมตร
ง. 80 เมตร
17. ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ฐานใดที่มิอาจว่ากล่าวตักเตือนหรื อทาการเปรี ยบปรับได้
ก. ขับรถในขณะเมาสุราหรื อของเมาอย่างอื่น
ข. ขับรถโดยไม่คานึงถึงความเดือดร้อนหรื อความปลอดภัยของผูอ้ ื่น
ค. ขัดคาสั่งของเจ้าพนักงานหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้เคลื่อนย้ายที่หยุดหรื อจอดให้พน้ จากการกีดขวาง
ง. ถูกทุกข้อ
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18. 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
19. 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
20. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการห้ามจอดรถในทางร่ วมทางแยก
ก. ห้ามมิให้จอดรถในระยะ 10 เมตรจากทางร่ วมทางแยก
ข. ห้ามมิให้จอดรถในระยะ 15 เมตรจากทางร่ วมทางแยก
ค. ห้ามมิให้จอดรถในระยะ 20 เมตรจากทางร่ วมทางแยก
ง. ห้ามมิให้จอดรถในระยะ 30 เมตรจากทางร่ วมทางแยก
21. ไฟตัดหมอกจะเปิ ดใช้แสงสว่างได้ในเวลาใด
ก. ในเวลากลางวัน ขณะที่ฝนตก
ข. ในเวลากลางคืน แต่ตอ้ งไม่มีรถวิ่งสวนทางมา
ค. ได้เฉพาะในทางที่จะขับผ่านมีหมอกควัน หรื อฝุ่ นละออง จนเป็ นอุปสรรคอันอาจเกิดอันตราย
ในขณะขับรถและเมื่อไม่มีรถอยูด่ า้ นหน้า หรื อสวนมาในระยะของแสงไฟ
ง. ได้ท้ งั เวลากลางวันและกลางคืนตามความเหมาะสม
22. การนารถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนแล้วมาต่อพ่วงข้างเพื่อบรรทุกสิ่ งของหรื อผูโ้ ดยสาร สามารถทาได้หรื อไม่
ข้อใดถูกต้อง
ก. ไม่ได้ เพราะเป็ นรถที่จดทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
ข. ได้ แต่ตอ้ งผ่านการตรวจสอบสภาพจากกรมกรมการขนส่งทางบก
ค. ได้ แต่ตอ้ งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. ไม่ได้ เพราะไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงาน
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23. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการเคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรื อจอดในลักษณะกีดขวางการจราจร
ก. ออกหนังสื อคาสั่งให้ผขู ้ บั ขี่ไปรายงานตัว โดยหนังสื อให้ใส่ ถุงพลาสติกผูกติดกับก้านใบปัดน้ าฝน
แล้วจึงทาเคลื่อนย้ายรถ
ข. นอกจากเจ้าของรถหรื อผูข้ บั ขี่ชาระค่าปรับแล้ว ต้องชาระค่าเคลื่อนย้ายและค่าบารุ งรักษารถด้วย
ค. เจ้าพนักงานผูเ้ คลื่อนย้ายรถสามารถปล่อยรถคืนให้กบั เจ้าของรถหรื อผูข้ บั ขี่ในระหว่างทางได้
ง. รถที่เคลื่อนย้ายมาให้รายงานประจาวัน ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับรถ
24. 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
25. นาย ก ขับรถในช่องทางเดินทางเดียวในลักษณะสวนทางมีความผิดตามข้อใด
ก. ไม่ขบั รถไปตามทิศทางที่กาหนดให้เดินรถทางเดียว
ข. ขับรถประมาทอันอาจเกิดอันตราย
ค. ขับรถกีดขวางการจราจร
ง. ขับรถย้อนศร
26. ขณะที่ท่านปฏิบตั ิหน้าที่พบรถยนต์จอดกีดขวางการจราจรและไม่พบผูข้ บั ขี่ หากท่านจะใช้เครื่ องมือบังคับ
ไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ควรล็อคล้อรถล้อใดของรถยนต์คนั ดังกล่าว
ก. ล็อคล้อหลังด้านขวามือผูข้ บั ขี่
ข. ล็อคล้อหน้าด้านขวามือผูข้ บั ขี่
ค. ล็อคล้อหน้าด้านซ้ายมือผูข้ บั ขี่
ง. ล็อคล้อใดก็ได้
27. นายเหลืองไปยืนเชียร์เพื่อนที่พากันไปแข่งรถจักรยานยนต์ บริ เวณริ มถนนกาญจนาภิเษก นายเหลืองจะมี
ความผิดใด หรื อไม่อย่างไร
ก. ไม่ผิดเนื่องจากเป็ นสิ ทธิตามรัฐธรรมนูญ
ข. ไม่ผิดเนื่องจากไม่มีกฎหมายใดระบุไว้วา่ เป็ นความผิด
ค. เป็ นความผิดฐานเป็ นตัวการให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะ
ง. เป็ นความผิดฐานเป็ นผูส้ นับสนุนให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะ
28. การห้ามจอดรถต่อไปนี้ขอ้ ใดถูกต้อง (ม.57 (3)(7)(10)(13))
ก. ในทางร่ วมทางแยก หรื อในระยะ 10 เมตร จากทางร่ วมทางแยก
ข. ในระยะ 15 เมตร จากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
ค. ตรงปากทางเข้าออกของอาคาร หรื อทางเดินรถ หรื อในระยะ 10 เมตร จากปากทางเดินรถ
ง. ในระยะ 10 เมตร ก่อนถึงเครื่ องหมายหยุดรถประจาทางและเลยเครื่ องหมายไปอีก 5 เมตร
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29. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
ก. ผูข้ บั ขี่ขบั รถสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ตอ้ 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
30. ขณะที่ท่านปฏิบตั ิหน้าที่ตารวจจราจร พบกลุ่มวัยรุ่ นกาลังรวมตัวกันมีลกั ษณะจะแข่งรถจักรยานยนต์ในทาง
อันเป็ นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกและตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
46/2558 ท่านมีอานาจดาเนินการอย่างไร
ก. ยึดใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นไว้ชวั่ คราว แต่ไม่เกิน 30 วัน
ข. นารถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่าจะใช้ในการแข่งรถมาเก็บรักษาไว้เป็ นการชัว่ คราวไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ค. จับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้เพื่ออบรมความประพฤติเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันแต่ไม่เกิน 15 วัน
ง. ถูกทุกข้อ
31. ในการโอนรถที่จดทะเบียนผูโ้ อนและผูร้ ับโอน ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วนั
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 30 วัน
ง. 15 วัน
32. การจดทะเบียนเป็ นอันระงับไปและเจ้าของรถจะต้องส่ งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถพร้อมคู่มือการจดทะเบียน
เมื่อค้างชาระภาษีประจาปี ติดต่อกันกี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 4 ปี
33. นายดีตอ้ งการจะดัดแปลงต่อเติมกระบะส่ วนท้ายโดยการใส่ หลังคาและจัดวางที่นงั่ เพิ่มเติมทาให้มีจานวนที่นงั่
ผูโ้ ดยสารเกิน 7 ที่นงั่ นายดีตอ้ งไปตรวจสภาพและจดทะเบียนเป็ นรถประเภทใด
ก. รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
ข. รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน
ค. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ง. รถบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 20 คน
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34. ผูข้ อใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ และรถยนต์สามล้อสาธารณะ หากเคยถูกจาคุกในคดียาเสพติดจะต้องพ้น
โทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่ากี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 5 ปี
35. รถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกี่ปีต้องนาไปตรวจสภาพรถก่อนเสี ยภาษีประจาปี
ก. 1 ปี
ข. 3 ปี
ค. 2 ปี
ง. 5 ปี
36. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 รถ หมายความว่า
ก. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นๆที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง
ค. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์
ง. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถแทรกเตอร์
37. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 รถยนต์ หมายความว่า
ก. รถสาธารณะ รถยนต์บริ การ และรถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่
ข. รถสาธารณะ รถยนต์บริ การ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์บริ การ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ง. รถสาธารณะ รถยนต์บริ การ และรถยนต์ส่วนบุคคล
38. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 รถจักรยานยนต์ หมายความว่า
ก. รถที่เดินรถกาลังเครื่ องยนต์หรื อกาลังไฟฟ้าและมีลอ้ ไม่เกินสองล้อ ถ้ามีถ่วงข้างมีลอ้ อีกไม่เกินหนึ่งล้อ
ข. รถที่เดินรถกาลังเครื่ องยนต์หรื อกาลังไฟฟ้าและมีลอ้ ไม่เกินสองล้อ
ค. รถที่เดินรถกาลังเครื่ องยนต์มีลอ้ ไม่เกินสองล้อ
ง. รถที่เดินรถกาลังเครื่ องยนต์หรื อกาลังไฟฟ้าและมีลอ้ เกินสองล้อ
39. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 รถยนต์บริ การ หมายความว่า
ก. รถยนต์ให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
ข. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิดเจ็ดคน
ค. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรื อให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
ง. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรื อให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยเกินเจ็ดคน

9

40. รถใดต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งจดทะเบียน
ก. รถที่ผผู ้ ลิตหรื อประกอบเพื่อจาหน่ายหรื อผูท้ ี่นาเข้าเพื่อจาหน่าย ผลิต ประกอบหรื อนาเข้า และยังมิได้
จาหน่ายให้แก่ผอู ้ ื่น
ข. รถสามล้อส่วนบุคคล
ค. รถจักรยานยนต์นามาใช้ในหมู่บา้ น
ง. รถของวัด
41. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถยนต์รับจ้าง
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถดับเพลิง
ง. รถตูส้ ่วนบุคคล
42. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถพยาบาลที่มิใช่สาหรับรถรับจ้าง
ข. รถยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ง. รถตูส้ ่วนบุคคล
43. ประสงค์จดทะเบียนรถต้องยืน่ คาข้อที่ใด
ก. ยืน่ คาขอต่อนายทะเบียนที่สานักงานขนส่งทุกแห่ง
ข. ยืน่ คาขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนเองมีภูมิลาเนา
ค. ยืน่ คาขอต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก
ง. ยืน่ คาขอต่อนายทะเบียนตามสถานที่ต้ งั ที่จาหน่ายรถนั้นๆ
44. นาย ก.นารถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดได้หรื อไม่อย่างไร
ก. ได้ เพราะภรรยานาย ก.เป็ นคนในครอบครัว
ข. ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะนามาใช้กิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้
ค. ไม่ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องนามารับจ้างเท่านั้น
ง. ไม่ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะห้ามใช้ในกิจการส่วนบุคคลของเจ้าของรถ
45. ข้อใดถูกต้อง
ก. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ข. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้
ค. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
ง. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
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46. ผูข้ อรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ก. ต้องรู ้จกั ถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร
ข. อายุครบ 20 ปี บริ บูรณ์
ค. มีประสบการณ์ในการขับรถมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
ง. ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับรถยนต์
47. ผูข้ บั รถยนต์สาธารณะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ปฏิเสธผูโ้ ดยสารในเส้นทางที่จราจรติดขัด
ข. ไม่สูบบุหรี่
ค. ใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแทนเมื่อใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะขาดอายุ
ง. เปิ ดวิทยุเสี ยงดังเพื่อให้ผโู ้ ดยสารฟังแก้เครี ยด
48. รถประเภทใดต่อไปนี้ตอ้ งจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
ก. รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน
ข. รถยนต์สามล้อตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ค. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ง. รถตูโ้ ดยสารประจาทาง
49. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 6 ประเภท
ง. 8 ประเภท
50. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง มีอายุกี่ปีนับแต่ออกใบอนุญาต
ก. 5 ปี
ข. 6 ปี
ค. 7 ปี
ง. 10 ปี
51. กรณีป้ายเลขทะเบียนรถขนส่งสูญหาย ถูกทาลาย ของรถ จะต้องขอรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนภายในกี่วนั นับแต่
วันที่ทราบถึงการสู ญหายหรื อถูกทาลาย
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 60 วัน
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52. กรณีป้ายเลขทะเบียนรถขนส่งลบเลือนในสาระสาคัญเจ้าของรถ จะต้องขอรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนภายใน
กี่วนั นับแต่วนั ที่ทราบถึงการลบเลือน
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 60 วัน
53. 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
54. เมื่อผูข้ บั รถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ขับรถนานติดต่อกันนาน 4 ชัว่ โมง ผูข้ บั ขี่จะต้องพัก
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งชัว่ โมง ถึงจะขับต่อได้อีกกี่ชวั่ โมง
ก. 2 ชัว่ โมง
ข. 3 ชัว่ โมง
ค. 4 ชัว่ โมง
ง. 5 ชัว่ โมง
55. ผูป้ ระจารถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก หมายถึงผูใ้ ด
ก. ผูข้ บั รถ
ข. ผูเ้ ก็บค่าโดยสาร
ค. นายตรวจ
ง. ถูกทุกข้อ
56. กฎกระทรวงฉบับที่ 60 ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กาหนดให้รถที่ใช้ขนส่งคน
โดยสารมีบนั ไดขึ้นลงด้านใดสามารถยืน่ ออกนอกตัวรถได้
ก. ด้านซ้ายตัวรถ
ข. ด้านขวาตัวรถ
ค. ด้านหลังตัวรถ
ง. ด้านหน้าตัวรถ
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57. รถที่ใช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารประเภทการขนส่งส่วนบุคคล กฎกระทรวงฉบับที่ 60 ออกตามความใน พ.ร.บ.
การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กาหนดให้โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็ นสี อะไร
ก. สี ขาว
ข. สี น้ าเงิน
ค. สี เหลือง
ง. สี แดง
58. รถบรรทุกสิ บล้อตูท้ ึบกฎกระทรวงฉบับที่ 60 ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กาหนดให้
โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็ นสี อะไร
ก. สี แดง
ข. สี เขียว
ค. สี เหลือง
ง. สี ม่วง
59. โคมไฟแสดงส่วนสูงที่ติดไว้ตอนหน้าบนหลังคารถโดยสารกฎกระทรวงฉบับที่ 60 ออกตามความใน พ.ร.บ.
การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กาหนดไว้ให้มีจานวนกี่ดวง
ก. 1 ดวง
ข. 2 ดวง
ค. 3 ดวง
ง. 4 ดวง
60. รถที่ใช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารประเภทการขนส่งไม่ประจาทาง กฎกระทรวงฉบับที่ 60 ออกตามความใน
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กาหนดให้โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็ นสี อะไร
ก. สี แดง
ข. สี น้ าเงิน
ค. สี เหลือง
ง.สี ม่วง
61. รถที่ใช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารประเภทการขนส่งประจาทาง กฎกระทรวงฉบับที่ 60 ออกตามความใน พ.ร.บ.
การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กาหนดให้โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็ นสี อะไร
ก. สี ขาว
ข. สี น้ าเงิน
ค. สี เหลือง
ง. สี แดง
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62. รถที่ใช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารประเภทการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก กฎกระทรวงฉบับที่ 60 ออกตามความใน
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กาหนดให้โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็ นสี อะไร
ก. สี ม่วง
ข. สี น้ าเงิน
ค. สี เหลือง
ง. สี แดง
63. ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที่ผปู ้ ระจารถซึ่งถูกสั่งพักหรื อเพิกถอนใบอนุญาต สามารถอุทธรณ์คาสั่งต่อผูใ้ ด
ก. ผบ.ตร.
ข. รมว.คมนาคม
ค. อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ง. นายกรัฐมาตรี
64. ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ที่ประสงค์จะเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้วจะต้องนาป้ายทะเบียนส่งคืน
ภายในกี่วนั นับแต่วนั ที่เลิกใช้รถ
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
65. รถบรรทุกตูท้ ึบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 60 ออกตามความ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จะต้องติดแผ่น
สะท้อนแสงสี เหลืองที่มุมบนของตัวถังด้านท้ายจานวนกี่แผ่น
ก. 1 แผ่น
ข. 2 แผ่น
ค. 3 แผ่น
ง. 4 แผ่น
66. ใบอนุญาตประเภทใดใช้เป็ นใบอนุญาตเป็ นผูเ้ ก็บค่าโดยสาร
ก. ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถ
ข. ใบอนุญาตเป็ นนายตรวจ
ค. ใบอนุญาตเป็ นผูบ้ ริ การ
ง. ถูกทุกข้อ
67. เจตนาพิเศษ หมายถึง
ก. เจตนาและมูลเหตุจูงใจประกอบกัน
ข. เจตนาชัว่ ร้าย
ค. เจตนาที่ประสงค์ต่อผลหรื อย่อมเล็งเห็นผลของการกกระทา
ง. ความตั้งใจในการกระทาความผิด
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68. ในการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายถ้าได้กระทาเกินกว่าเหตุเนื่องจากความตื่นเต้นความตกใจหรื อกลัว
ก. ศาลจะไม่ลงโทษผูน้ ้ นั ก็ได้
ข. ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นพียงใดก็ได้
ค. ผูก้ ระทาต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ส่ วนของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
ง. ผูก้ ระทาต้องระวางโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นมาตรา 69 ตอนท้าย
69. พลตารวจชาติ ประดับเครื่ องหมายยศ สิ บตารวจโท ไปขอเงินพ่อค้าโดยอ้างว่าผูใ้ หญ่ให้มาเอา พ่อค้าจะให้
100 บาท พลตารวจชาติ บอกว่าไม่พอและว่าค้าขายใหญ่โตไม่คิดติดต่อกับตารวจบ้างหรื อแล้วกลับไป
พลตารวจชาติ มีความผิดฐานใด
ก. ฐานกรรโชก
ข. ฐานรี ดเอาทรัพย์
ค. เป็ นเจ้าพนักงานใช้อานาจหน้าที่ในตาแหน่งโดยมิชอบ
ง. ประดับเครื่ องหมายยศสิ บตารวจเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิใช้
70. ร.ต.ต.ธวัช พนักงานสอบสวนได้ทาการไกล่เกลี่ยแบ่งทรัพย์สินกันระหว่างสามีภรรยา นายตุ๋ย สามีได้กล่าว
ต่อ ร.ต.ต.ธวัช ว่า หมวดทาอย่างนี้ไม่ยตุ ิธรรม ชุ่ยมาก ถ้อยคาที่นายตุ๋ยกล่าวเป็ นความผิดฐานใดหรื อไม่
ก. ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทาตามหน้าที่
ข. หมิ่นประมาทเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทาการตามหน้าที่
ค. กระทาให้ผอู ้ ื่นได้รับความอับอาย
ง. ไม่มีความผิด
71. กรณีใดที่ท่านเห็นว่ามิใช่ สาธารณะสถาน
ก. ร้านจาหน่ายฝิ่ นตรงที่จดั ไว้สาหรับผูม้ าสู บฝิ่ น
ข. ที่นาที่มีเจ้าของโดยที่เจ้าของปล่อยให้คนอื่นอาศัยเดินผ่านไปมาได้
ค. สถานเริ งรมย์ที่ติดประกาศห้ามบุคคลอายุต่ากว่า 20 ปี เข้าไป
ง. สถานที่บนรถไฟที่จดั ไว้สาหรับผูโ้ ดยสาร
72. กรณีใดท่านเห็นว่าเป็ น อาวุธ
ก. นาย ก ใช้เข็มสาหรับเย็บผ้า ทิ่มตานาย ข บอดทั้งสองข้าง
ข. นาย ก ใช้ไฟฟ้าจี้บงั คับนาย ข เพื่อให้นาย ข ส่ งทรัพย์ให้
ค. นาย ก ถือขวดน้ ากรดไปขู่ให้นาย ข ส่งทรัพย์ให้
ง. นาย ก ใช้ปิ่นปักผมขู่เพื่อให้นาย ข ส่ งทรัพย์ให้
73. กรณีใดท่านเห็นว่ามิใช่เป็ น การใช้กาลังประทุษร้าย
ก. จาเลยกับพวกจับมือเด็กผูเ้ ลี้ยงกระบือไว้ และช่วยกันแกะเอาเชือกที่เด็กจูงกระบือไว้ในมือออก
ข. จาเลยจับมือและกอดเด็กหญิงอายุ 14 ปี
ค. ก ใช้เท้าเงื้อจะถีบ ข ทาให้ ข รู ้สึกว่าถูกเหยียดหยาม เจ็บใจและแค้นใจ
ง. ก เห็น ข กาลังเดินผ่านหน้าบ้าน ก ก จึงเอาน้ าอุจจาระราดศีรษะ ข
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74. คากล่าวใดในข้อต่อไปนี้ ที่ไม่ถือว่าเป็ นการดูหมิ่น
ก. อีดอกทอง
ข. ไอ้หน้าด้าน
ค. อีหน้าหมู อีหน้าหมา
ง. อีหน้าเลือดไม่ปราณีคนจน
75. การงดเว้นการที่จกั ต้องกระทาตาม ป.อาญา มาตรา 59 วรรคท้าย คาว่า จักต้อง หมายความถึง
ก. หน้าที่ตามกฎหมาย
ข. หน้าที่ที่เกิดจากการยอมรับโดยเจาะจง
ค. หน้าที่ที่เกิดจากความสัมพันธ์พิเศษ
ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ
76. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องตามหลักเรื่ องเจตนาพิเศษ
ก. กฎหมายให้ดูเจตนาตามหลักเรื่ องเจตนาพิเศษ
ข. เจตนาพิเศษนามาใช้ในความผิดที่จะกาหนดโทษให้สูงขึ้น
ค. เจตนาพิเศษนามาใช้กบั ความผิดที่จะยกเว้นให้เท่านั้น
ง. บางความผิดต้องมีเจตนาพิเศษจึงจะเป็ นความผิด
77. กระทาตามคาสั่งเจ้าพนักงาน ซึ่งคาสั่งนั้นมิชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับการยกเว้นโทษตาม มาตรา 70 ก็ต่อเมื่อ
ก. ต้องเป็ นคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ข. ผูก้ ระทาไม่รู้วา่ คาสั่งนั้นเป็ นคาสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ค. ผูก้ ระทามีหน้าที่หรื อเชื่อโดยสุจริ ตว่ามีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ง. ถูกทั้งหมด
78. ผูท้ ี่ไม่ใช่เจ้าพนักงานเพราะขาดคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เป็ นองค์ประกอบความผิดรวมกระทาความผิดกับเจ้า
พนักงานผูม้ ีหน้าที่
ก. เป็ นตัวการร่ วมกันกระทาความผิด
ข. เป็ นผูส้ นับสนุนการกระทาความผิด
ค. เป็ นผูโ้ ฆษณาหรื อประกาศให้ผอู ้ ื่นกระทาความผิด
ง. เป็ นผูใ้ ช้ให้เจ้าพนักงานกระทาความผิด
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79. สมรักขับรถจักรยานยนต์ป้ายแดงระหว่างทางถูกนายวิชยั ซึ่งขับรถจักรยานยนต์คนั เก่าขาดต่อภาษีประจาปี ชน
นายสมรัก ถึงแก่ความตายเช่นนี้ทายาทของนายสมรักจะมีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยเป็ นจานวนเท่าไหร่ เพราะเหตุใด
ก. มีสิทธิได้รับเงินค่าสิ นไหมทดแทนเบื้องต้นจานวน 35,000 บาท ตามกรมธรรม์ของตนเอง แต่ไม่มีสิทธิ
เบิกค่าสิ นไหมทดแทนจากรถคันของนายวิชยั ได้เนื่องจากขาดต่อภาษีประจาปี
ข. มีสิทธิได้รับเงินจานวน 300,000 บาท เพราะแม้รถจักยานยนต์คนั ของนายวิชยั ขาดการเสี ยภาษีประจาปี
กรมธรรม์ก็ยงั คุม้ ครอง
ค. มีสิทธิได้รับเงินจานวน 300,000 บาท เพราะรถจักรยานยนต์คนั ของนายสมรักมีกรมธรรม์คมุ้ ครอง
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
80. นางสาวแม็กฯ ขับรถไปจอดที่หน้ากระทรวงแห่งหนึ่งโดยมีป้ายห้ามจอด ถ้าฝ่ าฝื นจะล็อคล้อ โดยบริ เวณนั้น
ไม่มีเครื่ องหมายจราจรของเจ้าพนักงานจราจรติดตั้งไว้ รปภ.ของกระทรวงแห่งนั้นได้นาเครื่ องล็อคล้อมาล็อค
ล้อรถยนต์นางสาวแม็กฯ กรณี น้ ี ดงั กล่าวท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ก. รปภ.ของกระทรวงนั้นมีสิทธิลอ็ คล้อได้
ข. นางสาวแม็กฯ ถูกละเมิดสิ ทธิ
ค. รปภ.ของกระทรวงนั้นเป็ นผูช้ ่วยเหลือพนักงาน
ง. นางสาวแม็กฯ จอดรถในที่หา้ มจอด
81. ร้อยตารวจเอก สวาย ชายแดน ขณะปฏิบตั ิหน้าที่ได้เรี ยกตรวจนางสาวปรางแก้ว แววสวย ซึ่งไม่มีใบขับขี่
จึงร้องขอให้ไปซื้อน้ าดื่มมาให้ตนเพื่อแลกกับการเสี ยค่าปรับ การกระทาดังกล่าวผิดอุดมคติตารวจหรื อไม่
ก. ผิด เพราะไม่กรุ ณาปราณี ต่อประชาชน
ข. ผิด เพราะมักมากในลาภผล
ค. ไม่ผิด เพราะสิ่ งของราคาไม่แพง
ง. ไม่ผิด เพราะมีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี
82. ในขณะที่ท่านซึ่งเป็ นเจ้าพนักงานจราจรกาลังปฏิบตั ิหน้าที่ และพบผูข้ บั ขี่ได้กระทาผิดตามกฎหมายจราจร
ทางบก เมื่อท่านเรี ยกผูข้ บั ขี่หยุดรถแล้ว และต้องการบังคับใช้กฎหมายกับผูข้ บั ขี่ดงั กล่าว ต้องดาเนินการตาม
ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ออกใบสั่ง แล้วเรี ยกเก็บใบอนุญาตขับขี่ของผูน้ ้ นั
ข. ออกใบสั่ง แล้วยึดใบอนุญาตขับขี่ของผูน้ ้ นั ไว้ชวั่ คราว
ค. เรี ยกตรวจใบอนุญาตขับขี่ ออกใบสัง่ แล้วคืนใบอนุญาตขับขี่ของผูน้ ้ นั
ง. เขียนบันทึกจับกุมผูน้ ้ นั เนื่ องจากกฎหมายยกเลิกการยึดใบอนุญาตขับขี่
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83. ผูใ้ ดต่อไปนี้ ไม่ได้เป็ น “หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร” ตามคาสัง่ สานักงานตารวจแห่งชาติที่ 524/2562 เรื่ อง
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ลงวันที่ 18 ก.ย.62
ก. ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด
ข. รองผูบ้ งั คับการตารวจจังหวัดที่รับผิดชอบงานจราจร
ค. หัวหน้าสถานีตารวจซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองผูก้ ากับการหรื อเทียบเท่า
ง. เป็ นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทุกข้อ
84. ใครเป็ นผูร้ ักษาการตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
ก. ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย
ง. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
85. มาตรา 31/1 กาหนดว่า ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผูข้ บั ขี่ตอ้ งมีใบอนุญาตขับขี่อยูก่ บั ตัวและต้องแสดงต่อ
เจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจการแสดงใบอนุญาตขับขี่ขา้ งต้น สามารถทาได้ดงั ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. แสดงใบอนุญาตขับขี่ฉบับจริ ง
ข. แสดงใบอนุญาตขับขี่ดว้ ยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ค. แสดงสาเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
ง. แสดงสาเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ที่ผขู ้ บั ขี่เซ็นรับรองด้วยตนเอง
86. ข้อใดถือเป็ นรถฉุกเฉิ นตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
ก. รถส่วนบุคคลที่ติดตั้งไฟสัญญาณแสงวับวาบ
ข. รถของทางราชการทุกประเภท
ค. รถมูลนิธิที่ได้รับอนุญาตจาก ผบ.ตร. ให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ
ง. ถูกทุกข้อ
87. ในกรณี ที่เจ้าพนักงานจราจรออกใบสั่งและไม่พบตัวผูข้ บั ขี่ เมื่อเจ้าพนักงานจราจร ได้ส่งใบสั่งโดยถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ไปยังภูมิลาเนาของผูค้ รอบครองรถแล้ว กรณี เช่นนี้ กฎหมายสันนิษฐานว่าใคร
เป็ นผูก้ ระทาผิดตามใบสั่ง
ก. ผูข้ บั ขี่ที่ขบั รถในขณะกระทาผิด
ข. ผูท้ ี่รับไปรษณีย ์
ค. เจ้าของรถ
ง. ผูค้ รอบครองรถ
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88. การใช้ความเร็ วของรถยนต์ส่วนบุคคลในข้อใดถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วย
ทางหลวง
ก. ขับรถในทางพิเศษในเขต กทม. ใช้ความเร็ว 100 กม./ชม.
ข. ขับรถในทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (motorway สาย 7) ใช้ความเร็ว 125 กม./ชม.
ค. ขับรถในเขตเทศบาล ใช้ความเร็ว 85 กม./ชม.
ง. ขับรถในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ช่วงกม. ที่ 4 -50 ใช้ความเร็ ว 110 กม./ชม. ในช่อง
เดินรถช่องขวาสุด
89. ค่าปรับในข้อหาใด ถูกต้องตามประกาศ ตร. เรื่ อง การกาหนดจานวนค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบสาหรับ
ความผิด ตาม 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
90. 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
91. ในกรณี ที่ตารวจจราจรออกใบสั่งให้ผขู ้ บั ขี่ที่กระทาผิด เมื่อครบกาหนดระยะเวลาชาระค่าปรับแล้วผูข้ บั ขี่ที่
กระทาผิดยังไม่ชาระค่าปรับ กฎหมายกาหนดให้ดาเนินการออกหนังสื อแจ้งการไม่ปฏิบตั ิตามใบสั่งและ
จานวนค่าปรับที่คา้ งชาระไปยังผูข้ บั ขี่ และหากผูข้ บั ขี่ยงั คงไม่ชาระค่าปรับในเวลาที่กาหนด กฎหมายให้แจ้ง
จานวนค่าปรับที่คา้ งชาระพร้อมหลักฐานไปยังนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบก และให้นายทะเบียน
ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ผมู ้ าติดต่อขอชาระภาษีประจาปี สาหรับรถคันนั้นทราบ เพื่อไปชาระค่าปรับที่คา้ ง
ชาระภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกาหนด 30 วันนับแต่ได้รับแจ้ง แต่ยงั คงไม่ชาระค่าปรับ
เจ้าพนักงานจราจรจะต้องแจ้งนายทะเบียนดาเนินการอย่างไร
ก. ให้เจ้าพนักงานจราจรแจ้งนายทะเบียนให้งดการออกเครื่ องหมายแสดงการเสี ยภาษีประจาปี สาหรับ
รถคันนั้น
ข. ให้เจ้าพนักงานจราจรแจ้งนายทะเบียนให้งดรับชาระภาษีสาหรับรถคันนั้น
ค. ให้เจ้าพนักงานจราจรแจ้งนายทะเบียนให้อายัดป้ายทะเบียนรถคันนั้น
ง. ให้เจ้าพนักงานจราจรแจ้งนายทะเบียนให้ดาเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ตามอานาจหน้าที่
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92. การแจ้งตามข้อ 91 นั้น ให้ดาเนินการโดยวิธีใด
ก. แจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ PTM
ข. แจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ TPCC
ค. แจ้งเป็ นหนังสื อโดยไปรษณี ยต์ อบรับ
ง. แจ้งเป็ นหนังสื อโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
93. การพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายจราจรทางบก มีกี่รูปแบบได้ แก่อะไรบ้าง
ก. 2 รู ปแบบ คือ พักใช้ถาวร และพักใช้ชวั่ คราว
ข. 2 รู ปแบบ คือ พักใช้เนื่องจากถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับจนหมด และ พักใช้เนื่องจาก
กระทาผิดแล้วก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณะ
ค. มีรูปแบบเดียว คือ พักใช้เนื่องจากถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับจนหมด
ง. ไม่มีการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ มีแต่การยึดใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น
94. กฎหมายกาหนดให้หน่วยงานใด มีอานาจในการกาหนดระบบคะแนนความประพฤติในการขับรถของผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตขับขี่
ก. สานักงานตารวจแห่งชาติ และ กรมการขนส่งทางบก
ข. สานักงานตารวจแห่งชาติ
ค. กรมการขนส่งทางบก
ง. สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก และกระทรวงมหาดไทย
95. เมื่อผูไ้ ด้รับใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนหมดคะแนนตามที่กาหนดไว้ จะมี
ผล อย่างไร
ก. ถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ชวั่ คราว
ข. ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 6 เดือน
ค. ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน
ง. ถูกอายัดทะเบียน
96. ผูท้ ี่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ ประสงค์เข้ารับการอบรมความรู ้เกี่ยวกับการขับรถและวินยั
จราจรตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด และเมื่อผ่านการอบรมแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิตามที่กฎหมาย
กาหนดอย่างไรบ้าง
ก. ได้ใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ
ข. ได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถตามจานวนที่กาหนด
ค. ได้รับทะเบียนที่ถูกอายัดคืน
ง. ได้สิทธิการขับขี่รถกลับคืนมา
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97. ในกรณี ที่เจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองรถที่ได้รับใบสัง่ เป็ นนิติบุคคล กฎหมายกาหนดให้ผแู ้ ทนของนิติบุคคล
มีหน้าที่ดาเนินการอย่างไร
ก. มีหน้าที่แจ้งชื่อ ที่อยู่ พร้อมทั้งหลักฐานอื่นใดต่อพนักงานสอบสวนที่แสดงว่าผูใ้ ดเป็ นผูข้ บั ขี่ในขณะที่
พบการกระทาความผิดตามที่ระบุไว้ในใบสั่ง
ข. จ่ายค่าปรับแทนผูก้ ระทาผิด
ค. มีหน้าที่นาตัวผูก้ ระทาผิดไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนในความผิดตามที่ระบุไว้ในใบสัง่
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
98. หากนิติบุคคลฝ่ าฝื นไม่ดาเนินการตามที่กาหนดในคาถามข้อ 196 นิติบุคคลจะมีโทษอย่างไร
ก. ระวางโทษปรับในอัตราห้าเท่าของโทษปรับสูงสุดที่บญั ญัติไว้สาหรั บความผิดนั้น
ข. ระวางโทษปรับในอัตราสิ บเท่าของโทษปรับสู งสุ ดที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้น
ค. ระวางโทษปรับในอัตราสิ บเท่าของโทษปรับขั้นต่าที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้น
ง. ระวางโทษปรับในอัตราห้าเท่าของโทษปรับขั้นต่าที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้น
99. หากเจ้าพนักงานจราจรพบว่าผูข้ บั ขี่มีลกั ษณะต้องห้ามในการได้รับใบอนุญาตขับขี่ เจ้าพนักงานจราจรมี
อานาจอย่างไร
ก. มีอานาจยึดรถ เพื่อไม่ให้ผขู ้ บั ขี่ขบั รถต่อไป และจัดทาบันทึกการยึดรถส่งไปยังนายทะเบียน
ข. มีอานาจยึดใบอนุญาตขับขี่ จัดทาบันทึกการยึด และส่งบันทึกนั้นพร้อมด้วยใบอนุญาตขับขี่ ไปยังนาย
ทะเบียน
ค. มีอานาจออกใบสั่งให้แก่ผขู ้ บั ขี่เพื่อไปชาระค่าปรับตามกฎหมาย
ง. ผิดทุกข้อ
100. พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ม.42 บัญญัติเรื่ องการแสดงใบอนุญาตขับขี่ไว้วา่ “ผูข้ บั รถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ
และต้องมีใบอนุญาตขับรถและสาเนาภาพถ่ายในคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับหรื อควบคุมผูฝ้ ึ กหัดขับรถเพื่อ
แสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทนั ที เว้นแต่ผฝู ้ ึ กหัดขับรถยนต์ตาม ม.57” ถ้าผูข้ บั ขี่ไม่มีใบอนุญาตขับรถในขณะขับ
รถ เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทนั ที ผูข้ บั ขี่มีความผิดในฐานใด
ก. ต้องสงสัยว่ามีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทาความผิด หรื อซึ่งได้มาโดยการกระทา
ความผิดหรื อซึ่งมีไว้เป็ นความผิด
ข. ไม่กระทาตามหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ ย่อมมีความผิดดฐาน “ไม่มีใบอนุญาตขับรถในขณะขับรถ
เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทนั ที”
ค. ขัดขืนเจ้าพนักงาน
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
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101. ข้อใดเป็ นรถเข้าข่ายห้ามใช้ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6
ก. รถที่ยงั ไม่ผา่ นการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน หรื อจากสถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
ข. รถที่แจ้งเลิกใช้ตลอดไป
ค. รถที่ขาดต่อภาษี
ง. ถูกทุกข้อ
102. ตารวจจราจรมีอานาจตรวจผูข้ บั ขี่วา่ เมาแล้วขับโดยใช้เครื่ องตรวดวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่ าลม
หายใจ (BREATH ANALYZERTEST) หรื อไม่
ก. ไม่มีอานาจ ต้องให้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคการแพทย์เป็ นผูต้ รวจเท่านั้น
ข. ไม่มีอานาจ ต้องส่ งตัวผูข้ บั ขี่ไปตรวจยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเท่านั้น
ค. มีอานาจ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ม.142 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 แก้ไขเพิม่ เติม
โดยฉบับที่ 21
ง. ผิดทุกข้อ
103. เจ้าหน้าที่ตารวจขอดูใบอนุญาตขับขี่ มีใบขับขี่อยูก่ บั ตัวแต่บอกว่าใบขับขี่หาย หรื อไม่ได้เอาใบขับขี่มามี
ความผิดข้อหาใด
ก. ปิ ดบังซ่อนเร้น
ข. ขัดขวางการจับกุม
ค. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ง. ถูกทุกข้อ
104. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สิ่ งบันทึกภาพและเสี ยงที่มีความจาเป็ นต้องใช้เพื่อประกอบการสื บสวนและการสอบสวนคดีอาญาให้
เก็บรักษาไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรื อคดีขาดอายุความ
ข. สิ่ งบันทึกภาพและเสี ยงที่มีความจาเป็ นต้องใช้เพื่อประกอบการสื บสวนและการสอบสวนคดีอาญาให้
เก็บรักษาไว้เป็ นระยะเวลา 5 ปี ตามรอบปี ปฏิทิน
ค. สิ่ งบันทึกภาพและเสี ยงที่ไม่มีความจาเป็ นต้องใช้เพื่อประกอบการสื บสวนและการสอบสวนคดีอาญา
ให้เก็บรักษาไว้เป็ นระยะเวลา 5 ปี ตามปี งบประมาณ
ง. วิธีการทาลายสิ่ งบันทึกภาพและเสี ยง เมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่กาหนด ให้ทาลายตามระเบียบ
เกี่ยวกับพัสดุที่ ตร. กาหนด
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105. 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
106. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผูข้ บั ขี่อายุ 18 ปี บริ บูรณ์ ตรวจวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าผูข้ บั ขี่ไม่เมาสุรา
ข. ผูข้ บั ขี่อายุ 19 ปี บริ บูรณ์ ตรวจวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าผูข้ บั ขี่ไม่เมาสุรา
ค. ผูข้ บั ขี่อายุ 20 ปี บริ บูรณ์ ตรวจวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าผูข้ บั ขี่ไม่เมาสุรา
ง. ผิดทุกข้อ
107. ข้อใดกล่าวผิด
ก. ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน “ศปถ.” มี ผบ.ตร. เป็ นประธานกรรมการ
ข. ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด มี ผบก.ภ.จว. เป็ นรองประธาน
ค. ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ มีนายอาเภอ เป็ นประธานกรรมการ
ง. ไม่มีขอ้ ใดผิด ถูกทุกข้อ
108. ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอยูใ่ นระดับใดตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการ
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน พ.ศ.2554
ก. ระดับนโยบาย
ข. ระดับอานวยการ
ค. ระดับปฏิบตั ิการ
ง. ระดับปฏิบตั ิการขั้นสู ง
109. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. รถที่เครื่ องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่ น ควัน ละอองเคมี หรื อเสี ยงเกินเกณฑ์ ไม่สามารถนามาใช้ในทางเดิน
รถได้
ข. รถที่มีลอ้ หรื อส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยางสามารถนามาใช้ในทางเดินรถได้
ค. รถที่เกิดเสี ยงอื้ออึงหรื อมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถสามารถนามาใช้ในทางเดินรถได้
ง. รถที่ไม่มีแผ่นป้ายเลขทะเบียนสามารถนามาใช้ในทางเดินรถได้
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110. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรถที่ไม่ตอ้ งจัดให้มีการประกันความเสี ยหาย
ก. รถสาหรับ ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์
ข. รถของสานักพระราชวัง
ค. รถยนต์ทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
ง. ไม่มีขอ้ ใดไม่ถูกต้อง ทุกข้อเป็ นรถที่ไม่ตอ้ งจัดให้มีการประกันความเสี ยหาย
111. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. รถซึ่งเจ้าของรถได้เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ได้โอนไปยัง บุคคลอื่นโดยผลของกฎหมายว่าด้วยมรดก
หรื อโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นให้ผไู ้ ด้มาซึ่งรถ ดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็ นผูเ้ อาประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนั้นและบริ ษทั ต้องรับผิด ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของ
กรมธรรม์ประกันภัยที่ยงั เหลืออยู่
ข. บริ ษทั อาจยกเอาความทุจริ ตหรื อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ ผูเ้ อาประกันภัยมาเป็ นข้อต่อสู้
เพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ ผูป้ ระสบภัยได้
ค. ในกรณี ที่รถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผปู ้ ระสบภัย ซึ่งอยูใ่ นรถ ให้บริ ษทั ที่รับ
ประกันภัยรถของรถที่ขบั ขี่โดยประมาทจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัย ซึ่งอยูใ่ นรถคันที่เอา
ประกันภัยไว้กบั บริ ษทั
ง. ถูกทุกข้อ
112. ข้อใดผิดเกี่ยวกับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตามคาสั่งและกฎหมายในปัจจุบนั
ก. ผูบ้ ญั ชาการตารวจภูธรภาค
ข. ผูบ้ ญั ชาการตารวจสอบสวนกลาง
ค. ผูบ้ งั คับการตารวจรถไฟ
ง. ผูบ้ งั คับการตารวจนครบาล
113. หัวหน้าสถานีตารวจซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองผูก้ ากับการหรื อเทียบเท่า ไม่มีอานาจตามมาตราใด แห่ง
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
ก. มาตรา 142 มาตรา 143 มาตรา 143 ทวิ และมาตรา 144
ข. มาตรา 144
ค. มาตรา 139
ง. ผิดทุกข้อ
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114. ข้อใดกล่าว “ไม่ ถูกต้ อง” เกี่ยวกับปริ มาณแอลกอฮอล์ในร่ างกาย
ก. นาย ก. อายุ 20 ปี ขับรถยนต์ส่วนบุคคลขับโดยมีใบอนุญาตขี่ มีระดับแอลกอฮอล์ในร่ างกายเกินกว่า
50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็ นผูข้ บั ขี่รถในขณะเมาสุรา
ข. นาย ข. อายุ 25 ปี ขับรถยนต์แท็กซี่สาธารณะโดยมีใบอนุญาตขี่ มีระดับแอลกอฮอล์ในร่ างกาย 25
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่ถือว่าเป็ นผูข้ บั ขี่รถในขณะเมาสุรา
ค. นาย ค. อายุ 17 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ มีระดับแอลกอฮอล์ในร่ างกาย 25 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่า
เป็ นผูข้ บั ขี่รถในขณะเมาสุรา
ง. นาย จ. อายุ 27 ปี ขับรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ มีระดับแอลกอฮอล์ในร่ างกาย
30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็ นผูข้ บั ขี่รถในขณะเมาสุรา
115. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 เรื่ องกาหนดอายุของใบอนุญาตขับขี่
ก. อายุใบอนุญาตขับรถชัว่ คราว มีกาหนด 2 ปี
ข. อายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล มีกาหนด 5 ปี
ค. อายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ มีกาหนด 3 ปี
ง. อายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ มีกาหนด 3 ปี
116. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 หมวด 3 เรื่ อง การบรรทุกกาหนดให้รถยนต์สามารถบรรทุกยืน่ ยาวเกิน
ความยาวของตัวรถได้เท่าใด
ก. ด้านหน้ายืน่ ไม่เกินหน้าหม้อน้ าหรื อคันชน ด้านหลังยืน่ พันตัวรถไปม่เกิน 1.5 เมตร
ข. ด้านหน้ายืน่ ไม่เกินหน้าหม้อน้ าหรื อคันชน ด้านหลังยืน่ พันตัวรถไปม่เกิน 2.5 เมตร
ค. ด้านหน้ายืน่ ไม่เกินหน้าหม้อน้ าหรื อคันชน ด้านหลังยืน่ พันตัวรถไปม่เกิน 3.5 เมตร
ง. ด้านหน้ายืน่ พ้นตัวรถไม่เกิน 1 เมตร ด้านหลังยืน่ พันตัวรถไปม่เกิน 2.5 เมตร
117. 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
118. การจอดรถในลักษณะใด ถือว่าเป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
ก. นาย ก. จอดรถยนต์ส่วนบุคคลที่ตนขับขี่มา ทางด้านซ้ายของทางเดินรถ
ข. นาย ก จอดรถยนต์ส่วนบุคคลที่ตนขับขี่มา ขนานกับขอบทางหรื อไหล่ทาง
ค. นาย ก จอดรถยนต์ส่วนบุคคลที่ตนขับขี่มา ทางด้านขวาของทางเดินรถ
ง. นาย ก จอดรถยนต์ส่วนบุคคลที่ตนขับขี่มา ห่างจากขอบทางหรื อไหล่ทาง 20 ซม.
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119. หากท่านประสงค์เปลี่ยนแปลงตัวถังรถยนต์กระบะบรรทุกโดยติดตั้งโครงหลังคาหรื อตู ้ จะต้องดาเนิ นการ
อย่างไร
ก. เปลี่ยนแปลงแล้วจึงมาดาเนินการที่สานักงานขนส่ง
ข. ขออนุญาตนายทะเบียนตามภูมิลาเนาที่จดทะเบียนรถ
ค. ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วัน
ง. ไม่ตอ้ งแจ้งการเปลี่ยนแปลง เพราะไม่ใช่สาระสาคัญ
120. หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562) หมายถึงผูใ้ ด
ก. ผบ.ตร.
ข. ผบ.ตร. หรื อ ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองผูก้ ากับการหรื อเทียบเท่าที่ได้รับแต่งตั้งจาก
ผบ.ตร.
ค. ผบ.ตร. หรื อ ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูก้ ากับการหรื อเทียบเท่าที่ได้รับแต่งตั้งจาก
ผบ.ตร.
ง. ผบ.ตร. หรื อ ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูบ้ งั คับการหรื อเทียบเท่าที่ได้รับแต่งตั้งจาก
ผบ.ตร.
121. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ อง เกี่ยวกับ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2562)
ก. ผบ.ตร. เท่านั้นที่เป็ นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทัว่ ราชอาณาจักร
ข. ผบช.น. เท่านั้นที่เป็ นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขต กทม.
ค. ผบช.ก. , ผบก.ทล. เป็ นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตพื้นที่ทางหลวงที่รับผิดชอบทัว่ ราชอาณาจักร
ง. ผูบ้ ญั ชาการตารวจภูธรภาค เป็ นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตอานาจรับผิดชอบและเขตพื้นที่การ
ปกครองของแต่ภูธรภาค
122. ข้อใดถือว่าเป็ น “ทาง” ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
ก. ทางขึ้น-ลง อาคารจอดรถภายห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล สาขาปิ่ นเกล้า
ข. พื้นที่ภายในปั๊มน้ ามัน
ค. ถนนเส้นทางหลักภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ง. ถนนภายในโครงการหมู่บา้ นจัดสรรที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ในการสัญจรผ่าน
123. หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรผูใ้ ด “ไม่ มีอำนำจ” ออกข้อบังคับของหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรว่าด้วย การห้าม
เดินรถ การห้ามเดินรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงในเขตกรุ งเทพมหานคร
ก. ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ
ข. ผูบ้ ญั ชาการตารวจนครบาล
ค. ผูบ้ งั คับการตารวจจราจรกลาง
ง. ผูบ้ งั คับการตารวจนครบาล 1-9
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124. ข้อใด “ไม่ ใช่ ” 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
นครปฐม แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ควบคุมการจราจรใน สภ.พุทธมณฑล
ง. ข้าราชการตารวจตาแหน่งอื่นซึ่งหัวหน้าสถานีตารวจแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ควบคุมการจราจร
125. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ตารวจจราจรมีอานาจยึดรถได้ในกรณีใด
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
126. รถพ่วงซึ่งเป็ นรถแบบที่ไม่มีเครื่ องยนต์ ต้องอาศัยรถอื่นในการลากจูง จะต้องจดทะเบียนและเสี ยภาษีประจา
ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 หรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ต้องจดทะเบียนและเสี ยภาษีประจาปี เพราะกฎหมายบัญญัติให้รถพ่วงเป็ นรถประเภทหนึ่ง
ข. ต้องจดทะเบียน แต่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีประจาปี เพราะรถดังกล่าวไม่มีเครื่ องยนต์และเคลื่อนที่เองไม่ได้
ค. ไม่ตอ้ งจดทะเบียนและเสี ยภาษีประจาปี เนื่องจากรถดังกล่าวไม่มีเครื่ องยนต์และเคลื่อนที่เองไม่ได้
ง. ไม่ตอ้ งจดทะเบียน แต่ตอ้ งเสี ยภาษีประจาปี เพราะกฎหมายบัญญัติไว้
127. ข้อใดต่อไปนี้ คือประเภทรถที่อยูใ่ นบังคับตาม พ.ร.บ.ขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
ก. รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นงั่ (รถยนต์เก๋ ง) นามาใช้ขบั รับจ้าง
ข. รถบรรทุกส่ วนบุคคลซึ่งมีน้ าหนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม (รถกระบะ) นามาใช้ขบั รับจ้าง
ค. รถยนต์สามล้อที่นามารับจ้างขนส่งคนโดยสาร
ง. รถจักรยานยนต์นามาใช้ขบั รับจ้าง
128. 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 อไม่อย่างไร
ก. ออกใบสั่งได้ เพราะเป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
ข. ออกใบสั่งได้ เพราะเป็ นความผิดที่มีอตั ราโทษปรับสถานเดียว
ค. ออกใบสัง่ ไม่ได้ เพราะเป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่มีอตั ราโทษปรับสถานเดียว
ง. ออกใบสั่งไม่ได้ เพราะตารวจจราจรมีอานาจออกใบสั่งเฉพาะผูข้ บั ขี่เท่านั้น
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129. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
ก. ตารวจจราจรมีอานาจเรี ยกรถทุกคันเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ผขู ้ บั ขี่
ข. ตารวจจราจรมีอานาจเรี ยกรถหยุดเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ผขู ้ บั ขี่ เฉพาะรถที่มีพฤติการณ์อนั ควรเชื่อว่า
ผูข้ บั ขี่ขบั รถในขณะเมาสุราหรื อของมึนเมาอย่างอื่น
ค. ตารวจจราจรมีอานาจเรี ยกรถหยุดเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ผขู ้ บั ขี่ เฉพาะการตั้งด่านตรวจวัด
แอลกอฮอล์เท่านั้น
ง. ตารวจจราจรมีอานาจเรี ยกรถหยุดเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ผขู ้ บั ขี่ เฉพาะการขับรถในเวลากลางคืน
เท่านั้น
130. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่รวม อยูใ่ นความหมายของ “การจราจร” ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ก. คนข้ามถนน
ข. คนขี่จกั รยานบนถนน
ค. คนขับรถยนต์ในสวนผลไม้ของตัวเอง
ง. คนจูงสัตว์บนทางเดินรถ
131. ข้อใดคือความหมายของ “รถบรรทุกคนโดยสาร”
ก. รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินห้าคน
ข. รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน
ค. รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินเก้าคน
ง. รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารไม่เกินเก้าคน
132. ข้อใดต่อไปนี้ กล่ าวไม่ ถูกต้ อง เกี่ยวกับการขีดกาหนดจุดโดยทาเครื่ องหมายบนพื้นทางด้วยสี หรื อสเปรย์
ก. การขีดกาหนดจุดสาหรับรถยนต์ ต้องขีดตาแหน่งของล้อทุกล้อ (ตามลักษณะที่พบในที่เกิดเหตุ)
ข. การขีดกาหนดจุดควรกระทาเฉพาะรถที่กระทาผิดกฎหมาย
ค. การขีดกาหนดจุดควรกระทาต้องวัตถุพยานที่ปรากฏในที่เกิดเหตุ เช่น เศษดิน/เศษกระจก
ง. การขีดกาหนดจุดควรคานึงไว้เสมอว่าจะต้องสามารถนารถยนต์ที่เกิดเหตุกลับมาวางไว้ในตาแหน่งเดิม
ได้ทุกประการ
133. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ม.5 วรรคสอง ให้แก้ไขคาว่า "เจ้าพนักงานจราจรและ
เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่” และพนักงานเจ้าหน้าที่ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เป็ นคาว่า
“เจ้าพนักงานจราจรทุกแห่ง เว้นแต่ในมาตรา 78 ให้แก้ไขคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” เป็ นคาว่าอะไร
ก. ตารวจ
ข. เจ้าพนักงานจราจร
ค. เจ้าพนักงานตารวจ
ง. เจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่
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134. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถ ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.2522 มาตรา 95
ก. ใบอนุญาตแต่ละชนิดใช้สับเปลี่ยนกันได้
ข. ใบอนุญาตชนิดที่ 3 ใช้เป็ นใบอนุญาตชนิดที่ 2 และชนิดที่ 1 ได้
ค. ใบอนุญาตชนิดที่ 4 ใช้เป็ นใบอนุญาตชนิดที่ 3 ได้เท่านั้น
ง. ใบอนุญาตชนิดที่ 1 ใช้แทนใบอนุญาตชนิดที่ 2 ได้
135. พบรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน ขับขี่อยูใ่ นทางเดินรถด้านขวาสุดจาก จานวน 3 ช่องเดินรถทิศทางเดียวกัน
ก. ผิดข้อหาขับรถบรรทุกคนโดยสารไม่เดินรถทางด้านซ้ายสุด
ข. ผิดข้อหาขับรถผิดช่องทาง
ค. ไม่มีความผิด (พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.35 วรรค 2)
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
136. เครื่ องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่ง สาหรับรถที่มีส่วนบรรทุกเป็ 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
137. หากท่านพบรถยนต์กระบะส่ วนบุคคลน้ าหนักรถไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม มีหลังคาที่กระบะท้ายและมีเบาะนัง่ แถว
ยาวในกระบะ แต่ไม่มีคนโดยสารที่กระบะท้าย แต่ได้นาสิ่ งของมาบรรทุก ในกิจการส่ วนตัว ท่านเห็นว่า
รถคันดังกล่าวมีความผิดใด หรื อไม่
ก. มีความผิดข้อหาดัดแปลงรถนอกจากรายการที่จดทะเบียน
ข. มีความผิดข้อหา ใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้
ค. ผิดทั้ง ก.และ ข.
ง. ไม่มีความผิด (พ.ร.บ.รถยนต์ ม.21 (3 ทวิ))
138. ท่านพบว่า ผูข้ บั ขี่รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลซึ่งขับรถของนายจ้างมีรถยนต์ไม่จดั ทา พ.ร.บ.สาหรับคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถผ่านมา ขอทราบว่า ผูข้ บั ขี่ดงั กล่าวมีความผิดหรื อไม่ อย่างไร
ก. ผูข้ บั ขี่มีความผิดข้อหา ใช้รถไม่จดั ทา พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
ข. ผูข้ บั ขี่ซ่ ึงไม่ใช้เจ้าของรถไม่มีความผิด
ค. เจ้าของรถมีความผิดข้อหาไม่จดั ทา พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
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139. ท่านพบรถบรรทุกขนส่ งสิ บล้อขับขี่ผ่านมาโดยรถดังกล่าวไม่ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน ท่านเห็นว่าจะดาเนินคดีกบั
ผูใ้ ดบ้าง และข้อหาใด
ก. ดาเนินคดีกบั ผูข้ บั ขี่ ข้อหานารถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ
ข. ดาเนินคดีกบั เจ้าของรถว่า เป็ นเจ้าของรถไม่ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน (ขนส่ง ม.90,150)
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
140. กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วนั
ก. 45 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. 60 วัน
141. ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่ งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียน
ภายในกี่วนั
ก. 30 วัน
ข. 15 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
142. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับโคมไฟส่องป้ายทะเบียน
ก. เป็ นแสงขาวเท่านั้น
ข. มี 1 หรื อ 2 ควงก็ได้
ค. สามารถติดไว้ดา้ นบน ด้านล่าง หรื อด้านข้างของแผ่นป้ายทะเบียนท้ายรถ
ง. ถูกทุกข้อ
143. ความสู งของรถขนส่ งเมื่อวัดจากพื้นราบถึงส่ วนที่สูงที่สุดจะต้องไม่เกินเท่าใดตามกฎหมาย
ก. 2.80 เมตร
ข. 4.00 เมตร
ค. 4.80 เมตร
ง. 5.00 เมตร
144. รถบรรทุกก๊าซวิ่งในเวลา 09.30 น. ในวันราชการมีความผิดหรื อไม่
ก. มีความผิดเพราะกฎหมายไม่อนุญาต
ข. ไม่มีความผิดเพราะไม่อยูใ่ นเวลาห้าม
ค. ไม่มีความผิดเนื่ องจากไม่ได้วิ่งในเขตโรงเรี ยนและชุมชน
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
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145. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ข้าราชการตารวจระดับใดที่ไม่เป็ นเจ้าพนักงานจราจร
ก. ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ
ข. รองผูก้ ากับการจราจร
ค. ผูบ้ งั คับหมู่งานจราจร
ง. เป็ นเจ้าพนักงานจราจรทุกข้อ
146. นายตุ๊ย ขับรถเมล์สาย 80 ขณะเข้าจอดป้ ายรับส่ งผูโ้ ดยสาร นายตุ๊ย หยิบบุหรี่ ข้ ึนมาสู บ จ.ส.ต.คาภู มาพบเห็น จะ
ดาเนินการอย่างไร
ก. ปล่อยตัวเพราะไม่มีเหตุทาให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน
ข. ไม่มีความผิด
ค. ออกหนังสื อคาสั่งในข้อหา “สูบบุหรี่ ขณะขับรถประจาทาง”
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
147. รถที่มีควันดาเกินเท่าใดที่หา้ มมาใช้ในทางเดินรถ
ก. 100 เปอร์เซ็นต์
ข. 60 เปอร์เซ็นต์
ค. 70 เปอร์เซ็นต์
ง. 80 เปอร์เซ็นต์
148. ห้ามนารถที่มีเสี ยงดังเกินกว่าเดซิเบลมาใช้ในทางเดินรถ
ก. 95 เดซิเบล
ข. 80 เดซิเบล
ค. 70 เดซิเบล
ง. 60 เดซิเบล
149. ใบอนุญาตขับรถ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มีกี่ชนิด
ก. 8 ชนิด
ข. 10 ชนิด
ค. 12 ชนิด
ง. 15 ชนิด
150. นายทวี ขับรถพ่วงมาด้านขวาสุ ดถนนมีสามช่องการจราจร ช่องการจราจรด้านซ้ายมีการก่อสร้างทาง ด.ต.ศักดา
เห็นจึงเรี ยกเพื่อออกหนังสื อคาสัง่ ในข้อหาเดินรถบรรทุกไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายสุ ด การจับกุมของ ด.ต.ศักดา
กระทาถูกต้องหรื อไม่
ก. ไม่ถูกต้องเพราะช่องการเดินรถด้านซ้ายมีการก่อสร้าง
ข. ถูกต้องเพราะว่านายทวีไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
ค. ถูกต้องเพราะนายทวีไม่ได้โต้แย้ง
ง. ไม่มีขอ้ ถูก

31

151. นายสุเทพ ขับรถบรรทุกมาถึงสี่ แยกและจะตรงไปข้างหน้าจึงเปิ ดไฟกระพริ บผ่าหมากแล้วเคลื่อนตัวออกไป
ด.ต.สมคิด กาลังอานวยการจราจรพบเห็นจึงว่ากล่าวตักเตือน การใช้สัญญาณไฟของนายสุเทพ ถูกต้อง
หรื อไม่
ก. ผิด เพราะนายสุเทพฯ เปิ ดไฟกระพริ บผ่าหมากทาให้ผตู ้ อ้ งการเลี้ยวซ้ายขวาสับสน
ข. ไม่ผิด ด.ต.สมคิดฯ ผิดเองเพราะนายสุเทพฯ ทาเพราะสานึกในความปลอดภัย
ค. นายสุเทพฯ ถูกเพราะกฎหมายกาหนดไว้ถา้ จะตรงไปให้เปิ ดไฟผ่าหมาก
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
152. 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
153. นายจาลองฯ ขับรถโดยสารประจาทางสาย นครราชสี มา-ศรี สะเกษ ติดไฟแสดงความสูงบนรถสี แดง ม่วงเป็ น
ความผิดหรื อไม่
ก. ผิดกฎหมายให้ใช้สีม่วงอย่างเดียว
ข. ไม่ผิดติดได้ท้ งั สองสี
ค. ผิดเพราะต้องติดแสงสี น้ าเงินเท่านั้น
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
154. รถแผ่นป้ายทะเบียนขนส่ งชนิดใดที่วิ่งในเวลาห้ามได้
ก. รถ 18 ล้อบรรทุกตูค้ อนเทนเนอร์
ข. รถบรรทุก 10 ล้อ
ค. รถบรรทุก 6 ล้อ
ง. รถประจาทาง
155. ผูข้ บั ขี่ตอ้ งเปิ ดไฟหน้ารถเพื่อให้แสงสว่างเมื่อใด
ก. ขณะดวงอาทิตย์ตกดิน
ข. ขณะหมอกลงจัด
ค. ขณะฝนตกหนัก
ง. ขณะที่รถไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้ชดั เจนในระยะ 150 เมตร
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156. เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจค้นผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์พบโพยหวยสลากกินรวบ มีอานาจจับผูข้ บั ขี่รถนั้นหรื อไม่
ก. ไม่ได้เนื่องจากโพยสลากกินรวบดังกล่าว ยังไม่ถือเป็ นหลักฐานในการลักลอบการเล่นการพนัน
สลากกินรวบแต่อย่างใด
ข. ไม่ได้ผจู ้ บั ได้พบโพยสลากกินรวบดังกล่าว ยังไม่อาจถือได้วา่ เจ้าหน้าที่ผจู ้ บั นั้นเห็นผูก้ ระทาความผิด
ขณะนี้การซื้อขายสลากกินร่ วมกันกับเจ้ามือจึงถือไม่ได้ว่าเป็ นความผิดซึ่งหน้า
ค. ได้เนื่องจาก เมื่อเจ้าหน้าที่ได้คน้ พบโพยสลากกินรวบถือเป็ นกรณี ที่น่าเชื่อว่าผูน้ ้ นั น่าจะได้กระทา
ความผิดหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยเชื่อได้วา่ จะหลบหนี หรื อจะไปยุง่ เหยิงกับพยานหลักฐานหรื อก่อเหตุ
อันตรายประการอื่น
ง. จะจับหรื อไม่จบั ก็ได้แล้วแต่ดุลพินิจ
157. รถนัง่ ส่ วนบุคคล (รถเก๋ ง) สามารถให้บุคคลอื่นนัง่ เบาะตอนหน้าคู่กบั คนขับได้กี่คน
ก. 1 คน
ข. ไม่เกิน 2 คน
ค. ไม่จากัด
ง. คิดตามน้ าหนักแต่ตอ้ งไม่เกิน 150 กิโลกรัม
158. การลากหรื อจูงรถอื่นโดยใช้สายพ่วง สายพ่วงที่ใช้ตอ้ งมีระยะห่างจากส่วนสุ ดท้ายของรถที่ลากถึงส่วนหน้าสุด
ของรถที่ถูกลาก ดังนี้
ก. ไม่นอ้ ยกว่า 5 เมตร
ข. ไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร
ค. ไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5 เมตร
ง. ไม่เกิน 5 เมตร
159. นาย ก. ซื้อรถจาก นาย ข. ทั้งสองคนจะต้องแจ้งโอนต่อนายทะเบียนภายในกี่วนั
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน
160. ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะบุคคลที่จะทาได้ตอ้ งมีอายุเท่าใด
ก. 20 ปี
ข. 22 ปี
ค. 18 ปี
ง. 15 ปี
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161. ชื่ออาเภอต่อไปนี้ ชื่อใด ได้รับการยกเว้น อนุญาตให้ใช้แทนชื่อจังหวัด โดยปรากฏอยูใ่ นแผ่นป้ ายทะเบียนรถได้
ก. พัทยา
ข. เบตง
ค. บางแสน
ง. แม่สาย
162. ข้อใด ไม่ใช่ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ที่ผปู ้ ระกอบการขนส่ งจะต้องจ่ายให้แก่ผเู ้ สี ยหายหรื อทายาทในกรณี ผเู ้ สี ยหาย
ถึงแก่ความตาย เมื่อรถของผูไ้ ด้รับอนุญาตประกอบการขนส่ งก่อให้เกิดความเสี ยหายขึ้น
ก. ค่าซ่อมแซมรถ
ข. ค่ารักษาพยาบาล
ค. ค่าห้องพักระหว่างรักษาพยาบาล
ง. ค่าปลงศพ
163. ข้อใดผิด
ก. รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่ งจะต้องมีสภาพมัน่ คงแข็งแรงโดยผ่านการตรวจสภาพแล้ว
ข. รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่ งจะต้องมีสภาพมัน่ คงแข็งแรงโดยมีวิศวกรรับรอง
ค. รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งจะต้องมีเครื่ องอุปกรณ์และส่วนควบตามที่ กาหนด
ง. รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่ งจะต้องจดทะเบียนและเสี ยภาษีก่อน
164. บุคคลใดมิใช่ผปู ้ ระจารถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
ก. ผูข้ บั รถ
ข. ผูบ้ ริ การ
ค. นายตรวจ
ง. ผูต้ รวจการ
165. ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่ อง การกาหนดจานวนค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบสาหรับความผิ ดตาม
พ.ร.บ.จรจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563 ประกาศเมื่อใด และใช้บงั คับเมื่อใด
ก. ประกาศใช้ 24 สิ งหาคม 2563 ใช้บงั คับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ประกาศใช้ 25 สิ งหาคม 2563 ใช้บงั คับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. ประกาศใช้ 26 สิ งหาคม 2563 ใช้บงั คับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. ประกาศใช้ 27 สิ งหาคม 2563 ใช้บงั คับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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166. ตามประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่ องกาหนดแบบใบสัง่ เจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.2563 แบบใบสัง่ เจ้า
พนักงานจราจร มีกี่แบบอะไรบ้าง
ก. 2 แบบ คือ 1) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสาหรับให้กบั ผูข้ บั ขี่ ติด ผูก หรื อแสดงไว้ที่รถ 2) แบบใบสั่ง
เจ้าพนักงานจราจรสาหรับส่งทางไปรษณีย ์
ข. 2 แบบ คือ 1) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสาหรับให้กบั ผูข้ บั ขี่ 2) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสาหรับ
ติด ผูก หรื อแสดงไว้ที่รถ
ค. 1 แบบ คือ แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสาหรับให้กบั ผูข้ บั ขี่
ง. 1 แบบ คือ แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสาหรับให้กบั ผูข้ บั ขี่ ติด ผูก หรื อแสดงไว้ที่รถ
167. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริ มสาหรับการสนทนา กาหนดจานวนค่าปรับเท่าใด
ก. ปรับ 400 บาท
ข. ปรับ 500 บาท
ค. ปรับ 1,000 บาท
ง. ไม่ตอ้ งเสี ยค่าปรับ
168. ไม่ขบั ขี่รถจักรยานในทางที่ได้จดั ทาไว้สาหรับรถจักรยาน กาหนดจานวนค่าปรับเท่าใด
ก. ปรับ 400 บาท
ข. ปรับ 200 บาท
ค. ปรับ 300 บาท
ง. ไม่ตอ้ งเสี ยค่าปรับ
169. ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประเภทใดที่สามารถใช้แทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได้
ก. ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจาทาง
ข. ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจาทาง
ค. ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งโดยรถขนาดเล็ก
ง. ถูกทุกข้อ
170. ผูบ้ ริ การตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก ได้แก่ผใู ้ ดบ้าง
ก. พนักงานต้อนรับประจารถขนส่งผูโ้ ดยสาร
ข. บริ กรประจารถขนส่งผูโ้ ดยสาร
ค. พนักงานเก็บค่าโดยสารประจารถขนส่งผูโ้ ดยสาร
ง. ข้อ ก. และ ข.
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171. ผูข้ อรับใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถประเภทการขนส่งประจาทาง การขนส่งไม่ประจาทาง และการขนส่งโดยรถ
ขนาดเล็กจะต้องมีความรู ้ความสามารถในเรื่ องใดบ้าง
ก. ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร รถยนต์ และขนส่ง
ข. ความรู ้เกี่ยวกับข้อกาหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง
ค. มารยาทในการขับรถ
ง. ถูกทุกข้อ
172. นายคาสิ งห์ คนขับรถแท็กซี่ ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงขนาดเล็กจานวนมากมาติดบริ เวณช่องว่างที่แผ่นป้าย
ทะเบียนเพื่อให้รถอื่นมองเห็นชัดเจนเพราะกลัวถูกชนท้ายในเวลากลางคืน นายคาสิ งห์มีความผิดฐานใด
หรื อไม่
ก. ไม่มีความผิดเพราะมีเหตุผลอันสมควรเพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ
ข. ไม่มีความผิดเพราะไม่ได้ติดตรงตัวอักษรหรื อตัวเลข
ค. มีความผิดฐานปิ ดบังทั้งหมด หรื อแต่บางส่วนซึ่งเครื่ องหมายที่นายทะเบียนออกให้ประจารถ
ง. มีความผิดฐานคัดแปลงแผ่นป้ายทะเบียน
173. ข้อใดมิใช่เครื่ องอุปกรณ์ของรถยนต์
ก. โคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ
ข. เครื่ องปัดน้ าฝน
ค. ที่บงั แดดสาหรับผูข้ บั รถ
ง. ยางอะไหล่
174. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
ก. เรี ยกเก็บค่าโดยสารหรื อค่าบริ การอื่นเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด
ข. ไม่มารายงานตนต่อนายทะเบียนตามที่นายทะเบียนสั่งเป็ นหนังสื อไปแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้ง โดยมี
ระยะเวลาห่างกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งเดือน ทั้งนี้โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ค. กระทาความผิดซ้ าในข้อหาเดียวกันกับความผิดครั้งก่อน ภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแต่ความผิด
ครั้งก่อนเกิดขึ้น
ง. ในระหว่างบรรทุกคนโดยสารรถยนต์สาธารณะหรื อจักรยานยนต์สาธารณะ ปฏิเสธไม่ยอมรับจ้าง โดย
อ้างว่า การบรรทุกน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรื อคนโดยสาร
175. ปัจจุบนั ผูท้ ี่จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรื อใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุเท่าใด
ก. ไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์
ข. ไม่ต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์
ค. ไม่ต่ากว่า 22 ปี บริ บูรณ์
ง. ไม่ต่ากว่า 25 ปี บริ บูรณ์
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176. นายสมาน ได้รับอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถประเภทการขนส่งไม่ประจาทาง ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
ต่อมาตกงานจึงต้องการขับรถแท็กซี่ นายสมานฯ จะต้องทาอย่างไร
ก. จะมาขับรถแท็กซี่เลยไม่ได้ ต้องไปขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะก่อน
ข. จะมาขับรถแท็กซี่เลยไม่ได้ เพราะไม่เคยมีใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถประเภทการขนส่งประจาทาง
ค. สามารถมาขับรถแท็กซี่ได้เลย เพราะใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งไม่ประจาทาง
ตามกฎหมายการขนส่งทางบกสามารถใช้แทนใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้ทุกชนิด
ง. สามารถมาขับรถแท็กซี่ได้เลย เพราะใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถประเภทการขนส่งไม่ประจาทาง สามารถใช้
แทนใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรื อรถแท็กซี่ได้
177. ส.ต.ท.กล้า ขณะปฏิบตั ิหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการจราจร ได้ฉวยโอกาสไปดักซุ่มอยูข่ า้ งเสาไฟฟ้า
เพื่อสกัดรถที่ฝ่าสัญญาณไฟจราจรแล้วเรี ยกเอาเงินเข้ากระเป๋ าตนเอง ดังนี้ถือว่า ส.ต.ท.กล้า เป็ นผูไ้ ม่ปฏิบตั ิ
ตามอุดมคติตารวจข้อใด
ก. ข้อ 3
ข. ข้อ 4
ค. ข้อ 5
ง. ข้อ 6
178. การนารถที่จดทะเบียนเป็ นรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน ไปถอดหลังคาและเบาะนัง่ ออก แล้วนาไป
บรรทุกสิ่ งของ มีความผิดฐานใดหรื อไม่
ก. มีความผิดฐานใช้รถผิดประเภท
ข. ไม่มีความผิดเนื่องจากเป็ นสิ ทธิส่วนบุคคล
ค. มีความผิดฐานดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้
ง. ไม่มีความผิดเพราะสามารถดัดแปลงสภาพรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน เป็ นรถบรรทุกส่วนบุคคลได้
179. กรณีใด มิใช่เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ก. จานวนรถ
ข. สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถ่ายคน สัตว์ สิ่ งของ
ค. สถานที่เก็บ ซ่อม
ง. สี ของรถ
180. ใบอนุญาตชนิดใด ใช้ขบั รถซึ่งมีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกเกินกว่า 3,500 กิโลกรัม
ก. ชนิดที่ 1
ข. ชนิดที่ 3
ค. ชนิดที่ 5
ง. ชนิดที่ 7
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181. ในขณะที่ท่านปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นตารวจจราจรอานวยความสะดวกจราจรให้ประชาชนอยูน่ ้ นั ได้มี นางแดง
มาพบและชี้ให้ท่านจับกุมตัว นายดา โดยแจ้งว่าถูกนายดาทาร้ายร่ างกายมาเมื่อห้าวันผ่านมา โดยบอกด้วยว่า
ได้ร้องทุกข์ไว้ตามระเบียบแล้ว ดังนี้ ท่านจะต้องปฏิบตั ิอย่างไรจึงจะถูกต้อง
ก. จับกุมตัวนายดาตามที่นางแดงชี้และยืนยันให้จบั กุมเนื่องจากนางแดงได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ตาม
ระเบียบแล้ว
ข. จะไม่ทาการจับกุม โดยอธิบายให้นางแดงได้ทราบและเข้าใจว่าไม่อาจจับกุมตัวนายดาดังกล่าวได้เพราะ
ไม่ใช่กรณีมีหมายจับของศาล
ค. จะไม่ทาการจับกุม โดยอธิบายให้นางแดงได้ทราบและเข้าใจว่าไม่อาจจับกุมตัวนายดาดังกล่าวได้เพราะ
ไม่ใช่กรณีที่เป็ นการกระทาความผิดซึ่งหน้าที่จะมีอานาจในการจับกุม
ง. ข้อ ข. และ ค.ถูก
182. กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 กาหนดให้โคมไฟแสงพุ่งไกล
ของรถโดยสาร ติดสูงจากผิวทางไม่เกินกี่เซ็นติเมตร
ก. 100 เซ็นติเมตร
ข. 115 เซ็นติเมตร
ค. 125 เซ็นติเมตร
ง. 135 เซ็นติเมตร
183. ในขณะที่ท่านกาลังปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นตารวจจราจรอานวยความสะดวกให้ประชาชนอยู่น้ นั ได้รับแจ้งเหตุทาง
ศูนย์วิทยุของสถานีตารวจว่ามีเหตุรถยนต์เฉี่ ยวชนกันมีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บถูกนาตัวส่ งโรงพยาบาล รถทั้งสองคัน
กีดขวางการจราจรไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และพนักงานสอบสวนเวรเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุในคดีอื่น
ซึ่งอยูห่ ่างกันออกไปต้องใช้เวลานานกว่าจะเดินทางมาถึง ดังนี้ท่านจะดาเนินการอย่างไร
ก. รี บไปที่เกิดเหตุอานวยความสะดวกการจราจรเท่านั้น ส่ วนรถติดก็ระบายออกไปทางอื่น
ข. รี บเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ ประสานให้ขอ้ มูลพนักงานสอบสวนเวรว่ารถกีดขวางการจราจรไม่สามารถ
ระบายรถได้ ขออนุญาตถ่ายภาพ ทาเครื่ องหมาย ก่อนเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุเพื่อระบายรถ
ค. ปฏิบตั ิหน้าที่ปกติหากไม่มีคาสั่งผูบ้ งั คับบัญชาให้ดาเนินการแม้อยูใ่ กล้ที่เกิดเหตุก็ตาม เป็ นเรื่ อง
ผูเ้ กี่ยวข้องอื่นต้องดาเนินการ
ง. รอให้พนักงานสอบสวนเวรไปถึงก่อนจึงค่อยเข้าไปอานวยความสะดวกขณะตรวจที่เกิดแหตุ
184. ตามประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่ องการกาหนดจานวนค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบสาหรับความผิด
(ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522) พ.ศ.2563 กาหนดอัตราค่าปรับต่าสุดไว้จานวนเท่าใด
ก. 200 บาท
ข. 500 บาท
ค. 1000 บาท
ง. 1,500 บาท
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185. เงินภาษีประจาปี ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่จดั เก็บได้ในจังหวัดต่างๆ นอกเขตกรุ งเทพมหานครจะต้อง
จัดสรรให้แก่สุขาภิบาลในอัตราร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 10
ข. ร้อยละ 25
ค. ร้อยละ 50
ง. ร้อยละ 60
186. ตามประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่ องการกาหนดจานวนค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบสาหรับความผิด (ตาม
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522) พ.ศ.2563 กาหนดอัตราค่าปรับสาหรับผูข้ บั ขี่ยานพาหนะประเภทต่างๆ
ข้อหาใดมีอตั ราโทษปรับสูงที่สุด
ก. ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาณจราจรและเครื่ องหมายจราจร
ข. นารถที่มีเครื่ องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่ น ควัน ละออง เคมี หรื อเสี ยงเกินเกณฑ์ที่ผบู ้ ญั ชาการตารวจ
แห่งชาติกาหนดมาใช้ในทางเดินรถ
ค. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่
ง. ไม่สวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
187. รถตูบ้ รรทุก ที่ติดตั้งระบบทาความเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในตัวถังส่วนบรรทุก จะต้องมีความกว้างของ
ตัวถังไม่เกินกี่เมตร
ก. 2 เมตร
ข. 2.5 เมตร
ค. 2.55 เมตร
ง. 2.60 เมตร
188. รถโรงเรี ยนซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 กาหนดให้มีผคู ้ วบคุมดูแลนักเรี ยนนั้น ผูค้ วบคุมดูแลจะต้องมีอายุ
ไม่ต่ากว่ากี่ปี
ก. 18 ปี
ข. 20 ปี
ค. 22 ปี
ง. 25 ปี
189. รถบรรทุก 6 ล้อ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 60 ออกตามความ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ความสูงของ
กระบะทึบ เมื่อวัดจากพื้นกระบะต้องไม่เกินกี่เซ็นติเมตร
ก. 50 เซ็นติเมตร
ข. 60 เซ็นติเมตร
ค. 70 เซ็นติเมตร
ง. 80 เซ็นติเมตร
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190. รถบรรทุกส่วนบุคคล (กระบะ) สามารถบรรทุกสิ่ งของท้ายกระบะสู งได้ไม่เกินเท่าใดจากพื้นทาง
ก. สูงเท่าหลังคา
ข. 1.50 เมตร
ค. 2 เมตร
ง. 3 เมตร
191. รถยนต์ตามความหมายของ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่เดินด้วยกาลังเครื่ องยนต์ กาลังไฟฟ้าหรื อ
พลังงานอื่น หมายถึง
ก. รถจักรยานยนต์
ข. รถตั้งแต่ 3 ล้อขึ้นไป
ค. รถตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป
ง. ถูกทุกข้อ
192. โคมไฟสู งหน้ารถจะต้องมีแสงสว่างให้เห็นพื้นทางได้ชดั เจนในระยะไม่นอ้ ยกว่ากี่เมตร
ก. 50 เมตร
ข. 100 เมตร
ค. 150 เมตร
ง. 200 เมตร
193. รถบรรทุก 10 ล้อ พื้นกระบะกว้างเกิน 2.30 เมตร สามารถบรรทุกสิ่ งของได้สูงเท่าใด จากพื้นทาง
ก. 3 เมตร
ข. 3.50 เมตร
ค. 3.80 เมตร
ง. 4.00 เมตร
194. การติดธงแดง หรื อสัญญาณไฟแดงที่ตอนปลายสุ ดของสิ่ งที่บรรทุก จะต้องให้มองเห็นได้ในระยะเมตร
ก. 50 เมตร
ข. 100 เมตร
ค. 150 เมตร
ง. 200 เมตร
195. ตารวจจราจรมีอานาจยึดรถจักรยานยนต์ที่อุปกรณ์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายรถยนต์มาใช้ในทาง
หรื อไม่
ก. ไม่ได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อานาจตารวจจราจรยึดรถในกรณีดงั กล่าว
ข. ไม่ได้เนื่ องจากรถจักรยานยนต์ดงั กล่าว ไม่ใช่สิ่งของซึ่งใช้ในการกระทาความผิดมีไว้เป็ นความผิดหรื อมีไว้
เพื่อใช้ในการกระทาความผิด
ค. ได้เนื่องจากหากปล่อยผูก้ ระทาความผิดขับรถไป เท่ากับเป็ นการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
ง. ได้เนื่องจากต้องมีหลักประกันในการที่จะบังคับให้ผขู ้ บั ขี่ไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวน
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196. กรณี เฉียวชนผูอ้ ื่นแล้วหลบหนี หากเจ้าของรถไม่มาแสดงตนภายในระยะเวลาเท่าใด จึงให้รถตกเป็ นของแผ่นดิน
ก. 1 เดือน
ข. 3 เดือน
ค. 6 เดือน
ง. 12 เดือน
197. ในทางเดินรถที่แคบและไม่อาจจะสวนกันได้โดยปลอดภัย ผูข้ บั ขี่รถจะต้องดาเนินการอย่างไร
ก. ใครมาก่อนไปก่อน
ข. ผูข้ บั ขี่รถคันใหญ่หยุดให้รถเล็กไปก่อน
ค. รถเล็กหยุดให้รถคันใหญ่กว่าไปก่อน
ง. รถที่ให้สัญญาณไฟหรื อสัญญาณมือไปก่อน
198. หากผูต้ รวจการขนส่ งพบว่าผูข้ บั ขี่ขบั รถขณะเมาสุ รา หรื อเสพยาเสพติดให้โทษ ต้องส่ งตัวแก่พนักงาน
สอบสวนภายในระยะเวลาเท่าใด
ก. 2 ชัว่ โมง
ข. 4 ชัว่ โมง
ค. 6 ชัว่ โมง
ง. 8 ชัว่ โมง
199. ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่จอดรถเลยเครื่ องหมายหยุดรถประจาทางไปกี่เมตร
ก. 1 เมตร
ข. 2 เมตร
ค. 3 เมตร
ง. 4 เมตร
200. กฎกระทรวงฉบับที่ 13 ที่ออกโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก ได้กาหนดค่าใช้จ่ายกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่
เคลื่อนย้ายรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ไว้จานวนกี่บาท
ก. 200 บาท
ข. 400 บาท
ค. 500 บาท
ง. 1,000 บาท
201. นาย ก. ขับรถตามรถวิทยุ 0001 ซึ่งเปิ ดสัญญาณไฟวับวาบวิ่งมาบนถนนทางหลวงหมายเลข 4 นาย ก. จะต้อง
เว้นระยะห่างจากรถวิทยุ 0001 ในระยะกี่เมตร
ก. 50 เมตร
ข. 100 เมตร
ค. 150 เมตร
ง. 200 เมตร
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202. นายอนามัย ขับขี่รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ บรรทุกไม้ยางพารา โดยมีนาย ก ข ค คนงานนัง่ มาบนหลังคาห้อง
โดยสาร อันน่าจะเกิดอันตราย ผูใ้ ดมีความผิดหรื อไม่
ก. ไม่มี
ข. เป็ นความผิดของนายอนามัย
ค. เป็ นความผิดของนาย ก, ข, และ ค
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ข้อ ค.
203. ประกาศสานักงานตารวจแห่ งชาติ เรื่ อง กาหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.2563 กาหนดแบบ
ใบสั่งจราจรสาหรับส่ งทางไปรษณี ย ์ มีชุดละกี่แผ่นอะไรบ้าง
ก. ชุดละ 2 แบบ สาหรับส่งให้กบั ผูข้ บั ขี่เจ้าของหรื อผูค้ รองรถ และสาหรับเก็บไว้เป็ นหลักฐานสาหรับผู ้
ออกใบสั่ง
ข. ชุดละ 3 แบบ สาหรับส่งให้กบั ผูข้ บั ขี่เจ้าของหรื อผูค้ รองรถ สาหรับเก็บไว้เป็ นหลักฐานสาหรับผูอ้ อก
ใบสั่ง และสาหรับส่ งให้พนักงานสอบสวน
ค. ชุดละ 4 แบบ สาหรับส่งให้กบั ผูข้ บั ขี่เจ้าของหรื อผูค้ รองรถ สาหรับเก็บไว้เป็ นหลักฐานสาหรับผูอ้ อก
ใบสั่ง สาหรับส่งให้พนักงานสอบสวน และสาหรับส่งให้สานักงานขนส่งจังหวัด
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
204. ค่าธรรมเนียมในการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถในกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียม
แผ่นละเท่าใด
ก. 100 บาท
ข. 200 บาท
ค. 400 บาท
ง. 500 บาท
205. เมื่อรถทะเบียนระงับ หากประสงค์จะจดทะเบียนรถใหม่ตอ้ งนารถไปตรวจสภาพรถที่ใด
ก. สานักงานขนส่งจังหวัดในภูมิลาเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ข. สถานตรวจสภาพเอกชนในภูมิลาเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ค. สานักงานขนส่งจังหวัดหรื อสาขาในภูมิลาเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ง. ไม่สามารถจดทะเบียนรถได้เนื่องจากทะเบียนระงับแล้ว
206. ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตขับรถชนิดใด มีสิทธิขอรับใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ น
ภาคี
ก. รถยนต์ส่วนบุคคล
ข. รถยนต์สาธารณะ
ค. รถจักรยานยนต์สาธารณะ
ง. ถูกทุกข้อ
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207. ความผิดฐานใดที่ถูกเจ้าพนักงานเปรี ยบเทียบปรับตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป และครั้งสุ ดท้ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่
สามารถขอใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้
ก. ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข. อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน
ค. ขับรถเร็ วเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
ง. ถูกทุกข้อ
208. นายกบ และนายเขียด นารถจักรยานมาขับขี่เล่นในบริ เวณสนามฟุตบอลหน้าลานฝึ กศรี ยานนท์ของโรงเรี ยน
นายร้อยตารวจ นายกบขับขี่รถด้วยความประมาทไปชนรถของนายเขียดจนรถของนายเขียดพังเสี ยหายการ
กระทาของนายกบเป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ฐานใด หรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ผิดฐานขับรถโดยประมาทและทาให้เสี ยทรัพย์
ข. ไม่ผิดฐานขับรถโดยประมาทแต่ผิดฐานทาให้เสี ยทรัพย์
ค. ผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็ นหตุให้ทรัพย์สินของผูอ้ ื่นเสี ยหาย
ง. ไม่เป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
209. นายเอก จอดรถไว้ริมถนนในเวลากลางคืน ท้ายรถล้ าออกไปในผิวจราจร โดยไม่มีเครื่ องหมายแสดงว่ามีรถ
จอดอยู่ (คือไม่มีไฟสัญญาณแสดงไว้) นายโทขับรถมาตามถนนนั้น และไม่สามารถมองเห็นรถของนายเอก ที่
จอดไว้ได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิ บเมตร เป็ นเหตุให้รถของนายโทชนท้ายรถของนายเอก
เป็ นเหตุให้นายโทได้รับอันตรายสาหัส ดังนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. นายโท มีความผิดฐานขับรถโดยประมาทหรื อน่าหวาดเสี ยวอันอาจเกิดอันตรายต่อบุคคลหรื อทรัพย์สิน
ข. นายเอก มีความผิดฐานขับรถโดยประมาทหรื อน่าหวาดเสี ยวอันอาจเกิดอันตรายต่อบุคคลหรื อทรัพย์สิน
ค. นายเอก มีความผิดฐานกระทาโดยประมาทเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นได้รับอันตรายสาหัส
ง. ทั้งนายเอก และนายโท มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เพราะกระทาด้วยความ
ประมาทด้วยกันทั้งสองฝ่ าย
210. นายเขียว เกาะห้อยโหนที่บนั ไดท้ายรถบรรทุกคนโดยสารเพราะคนโดยสารแน่น นายเหลือง คนขับรถทราบ
ว่ามีผโู ้ ดยสารเกาะห้อยโหน แต่ก็ได้ขบั รถต่อไป และรถได้ไปเบียดรถคันที่จอดอยูเ่ ป็ นเหตุให้นายเขียวตกลง
มาจากรถถึงแก่ความตาย ดังนี้ จงวินิจฉัยว่าเหลืองมีความผิดอาญาฐานใดหรื อไม่
ก. ฐานเป็ นผูข้ บั ขี่รถโดยสารประจาทางยินยอมให้ผอู ้ ื่นเกาะ ห้อยโหน หรื อยื่นส่วนหนึ่งส่ วนใดของ
ร่ างกายออกไปนอกตัวถังรถยนต์
ข. ฐานกระทาโดยประมาทเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นถึงแก่ความตาย
ค. มีความผิดตามข้อ ก. และข้อ ข.
ง. ไม่มีความผิดอาญาฐานใดเลย
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211. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 55 ห้ามมิให้หยุดรถที่ใด
ก. บนทางเท้า
ข. ในทางร่ วมทางแยก
ค. ในเขตปลอดภัย
ง. ถูกทุกข้อ
212. เมื่อผูข้ บั ขี่เจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองรถได้รับใบสัง่ ตามมาตรา 140 พ.ร.บ.จราจรทางบก แล้วให้ชาระค่าปรับได้ที่
ก. ชาระที่สถานีตารวจที่ถูกจับก็ได้
ข. ชาระที่สถานีตารวจใดก็ได้
ค. ชาระโดยการส่ งธนาณัติหรื อตัว๋ แลกเงินของธนาคาร โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนสั่งจ่ายแก่ผบู ้ ญั ชาการ
ตารวจแห่งชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
213. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 “ไหล่ทาง” หมายถึง
ก. แนวริ มของทางเดินรถ
ข. พื้นที่ที่ทาไว้สาหรับคนเดิน
ค. พื้นที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้จดั ทาเป็ นทางเท้า
ง. ทางเท้า
214. นายชาย พิการไม่มีนิ้วมือข้างซ้าย ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชวั่ คราวได้หรื อไม่
ก. ไม่ได้ เพราะ นายชาย เป็ นผูม้ ีร่างกายพิการ
ข. ไม่ได้ เพราะ ขัดต่อระเบียบกรมการขนส่งทางบก
ค. ได้ เพราะ หากนายชาย มีบตั รผูพ้ ิการ
ง. ได้ เพราะ ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายพิการจนเป็ นที่เห็นได้วา่ ไม่สามารถขับรถได้
215. ข้อใดถูกต้อง
ก. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจาปี ต้องนารถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ข. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจาปี ต้องนารถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ค. รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจาปี ต้องนารถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพ
เอกชน
ง. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 10 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจาปี ต้องนารถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
216. 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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217. รถที่มีความเร็วช้า ผูข้ บั ขี่จะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ขับรถได้ท้ งั ด้านซ้ายและด้านขวา
ข. ขับรถชิดขอบด้านขวา
ค. ขับรถที่บริ เวณไหล่ทาง
ง. ขับรถชิดขอบด้านซ้าย
218. ข้อใดเปิ ดไฟฉุกเฉินได้ถูกต้อง
ก. รถเสี ยหรื อรถเกิดอุบตั ิเหตุ
ข. เปิ ดได้ตลอดเวลา
ค. มีหมอก
ง. ผ่านทางแยก
219. นายไก่ขบั รถจักรยานยนต์ที่ไม่มีไฟหน้ารถในเวลาพลบค่ามีแสงส่ องสว่างไม่เพียงพอด้วยความเร็ วสู งโดย
ประมาทไม่ลดความเร็ วเมื่อเข้าใกล้ทางโค้งเป็ นเหตุให้เฉี่ ยวชนถูกนายมิ่งจนเป็ นเหตุให้นายมิ่งล้มไปถูกรถยนต์
อื่นชนและทับจนนายมิ่งถึงแก่ความตาย กรณี น้ ีนายไก่มีความผิดหรื อไม่
ก. นายไก่ไม่มีความผิดเนื่องจากไม่มีเจตนา
ข. นายไก่ไม่มีความผิดเนื่ องจากรถคันอื่นเป็ นผูช้ นนายมิ่งจนถึงแก่ความตาย
ค. นายไก่มีความผิดเนื่ องจากความตายของนายมิ่งเป็ นผลโดยตรงจากความประมาทของนายไก่
ง. ผิดทุกข้อ
220. ป้ายทรงกลม พื้นหลังสี ขาว ขอบสี แดง เป็ นลักษณะของป้ายชนิดใด
ก. ป้ายเตือน
ข. ป้ายแนะนา
ค. ป้ายบังคับ
ง. บอกทาง
221. การกาหนดความเร็ วในกฎหมายจราจรทางบก พิจารณาจากตัวแปรใดบ้าง
ก. ประเภทของรถ ในเขตเมือง
ข. น้ าหนักของรถ นอกเขตเมือง
ค. ในเขตเมือง นอกเขตเมือง
ง. ประเภทของรถ บริ เวณในเขต นอกเขตเมือง
222. กรณีที่ผขู ้ บั ขี่ขบั รถไปชนบุคคลอื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส นอกจากผูข้ บั ขี่จะต้องรับผิดทางอาญาแล้ว ผูข้ บั ขี่
ยังจะต้องรับผิดทางแพ่งอย่างไร
ก. ถูกจาคุก
ข. ถูกปรับ
ค. ถูกริ บทรัพย์สิน
ง. ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
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223. ตามมาตรา 77 ห้ามมิให้ผใู ้ ดใช้รถทุกชนิดลากรถหรื อจูงรถอื่นไปในทางเกินกี่คนั
ก. 1 คัน
ข. 2 คัน
ค. 3 คัน
ง. ไม่กาหนด
224. หากท่านกาลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดกวดขันวินยั จราจร พบผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ท่านจะมีวิธีดาเนินการอย่างไร
ก. ออกใบสั่ง
ข. ออกใบสั่งและยึดบัตรประชาชนไว้ก่อน
ค. ให้เสี ยค่าปรับที่ ณ จุดตรวจ
ง. ออกใบสัง่ และยึดกุญแจรถ
225. “ผูข้ บั ขี่ขบั รถทับเขตปลอดภัย ตารวจซึ่งอยูห่ ลังพุ่มไม้สังเกตเห็น จึงได้แสดงตัวเข้าขวางด้านหน้ารถของรถ
เพื่อเรี ยกผูข้ บั ขี่รับทราบความผิด พฤติกรรมดังกล่าวของตารวจสามารถทาได้หรื อไม่”
ก. ได้ เพราะหากไม่หลบอยู่หลังพุ่มไม้ เมื่อผูข้ บั ขี่เห็นตารวจอาจหนีได้
ข. ไม่ได้ เพราะตารวจต้องอยู่ในตาแหน่งเปิ ดเผยที่เห็นได้ชดั ไม่แอบแฝงซ่อนเร้น
ค. ได้ เพราะหากผูข้ บั ขี่เห็นตารวจอาจระวังตัวได้
ง. ได้ เพราะตารวจมีอานาจหน้าที่ในการซุ่มจับกุมผูก้ ระทาความผิด
226. เมื่อมีเหตุรถชนกันเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ตารวจควรปฏิบตั ิตวั อย่างไรเพื่อป้องกันการหลบหนี
ก. ขอเรี ยกใบอนุญาตผูข้ บั ขี่ของคู่กรณี ท้ งั หมด เพื่อส่ งมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อป้องกันการหลบหนี
ข. เรี ยกรถพยาบาลให้มาที่เกิดเหตุ
ค. กาหนดจุดโดยทาเครื่ องหมายบนพื้นทาง
ง. สอบถามเหตุการณ์จากผูบ้ าดเจ็บ
227. ผูข้ บั ขี่ขบั รถบรรทุกด้วยความเร็ ว 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงในเขตเมือง ซึ่งกาหนดความเร็ ว 80 กิโลเมตรต่อ
ชัว่ โมง หากผูข้ บั ขี่ตอ้ งการแซงคันหน้าด้วยอัตราเร็ ว 85 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ผูข้ บั ขี่มีความผิดหรื อไม่
ก. มีความผิดเพราะขับรถเร็ วเกินกว่าเครื่ องหมายจราจรติดตั้งภายในเขตเมือง
ข. ไม่มีความผิด เพราะใช้ความเร็ วเพื่อแซงเท่านั้น
ค. ไม่มีความผิดจะขับด้วยความเร็ วขั้นสู งหรื อขั้นต่าก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราความเร็ วที่กาหนดในกฎกระทรวง
ง. ข้อ 2 และ 3 ถูก
228. การปฏิเสธการกระทาความผิดตามใบสั่ง ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 สามารถโต้แย้งด้วยเหตุผลใด
ก. มิได้เป็ นผูก้ ระทาความผิดตามที่ถูกกล่าวหา
ข. มิได้เป็ นผูข้ บั ขี่ในขณะเกิดเหตุ
ค. รถยนต์คนั ที่เกิดเหตุมิใช่รถยนต์ของท่าน
ง. ถูกทุกข้อ
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229. กรณี ที่ผขู ้ บั ขี่ขบั รถโดยประมาทไปชนบุคคลอื่นจนถึงแก่ความตาย นอกจากผูข้ บั ขี่จะต้องใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนในทางแพ่งแล้ว ผูข้ บั ขี่จะต้องรับโทษทางอาญาในข้อใด?
ก. ประหารชีวิต
ข. จาคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
ค. จาคุกตลอดชีวิต
ง. ริ บทรัพย์สิน
230. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของใบอนุญาตขับรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 43
ก. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
ข. ใบอนุญาตขับรถบดถนน
ค. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
ง. ใบอนุญาตขับรถบรรทุก
231. สี ของตัวอักษร และตัวเลขของแผ่นป้ายทะเบียนสาหรับรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด มีลกั ษณะอย่างไร
ก. พื้นสี ขาวสะท้อนแสง อักษรและขอบสี ดา
ข. พื้นสี เหลืองสะท้อนแสง อักษรและขอบสี แดง
ค. พื้นสี เหลืองสะท้อนแสง อักษรและขอบสี ดา
ง. พื้นแผ่นป้ายใช้สีเขียวสะท้อนแสง หมายเลขทะเบียนและขอบแผ่นป้ายสี ขาว
232. สี่ แยกที่เกิดเหตุไม่มีสัญญาณไฟจราจร และรถของนางเปิ้ ลกับรถของนายโชค แล่นมาคนละทางแล้วชนกัน
ตรงบริ เวณสี่ แยก ปรากฏว่ารถของนายโชคแล่นมาถึงสี่ แยกก่อน ถามว่าฝ่ ายใดเป็ นฝ่ ายประมาท
ก. นายโชค เป็ นฝ่ ายประมาทเนื่องจากไม่ชะลอความเร็ วเนื่ องจากถึงแยกก่อน
ข. นายโชค เป็ นฝ่ ายประมาทเนื่องจากนายโชค ถึงแยกก่อน
ค. นางเปิ้ ล เป็ นฝ่ ายประมาทเนื่องจากไม่หยุดหรื อชะลอรถให้นายโชค ผ่านไปก่อน
ง. ผิดทั้งคู่ เนื่ องจากสี่ แยกที่เกิดเหตุไม่มีสัญญาณไฟทั้งคู่ไม่ชะลอความเร็ว
233. ป้ายให้ทาง มีลกั ษณะอย่างไร
ก. ทรงกลม พื้นหลังสี ขาว ขอบสี แดง
ข. สามเหลี่ยม พื้นหลังสี ขาว ขอบสี แดง
ค. ทรงกลม พื้นหลังสี เหลือง ขอบสี ดา
ง. ทรงสี่ เหลี่ยมตั้งมุมขึ้น พื้นหลังสี ขาว ของสี ดา
234. รถพี่เปิ้ ลไฟหน้าชารุ ด จึงได้นาสปอร์ ตไลท์มาติดแทน กรณี ดงั กล่าว พี่เปิ้ ลมีความผิดหรื อไม่
ก. ไม่มีความผิดเพราะให้แสงสว่างได้เหมือนกัน
ข. มีความผิดทางกฎหมายตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ.2522
ค. ไม่มีความผิดเพราะในกฎหมายไม่ได้ระบุประเภทของไฟส่องสว่าง
ง. ไม่มีความผิด
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235. ข้อใดไม่ใช่ "รถฉุกเฉิน" ตามกฎหมายจราจรทางบก
ก. รถยนต์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ข. รถดับเพลิงของราชการบริ หารส่วนกลาง
ค. รถพยาบาลของราชการบริ หารส่วนภูมิภาค
ง. รถกูภ้ ยั ที่ได้รับอนุญาตจากผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรื อให้ใช้เสี ยง
สัญญาณไซเรนหรื อเสี ยงสัญญาณอย่างอื่นตามที่จะกาหนดให้
236. สี ไฟโคมไฟหน้ารถที่ถูกต้อง ต้องเป็ นสี ใด
ก. สี ขาวหรื อสี เหลือง
ข. สี เหลืองเท่านั้น เพราะสี ขาวแยงตา
ค. สี ขาว
ง. ถูกทุกข้อ
237. รถบรรทุกในข้อใดที่ถือว่าไม่ทาผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก
ก. บรรทุกเหล็กที่ดา้ นหลังกระบะโดยเหล็กยืน่ พ้นจากตัวรถ 2.50 เมตร และผูกธงสี แดงที่ปลายเหล็ก
ข. บรรทุกของได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร
ค. บรรทุกสู งโดยวัดจากสิ่ งของที่บรรทุกได้เกิน 5 เมตร
ง. บรรทุกยืน่ พ้นตัวรถด้านหน้า 3 เมตร และติดไฟสัญญาณแสงแดง
238. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก "ความผิดลหุโทษ" หมายถึงข้อใด
ก. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ข. จาคุกตลอดชีวิต
ค. ประหารชีวิต
ง. จาคุก 50 ปี
239. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาปี 2555 ซึ่งให้ความเห็นหลัง พ.ร.บ.ทางหลวง 2535 ใช้บงั คับ ซึ่งส่วน
หนึ่งของความเห็นดังกล่าว ได้กล่าวถึงการตั้งด่านของตารวจ พบว่าการที่ตารวจจะตั้งด่านตรวจซึ่งเป็ นพื้นที่
ของทางหลวง ต้องทาการขออนุญาตผูอ้ านวยการทางหลวงซึ่งเป็ นเจ้าของพื้นที่หรื อไม่
ก. ไม่ตอ้ งขอ
ข. ต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2517
ค. ต้องขออนุญาตผูอ้ านวยการทางหลวงหรื อเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
ง. ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
240. การเปิ ดไฟฉุกเฉิ นของผูข้ บั ขี่ ข้อใดถูกต้อง
ก. ฝนตกหนักมาจนมองไม่เห็นทาง
ข. รถเสี ยหรื อเกิดอุบตั ิเหตุ
ค. เปิ ดได้ตลอดเวลา
ง. เมื่อผ่านทางแยก
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241. การออกหนังสื อแจ้งการไม่ปฏิบตั ิตามใบสั่งและจานวนค่าปรับที่คา้ งชาระ เป็ นอานาจหน้าที่ของใคร
ก. เจ้าพนักงานจราจรตาแหน่งตั้งแต่ รองสารวัตรขึ้นไป
ข. เจ้าพนักงานจราจรตาแหน่งตั้งแต่ สารวัตรขึ้นไป
ค. เจ้าพนักงานจราจรตาแหน่งตั้งแต่ ผูบ้ งั คับหมู่ข้ นึ ไป
ง. เจ้าพนักงานจราจรตาแหน่งตั้งแต่ รองผูบ้ งั คับหมู่ข้ นึ ไป
242. ผูข้ บั ขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ ตรวจพบปริ มาณแอลกอฮอล์เท่าใดถือว่าเมาสุ รา
ก. มีปริ มาณแอลกอฮอล์ถือว่ามีความผิดเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตขับรถ
ข. มีปริ มาณแอลกอฮอล์เกินว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ค. มีปริ มาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ง. มีปริ มาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 25 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
243. นายโชค เข็นรถขายโรตีไปตามไหล่ทาง และถูกรถจักรยานยนต์ที่ขบั ตามหลังมาเฉี่ยวชน รถเข็นของนายโชค
เป็ นยานพาหนะ หรื อไม่ เพราะอะไร
ก. เป็ นเพราะเป็ นการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ข. ไม่เป็ นเพราะรถเข็นเป็ นเพียงวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการประกอบอาชีพ
ค. เป็ นเพราะ "รถ" หมายความว่ายานพาหนะทุกชนิดเว้น รถไฟและรถราง
ง. ไม่เป็ นเพราะไม่มีเครื่ องยนต์
244. ข้อใดหมายถึง “สัญญาณจราจร” ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
ก. สัญญาณไฟ
ข. ออกท่าทางด้วยมือหรื อแขน
ค. ส่งสัญญาณด้วยธง
ง. ถูกทุกข้อ
245. ผูใ้ ดไม่มีหน้าที่ให้สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
ก. ผูข้ บั ขี่รถยนต์
ข. พนักงานจราจร
ค. ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
ง. คนเดินเท้า
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246. นายขวัญขับรถบรรทุกอ้อยโดยที่ออ้ ยยืน่ เกินความยาวของตัวรถโดยไม่มีโคมไฟแสงแดง ขณะที่อยูใ่ นทาง
เดินรถและถนนที่เกิดเหตุมีแสงสว่างเพียงพอที่จะทาให้มองเห็นรถจาเลยได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ
ไม่นอ้ ยกว่า 150 เมตร จนเป็ นเหตุให้รถยนต์ที่นายดาขับพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอ้อยจนนายดาได้รับบาดเจ็บ
สาหัส จากเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น นายขวัญมีความผิดหรื อไม่
ก. ไม่มีความผิดเนื่องจากนายขวัญก็ขบั รถไปในทางของตนเองปกติ
ข. ไม่ผิดเนื่องจากนายดาขับรถโดยประมาท
ค. มีความผิดเนื่องจากนายขวัญขับรถโดยประมาทโดยไม่มีโคมไฟแสงแดงส่องออกท้ายรถ
ง. ไม่มีความผิดเนื่องจากถนนมีแสงสว่างเพียงพอ
247. นายหมื่นมีรถหลายคันที่บา้ นซึ่งได้รับการจดทะเบียนทุกคัน แต่นายหมื่นใช้เพียงแค่กระบะคันเดียว รถที่นาย
หมื่นไม่ได้นามาใช้ตอ้ งชาระภาษีประจาปี หรื อไม่ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
ก. ไม่จาเป็ นต้องชาระภาษี ถึงแม้เป็ นผูค้ รอบครองแต่รถมิได้ใช้
ข. ต้องชาระภาษีทุกคัน
ค. ชาระภาษีแต่คนั ที่ใช้ประจาเท่านั้น
ง. ไม่จาเป็ นต้องชาระภาษีตามมาตรา 33
248. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สามารถทาได้ต้ งั แต่อายุเท่าไร ตาม พ.ร.บ.ใด
ก. อายุ 15 ปี พ.ร.บ.จราจรทางบก
ข. อายุ 15 ปี พ.ร.บ.รถยนต์
ค. อายุ 18 ปี พ.ร.บ.รถยนต์
ง. อายุ 18 ปี พ.ร.บ.จราจรทางบก
249. เจ้าพนักงานจราจรปฏิบตั ิหน้าที่อยูบ่ ริ เวณถนนที่มีทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีที่ก้ นั เมื่อรถไฟได้ส่งสัญญาณ
ท่านจะปฏิบตั ิอย่างไร
ก. โบกรถให้หยุดรถห่างจากทางรถไฟ 5 เมตร
ข. โบกรถให้หยุดรถห่างจากทางรถไฟ 3 เมตร
ค. โบกรถให้รีบขับผ่านทางรถไฟ
ง. ปิ ดถนนเส้นนั้นชัว่ คราว
250. การกาหนดความเร็ วมีในกฎหมายฉบับใดบ้าง
ก. กฎหมายรถยนต์ กฎหมายจราจรทางบก
ข. กฎหมายจราจรทางบก กฎหมายทางหลวง
ค. กฎหมายขนส่ง กฎหมายทางหลวง
ง. กฎหมายรถยนต์ กฎหมายทางหลวง
-------------------------------------
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คาเฉลยแบบทดสอบ ขอบเขตวิชากฎหมายเกี่ยวกับงานจราจร (250 ข้อ)
ข้อ 1-125 หน้าที่ 2 - 26
1

ง

26

ข

51

ข

76

ง

101

ง

2

ค

27

ง

52

ข

77

ง

102

ค

3

ข

28

ก

53

ข

78

ข

103

ค

4

ข

29

ข

54

ค

79

ก

104

ก

5

ค

30

ง

55

ง

80

ข

105

ง

6

ค

31

ง

56

ค

81

ข

106

ค

7

ง

32

ค

57

ก

82

ค

107

ก

8

ก

33

ข

58

ก

83

ข

108

ข

9

ข

34

ข

59

ง

84

ข

109

ก

10

ข

35

ง

60

ค

85

ง

110

ข

11

ค

36

ก

61

ข

86

ค

111

ก

12

ง

37

ง

62

ก

87

ง

112

ง

13

ก

38

ก

63

ข

88

ง

113

ค

14

ข

39

ค

64

ค

89

ค

114

ข

15

ข

40

ก

65

ก

90

ง

115

ค

16

ก

41

ค

66

ง

91

ก

116

ข

17

ง

42

ก

67

ก

92

ก

117

ก

18

ข

43

ข

68

ก

93

ข

118

ค

19

ข

44

ข

69

ง

94

ก

119

ข

20

ก

45

ข

70

ง

95

ค

120

ข

21

ค

46

ก

71

ข

96

ข

121

ข

22

ข

47

ข

72

ก

97

ก

122

ค

23

ค

48

ง

73

ค

98

ก

123

ง

24

ง

49

ข

74

ง

99

ข

124

ง

25

ก

50

ค

75

ง

100

ข

125

ข
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คาเฉลยแบบทดสอบ ขอบเขตวิชากฎหมายเกี่ยวกับงานจราจร (250 ข้อ)
ข้อ 126-250 หน้าที่ 26 – 49
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

ก
ข
ง
ข
ค
ข
ข
ก
ข
ค
ค
ง
ง
ค
ค
ข
ง
ข
ก
ง
ค
ข
ก
ข
ข

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

ก
ง
ค
ง
ง
ค
ข
ค
ก
ข
ข
ก
ข
ง
ข
ก
ข
ข
ง
ง
ง
ค
ง
ง
ค

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

ง
ค
ค
ง
ข
ง
ง
ข
ก
ข
ข
ง
ก
ข
ง
ข
ข
ง
ค
ก
ค
ข
ค
ค
ง

-----------------------

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

ก
ง
ก
ก
ก
ง
ค
ง
ค
ค
ง
ง
ค
ง
ข
ก
ง
ก
ค
ค
ง
ง
ก
ก
ข

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

ก
ก
ง
ข
ง
ข
ค
ข
ข
ก
ก
ก
ก
ก
ข
ข
ค
ข
ง
ง
ค
ข
ข
ก
ข
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ส่ วนที่ 2 แบบทดสอบ ขอบเขตวิชาทั่วไปเกีย่ วกับงานจราจร จานวน 250 ข้อ
1. เมื่อขับรถผ่านทางแยก พบสัญญาณไฟจราจรกระพริ บสี เหลือง ผูข้ บั ขี่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ให้ชะลอรถ แล้วขับผ่านด้วยความระมัดระวัง
ข. ให้หยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไป
ค. ให้ขบั ผ่านได้
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
2. 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
3. ผูข้ บั ขี่ซ่ ึงขับรถในทางต้องเปิ ดไฟหรื อใช้แสงสว่างฯ ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรื อ
สิ่ งกีดขวางในทางโดยชัดแจ้งภายในระยะไม่นอ้ ยกว่าเท่าใด
ก. 50 เมตร
ข. 100 เมตร
ค. 150 เมตร
ง. 200 เมตร
4. ผูข้ บั ขี่สามารถหยุดรถได้ ในบริ เวณใด
ก. บนทางเท้า
ข. ในทางร่ วมทางแยก
ค. ในเขตปลอดภัย
ง. ในเขตที่มีเครื่ องหมายห้ามจอดรถ
5. ผูข้ บั ขี่รถบรรทุกคนโดยสารต้องจอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้า ไม่เกินระยะเท่าใด
ก. 25 เซนติเมตร
ข. 30 เซนติเมตร
ค. 1 เมตร
ง. 2 เมตร
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6. รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลหรื อรถจักรยานยนต์ ให้ขบั ในเขตกรุ งเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรื อเขตเทศบาลอัตรา
ความเร็ วไม่เกินชัว่ โมงละเท่าใด
ก. 60 กิโลเมตร
ข. 80 กิโลเมตร
ค. 90 กิโลเมตร
ง. 100 กิโลเมตร
7. โคมไฟหน้ารถที่ติดตั้งเพื่อใช้ตดั หมอก ให้ใช้ไฟแสงใด
ก. แสงขาว
ข. แสงเหลือง
ค. แสงแดง
ง. ถูกทั้งข้อ ก.และข้อ ค.
8. 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
9. รถบรรทุก (ที่มิใช่รถบรรทุกซึ่งบรรทุกตูส้ าหรับบรรจุสิ่งของ) ที่มีความกว้างของรถเกิน 2.30 เมตร ให้บรรทุกสูง
ได้ไม่เกินกี่เมตร จากพื้นทาง
ก. 3.00 เมตร
ข. 3.80 เมตร
ค. 4.00 เมตร
ง. 4.20 เมตร
10. รถบรรทุกซึ่งบรรทุกตูส้ าหรับบรรจุสิ่งของ (รถตูค้ อนเทนเนอร์ ) ให้บรรทุกสู งได้ไม่เกินกี่เมตร จากพื้นทาง
ก. 3.00 เมตร
ข. 3.80 เมตร
ค. 4.00 เมตร
ง. 4.20 เมตร
11. การนับจานวนคนโดยสารของแท็กซี่ ให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินกี่ปี จานวนสองคนเท่ากับคนโดยสารหนึ่งคน
ก. 5 ปี
ข. 7 ปี
ค. 10 ปี
ง 12 ปี
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12. การบรรทุกของสาหรับรถจักรยานยนต์ กาหนดให้บรรทุกได้ไม่เกินกี่กิโลกรัม
ก. 25 กิโลกรัม
ข. 30 กิโลกรัม
ค. 40 กิโลกรัม
ง. 50 กิโลกรัม
13. คาว่า การจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. การใช้ทางเดินรถที่จดั แบ่งเป็ นช่องสาหรับการเดินรถ
ข. การใช้ทางของผูข้ บั ขี่ คนเดินเท้า หรื อคนที่จูง ขี่ หรื อไล่ตอ้ นสัตว์
ค. ให้ผขู ้ บั ขี่ คนเดินเท้าปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายการจราจร ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจาทาง
ง. เครื่ องหมายใดๆ ที่ได้ติดตั้งไว้หรื อทาให้ปรากฏในทางสาหรับให้ผขู ้ บั ขี่ คนเดินเท้าปฏิบตั ิตาม
เครื่ องหมายนั้น
14. รถจักรยานยนต์สามารถบรรทุกได้ตามข้อใด
ก. บรรทุกได้ 2 คน รวมผูข้ บั ขี่ และบรรทุกสิ่ งของได้ไม่เกิน 80 กิโลกรัม
ข. บรรทุกได้ 3 คน รวมผูข้ บั ขี่
ค. บรรทุกสิ่ งของได้ไม่เกิน 80 กิโลกรัม
ง. บรรทุกได้ 1 คน หรื อบรรทุกสิ่ งของได้ไม่เกิน 50 กิโลกรัม
15. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีความกว้างของตัวรถไม่เกิน 2.3 เมตร สามารถบรรทุกสิ่ งของมีความสู งได้เท่าไร
ก. ไม่เกิน 3 เมตร จากพื้นทางขึ้นไป
ข. ไม่เกิน 3 เมตร จากพื้นกระบะขึ้นไป
ค. ไม่เกิน 3.50 เมตร จากพื้นกระบะขึ้นไป
ง. ไม่เกิน 3.50 เมตร จากพื้นทางขึ้นไป
16. รถฉุกเฉิ น ตามมาตรา 4 (19) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ผูท้ ี่อนุญาตให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ
หรื อให้ใช้เสี ยงสัญญาณไซเรนหรื อเสี ยงสัญญาณอย่างอื่นตามที่จะกาหนดให้น้ นั คือใคร
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. อธิบดีกรมกรมการขนส่งทางบก
ค. ผูบ้ งั คับการตารวจจราจร
ง. ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ
17. ขณะที่ท่านปฏิบตั ิหน้าที่ พบกลุ่มวัยรุ่ นกาลังรวมตัวกันในลักษณะจะแข่งรถจักรยานยนต์ในทางอันเป็ นความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2558 ท่านมีอานาจ
ดาเนินการอย่างไร
ก. ยึดใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นไว้ชวั่ คราว แต่ไม่เกิน 30 วัน
ข. นารถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่าจะใช้ในการแข่งรถมาเก็บรักษาไว้เป็ นการชัว่ คราวไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ค. จับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้เพื่ออบรมความประพฤติเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันแต่ไม่เกิน 15 วัน
ง. ถูกทุกข้อ
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18. ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เมื่อบรรทุกของยืน่ เกินความยาวของตัวรถต้องติดธงหรื อไฟ
สัญญาณให้เห็นในระยะไม่นอ้ ยกว่ากี่เมตร
ก. 30 เมตร
ข. 50 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
19. บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้รับยกเว้นกรณีไม่ตอ้ งสวมหมวกนิรภัยขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
ก. พระภิกษุ และสามเณร
ข. นักพรต และนักบวช
ค. เจ้าหน้าที่ตารวจสวมหมวกหม้อตาลขณะปฏิบตั ิหน้าที่
ง. ผูน้ บั ถือลัทธิศาสนาอื่นที่ใช้ผา้ หรื อสิ่ งอื่นใดโพกศีรษะตามประเพณี นิยม
20. ในการจอดรถให้ขนานกับขอบทางควรจอดห่างจากขอบทางไม่เกินเท่าใด
ก. 15 เซนติเมตร
ข. 20 เซนติเมตร
ค. 25 เซนติเมตร
ง. 30 เซนติเมตร
21. ถ้าร้านขายสิ นค้านาเก้าอี้ หรื 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
22. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจจับผูข้ บั ขี่ที่เมาสุรา ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 พ.ศ.2537 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 พ.ศ.2560 ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งถือว่าเป็ น
ผูข้ บั ขี่ขณะเมาสุรา
ก. มีแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ข. มีแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สาหรับผูข้ บั ขี่ซ่ ึงมีอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์
ค. มีแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สาหรับผูข้ บั ขี่ซ่ ึงได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์
ส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ง. มีแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สาหรับผูข้ บั ขี่ซ่ ึงมีใบอนุญาตขับขี่สาหรับรถ
ประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้
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23. ข้อใดไม่ใช่การกระทาที่ถือว่าเป็ นความผิดฐาน ผูข้ บั ขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร เมื่อผูโ้ ดยสาร
เรี ยกใช้บริ การ
ก. ผูข้ บั ขี่รถแท็กซี่ แจ้งว่ารถแก๊สหมด ไม่สามารให้บริ การได้
ข. ผูข้ บั ขี่รถแท็กซี่ แจ้งว่าถึงกาหนดเวลาส่งรถ ไม่สามารถให้บริ การได้
ค. ผูข้ บั ขี่รถแท็กซี่ แสดงป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่สามรถให้บริ การได้
ง. ผูข้ บั ขี่รถแท็กซี่ แจ้งว่าให้บริ การเฉพาะผูโ้ ดยสารต่างชาติ ไม่สามารถให้บริ การได้
24. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะมีอายุกี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 3 ปี
ค. 5 ปี
ง. ตลอดชีพ
25. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชัว่ คราวปั จจุบนั มีอายุกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 5 ปี
ง. ตลอดชีพ
26. ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะมีอายุกี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 4 ปี
27. การชาระภาษีประจาปี ของรถยนต์สามารถชาระล่วงหน้าเป็ นเวลาเท่าไหร่
ก. 1 เดือน
ข. 3 เดือน
ค. 6 เดือน
ง. 1 ปี
28. คุณสมบัติของผูข้ อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องมีอายุไม่ต่ากว่ากี่ปี
ก. 18 ปี
ข. 20 ปี
ค. 22 ปี
ง. 24 ปี
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29. ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถสูญหายหรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ผูร้ ับใบอนุญาตขับรถจะต้องยืน่ ขอรับใบแทน
ใบอนุญาตขับรถต่อนายทะเบียน ภายในกี่วนั
ก. 17 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 60 วัน
30. ผูข้ บั รถต้องแสดงสาเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับ กรณีดงั กล่าวไม่ใช้บงั คับกับรถใด
ก. รถจักรยานยนต์
ข. รถโดยสารประจาทาง
ค. รถยนต์สามล้อ
ง. รถบดถนน
31. รถยนต์แท็กซี่ สามารถใช้เป็ นรถแท็กซี่ได้ไม่เกินกี่ปี นับแต่จดทะเบียนครั้งแรก
ก. 7 ปี
ข. 8 ปี
ค. 9 ปี
ง. 12 ปี
32. รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) หมายถึงรถชนิดใด
ก. เก๋ ง 2 ตอน
ข. รถ Taxi
ค. รถกระบะ
ง. ถูกทุกข้อ
33. ป้ายทะเบียนรถพื้นสี ขาวตัวหนังสื อสี น้ าเงิน คือรถประเภทใด
ก. รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
ข. รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน
ค. รถสามล้อสาธารณะ
ง. รถรับจ้างระหว่างจังหวัด
34. ป้ายทะเบียนรถพื้นสี ขาวตัวหนังสื อสี เขียว คือรถประเภทใด
ก. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ข. รถยนต์บรรทุกรับจ้าง
ค. รถสามล้อสาธารณะ
ง. รถรับจ้างระหว่างจังหวัด
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35. ป้ายทะเบียนรถพื้นสี ส้ม ตัวหนังสื อสี ดา คือรถประเภทใด
ก. รถยนต์บรรทุกรับจ้าง
ข. รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ค. รถสามล้อสาธารณะ
ง. รถบดถนน
36. ในขณะขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ผูข้ บั ขี่ตอ้ งมีเอกสารใดใช้คู่กบั ใบอนุญาตขับรถ
ก. บัตรประจาตัวประชาชน
ข. สาเนาทะเบียนบ้าน
ค. สาเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ง. บัตรประกันสังคม
37. รถยนต์ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนาไปตรวจสภาพรถก่อนเสี ยภาษีประจาปี
ก. 5 ปี
ข. 6 ปี
ค. 3 ปี
ง. 7 ปี
38. ข้อใดไม่ใช่ รถรับจ้างสาธารณะ
ก. รถแท็กซี่
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
ง. รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ
39. รถใดต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งจดทะเบียน
ก. รถของวัด
ข. รถของกรมตารวจที่จดทะเบียนและมีเครื่ องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
ค. รถของสภากาชาดไทย
ง. รถของมูลนิธิเพื่อนพึ่งภายามยาก
40. รถใดต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งจดทะเบียน
ก. รถที่เจ้าของรถแจ้งการไม่ใช้รถ
ข. รถยนต์นาเข้า
ค. รถสามล้อส่วนบุคคล
ง. รถจักรยานยนต์นามาใช้ในหมู่บา้ น

59

41. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถตูส้ ่วนบุคคล
ข. รถของมูลนิธิ
ค. รถของวัด
ง. รถของกระทรวง.ทบวง.กรม เทศบาล องค์การบริ หารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุ งเทพมหานคร เมือง
พัทยา และราชการส่ วนท้องถิ่นที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ เฉพาะรถที่มิได้ใช้ในทางการค้าหรื อกาไร
42. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถของสภากาชาดไทย
ข. รถของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ค. รถของวัด
ง. รถของมูลนิธิสายใจไทย
43. ข้อใดผิด
ก. รถยนต์ส่วนบุคคลนามาใช้รับจ้างได้
ข. รถยนต์ส่วนบุคคลห้ามนามาใช้ในการรับจ้างบรรทุกผูโ้ ดยสาร
ค. รถจักรยานยนต์สาธารณะใช้เพื่อการรับจ้างบรรทุกผูโ้ ดยสาร
ง. รถจักรยานยนต์สาธารณะใช้ในกิจการส่วนตัวได้
44. รถยนต์ไว้เพื่อขายหรื อเพื่อซ่อม (ป้ายแดง) ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนขับรถได้ในเวลาใด
ก. ขับรถได้ต้ งั แต่เวลา 08:00 น. - 16:00 น.
ข. ขับได้ตลอดเวลา
ค. ห้ามขับเพราะยังไม่ได้เสี ยภาษี
ง. ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ข้ นึ จนถึงพระอาทิตย์ตก
45. ผูข้ อ้ รับใบอนุญาตขับรถยนต์ชวั่ คราวต้องมีอายุกี่ปี
ก. ไม่ต่ากว่า 15 ปี บริ บูรณ์
ข. ไม่ต่ากว่า 16 ปี บริ บูรณ์
ค. ไม่ต่ากว่า 17 ปี บริ บูรณ์
ง. ไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์
46. กรณีใดผูข้ บั รถยนต์สาธารณะสามารถปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้
ก. ผูโ้ ดยสารเป็ นบุคคลวิกลจริ ต
ข. ผูโ้ ดยสารเมาสุรา
ค. ผูโ้ ดยสารนาทุเรี ยนส่ งกลิ่นขึ้นมาบนรถ
ง. ถูกทุกข้อ
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47. ผูข้ บั รถยนต์สาธารณะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. พาผูโ้ ดยสารไปยังสถานที่ที่วา่ จ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้
ข. ไม่พาผูโ้ ดยสารไปยังสถานที่ที่วา่ จ้างตามเส้นทางที่ส้ นั ที่สุด
ค. ไม่พาผูโ้ ดยสารไปยังสถานที่ที่วา่ จ้างตามเส้นทางที่เร็วที่สุด
ง. พาผูโ้ ดยสารไปยังสถานที่ที่วา่ จ้างตามเส้นทางที่ออ้ ม
48. สิ่ งของชนิดใดที่ไม่ถือว่าเป็ นอุปกรณ์ส่วนควบ ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.การขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
ก. ยางอะไหล่
ข. แตรไฟฟ้า
ค. เครื่ องปัดน้ าฝน
ง. ยางบังโคลน
49. การขนส่งหมายถึง
ก. การขนคน
ข. การขนสิ่ งของ
ค. การขนสัตว์
ง. ถูกทุกข้อ
50. การนารถที่ไม่ได้จดทะเบียนเสี ยภาษีมาใช้ในการขนส่ง ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มีอตั ราค่าปรับ
ไม่เกินเท่าใด
ก. 2000 บาท
ข. 5000 บาท
ค. 10000 บาท
ง. 50000 บาท
51. รถที่ใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสารที่มีทางขึ้นลงด้านท้ายรถ ส่ วนปลายท่อไอเสี ยจะต้องออกมุมไหนของรถ
ก. หลังซ้าย
ข. หลังขวา
ค. ตรงกลาง
ง. แล้วแต่ความสะดวก
52. ใบอนุญาตขับรถชนิดใด สาหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอนั ตราย
ก. ชนิดที่ 1
ข. ชนิดที่ 2
ค. ชนิดที่ 3
ง. ชนิดที่ 4
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53. กฎกระทรวงฉบับที่60 ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 แผ่นบังโคลนต้องสู งจากพื้นราบ
ไม่เกินกี่เซนติเมตร
ก. 15 เซ็นติเมตร
ข. 20 เซ็นติเมตร
ค. 25 เซ็นติเมตร
ง. 30 เซ็นติเมตร
54. ผูข้ อรับใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 1 2 3 ประเภทขนส่งประจาทาง ไม่ประจาทางหรื อการขนส่งขนาดเล็ก ต้องมี
อายุไม่ต่ากว่ากี่ปี
ก. 18 ปี
ข. 20 ปี
ค. 22 ปี
ง. 24 ปี
55. รถโดยสารปรับอากาศพิเศษ รถโดยสารปรับอากาศกฎกระทรวงฉบับที่60 อกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่ง
ทางบก พ.ศ.2522 กาหนดให้มีเครื่ องดับเพลิงอย่างน้อยกี่เครื่ อง
ก. 1 เครื่ อง
ข. 2 เครื่ อง
ค. 3 เครื่ อง
ง. 4 เครื่ อง
56. ผูข้ บั ขี่รถโรงเรี ยนจะต้องเป็ นผูข้ บั ขี่รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมาแล้วไม่นอ้ ยกว่ากี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 4 ปี
57. 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
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58. โคมไฟเลี้ยวชนิดไฟกระพริ บด้านท้ายรถของรถมาตรฐาน 1 2 3 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 60 ออก ตามความ
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ใช้แสงสี ใด
ก. ขาว
ข. แดง
ค. เหลือง
ง. ถูกเฉพาะข้อ 2 และ 3
59. รถบรรทุกสิ บล้อพื้นราบ กฎกระทรวงฉบับที่ 60 ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 กาหนด
ให้โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็ นสี อะไร
ก. สี แดง
ข. สี เหลือง
ค. สี เขียว
ง. สี ม่วง
60. นายดา ดูดี ได้ขบั รถยนต์บรรทุกสิ บล้อไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินและได้ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจเรี ยกตรวจพบว่า
นายดา ไม่มีใบอนุญาตขับขับรถขนส่ งและเมื่อนาไปชัง่ ที่ด่านชัง่ ของกรมทางหลวงปรากฏว่าชัง่ ได้น้ าหนักรวม
32 ตัน นายดากลัวว่ามีความผิดจึงได้ขบั รถหนีไปและเทดินที่บรรทุกลงที่ดินทางหลวงบริ เวณไหล ตารวจจะ
ดาเนินคดีกบั นายดาในข้อหาใดบ้าง
ก. ไม่มีใบอนุญาตขับรถขนส่ งและบรรทุกเกินที่กฎหมายกาหนด
ข. ไม่มีใบขับขี่ขนส่ ง บรรทุกเกินที่กฎหมายกาหนดและทิ้งสิ่ งของบนทางหลวง
ค. บรรทุกเกินที่กฎหมายกาหนด ทิ้งสิ่ งของกีดขวางการจราจรบนทางหลวง และไม่มีใบขับขี่ขนส่ง
ง. ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูป้ ระจารถ(ผูข้ บั รถ) โดยไม่ได้รับอนุญาต, บรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดและ
ทิ้งสิ่ งของบนทางหลวงและทิ้งสิ่ งของกีดขวางการจราจรบนทางหลวง
61. 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
62. เหตุที่ทาให้การกระทา ไม่เป็ นความผิดและไม่มีโทษซึ่งผูก้ ระทามีอานาจกระทาได้ คือ
ก. ป้องกัน โดยชอบด้วยกฎหมายพอสมควรแก่เหตุ
ข. เจ้าพนักงานปฏิบตั ิการตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย
ค. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
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63. อุบตั ิเหตุ คือ
ก. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรื ออุบตั ิข้ นึ ในกรณี ต่างๆ
ข. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
ค. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยขาดความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์
ง. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้เจตนาหรื อประมาท
64. นายสงวนได้กล่าวต่อ จ.ส.ต.สันติ ในขณะที่จะเข้าจับกุมตนอันเป็ นการปฏิบตั ิการตามหน้าที่ว่า ไอ้จ่าถ้ามึงจับกู
กูจะเอามึงออก นายสงวนกล่าวถ้อยคานี้เป็ นความผิดฐานใด
ก. ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ละเว้นการปฏิบตั ิการตามหน้าที่
ข. หมิ่นประมาทเจ้าพนักงาน
ค. ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ง. ไม่มีความผิด
65. กรณีใดท่านเห็นว่าเป็ น เคหสถาน
ก. เกวียนซึ่งเจ้าของใช้เป็ นที่อยูป่ ระจาทั้งกลางวันและกลางคืนในเวลาเดินทาง
ข. รั้วบ้าน
ค. ตูน้ อนบนรถไฟ
ง. ศาลาที่มีไว้สาหรับผูโ้ ดยสารพักรอรถประจาทางมีคนนอนอยูป่ ระจา
66. ความผิดต่อไปนี้ ไม่มีพยายามกระทาความผิด
ก. ความผิดโดยเจตนา
ข. ความผิดโดยประมาท
ค. ผิดทั้ง 2 ข้อ
ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ
67. หลักพิเศษที่ใช้กบั ความผิดลหุโทษ ข้อใดถูกต้อง
ก. ความผิดลหุโทษไม่ตอ้ งการเจตนาในการกระทาความผิด
ข. พยายามกระทาความผิดลหุโทษไม่มีโทษ
ค. ผูส้ นับสนุนความผิดลหุโทษไม่มีโทษ
ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ
68. การกระทาที่ไม่เป็ นความผิดอาญา
ก. การกระทาโดยจาเป็ นพอสมควรแก่เหตุ
ข. การกระทาขณะไม่สามารถรู ้ผิดชอบเพราะจิตบกพร่ อง
ค. การป้องกันพอสมควรแก่เหตุ
ง. ถูกทุกข้อ
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69. ทางสาธารณะ หมายถึง
ก. ที่ชายเลนริ มน้ าซึ่งเวลาน้ าขึ้นท่วมถึง มีเรื อเดินไปมา
ข. ถนนส่วนบุคคล
ค. คลองส่ งน้ า
ง. สนามหลวง
70. นาย ก. ขับรถจักรยานยนต์คนั มี พ.ร.บ.ระหว่างทาง นาย ก. ประสบอุบตั ิเหตุรถล้ม ทาให้ได้รับบาดเจ็บแผล
ถลอก เช่นนี้ นาย ก. มีสิทธิได้เบิกค่าสิ นไหมทดแทนเบื้องต้นได้หรื อไม่ จานวนเท่าไหร่
ก. เบิกไม่ได้ เนื่องจากเป็ นความประมาทของนาย ก.
ข. เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งเบื้องต้นไม่เกิน 30,000 บาท
ค. เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 60,000 บาท
ง. เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เนื่องจากไม่มีคู่กรณี
71. นายดารงขับรถคันมีประกันถูกนายประสบขับรถจักรยานยนต์คนั มีประกันชนถึงแก่ความตาย นายมงคลปู่ ของ
นายดารง มีสิทธิยนื่ คาร้องขอเบิกเงินต่อบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถจากัดได้หรื อไม่
ก. ไม่ได้ เนื่องจากบุคคลที่มีสิทธิยนื่ คาร้องขอรับเงินนั้นต้องเป็ นบิดามารดาเท่านั้น
ข. ไม่ได้ เนื่องจากปู่ ไม่มีสิทธิยนื่ คาร้องขอรับเงินตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
ค. ได้ เพราะถือว่าปู่ เป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิยนื่ คาร้องขอรับเงินตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
72. สานักงานตารวจแห่งชาติจดั ซื้อรถจักยานยนต์สายตรวจ ยีห่ อ้ ฮอนด้า รุ่ น ซีบีอาร์ 150 ซีซี กรณีดงั กล่าว
สานักงานตารวจแห่งชาติจะต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับสาหรับรถจักรยานยนต์ดงั กล่าวหรื อไม่
ก. ต้องจัดให้มีประกันภัยภาคบังคับเนื่ องจากกฎหมายกาหนดไว้
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
73. พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถให้ประโยชน์อย่างไร
ก. บรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผูป้ ระสบภัย
ข. เป็ นหลักประกันเพื่อความสูญหายในอนาคต
ค. แบ่งเบาภาระของผูข้ บั ขี่หรื อผูเ้ อาประกันภัย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ค
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74. นายสมศักดิ์ ได้ขอยืมรถจักรยานยนต์ของนายสมคิด ซึ่งไม่ได้ทาประกันภัยตาม พ.ร.บ.ไปใช้ในระหว่างที่
นายสมศักดิ์ นารถไปใช้น้ นั ได้ถูกตารวจจับจะต้องถูกปรับเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 10,000บาท ถามว่าใครต้อง
เป็ นผูเ้ สี ยค่าปรับในข้อหาใด
ก. นายสมคิด ข้อหาเป็ นเจ้าของรถแต่ไม่ทาประกันภัย
ข. นายสมศักดิ์ ข้อหาที่นารถไม่มีประกันภัยมาใช้
ค. ปรับทั้งคู่รวมกันแล้ว ไม่เกิน 10,000 บาท
ง. ปรับทั้งคู่ ตามข้อ ก และ ข้อ ข ไม่เกินคนละ 10,000 บาท
75. ค่าเสี ยหายเบื้องต้น หมายถึง
ก. ค่าเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกายหรื ออนามัยของผูป้ ระสพภัยอันเกิดจากรถโดยยังไม่ทราบว่าใครต้องรับผิด
ข. ค่าเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกายหรื ออนามัยของผูป้ ระสบภัยอันเกิดจากรถเมื่อทราบว่าใครต้องการรับผิดแล้ว
ค. ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากรถที่ทาประกันภัย แต่ทางบริ ษทั ประกันภัยจะทยอยจ่ายให้ก่อนในเบื้องต้น
ง. ค่าเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกายหรื ออนามัยของบุคคลที่สามที่จะได้รับในเบื้องต้น
76. รถยนต์ที่ได้รับการยกเว้นที่ไม่ตอ้ งทาประกันภัยตาม พ.ร.บ.นี้คือข้อใด
ก. รถยนต์ทหารรถยนต์ของกระทรวงทบวงกรม
ข. รถยนต์ที่ไม่ได้ชาระภาษีรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกรถยนต์ทหาร
ค. รถยนต์ของสานักพระราชวังรถยนต์ของพระมหากษัตริ ยต์ ่างประเทศ
ง. รถไถนารถยนต์เพื่อการเกษตรรถเก่าที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
77. ขอใดคือบทบาทหน้าที่ของ บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสพภัยจากรถ จากัด ตาม พ.ร.บ.นี้
ก. รับประกันภัยตาม พ.ร.บ.ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ รับคาร้องขอและจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.นี้
ข. รับประกันภัยตาม พ.ร.บ.เฉพาะจักรยานยนต์ และรับคาร้องขอ และจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.นี้
ค. รับคาร้องขอและจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนทั้งทรัพย์สินและชีวิตร่ างกายแทนทุกบริ ษทั ประกันภัยตาม พ.ร.บ.นี้
ง. รับประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.แทนทุกบริ ษทั ประกันภัยและมีสาขาในทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ
78. ข้อใดสะท้อนคุณลักษณะของสุภาพบุรุษจราจร
ก. ตารวจจราจรให้สัญญาณมือประกอบจังหวะดนตรี
ข. ตารวจจราจรสั่งให้กระโดดตบแทนการเสี ยค่าปรับ
ค. ตารวจจราจรฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน
ง. ตารวจจราจรพาผูพ้ ิการทางสายตาข้ามถนน
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79. 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
80. 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 อร้นด้วยความเต็มอก เต็มใจ
ง. ส.ต.ท.พินิจฯ ใช้คาพูดดูหมิ่นเหยียดหยามผูข้ บั ขี่เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าปรับ
81. ท่านคิดว่าข้อใดต่อไปนี้เป็ นการประพฤตปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจที่ถูกต้อง
ที่สุด
ก. ดูแลรักษาและให้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุม้ ค่าโดยระมัดระวังมิให้เสี ยหายหรื อสิ้ นเปลือง
ข. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความเต็มใจไม่ละทิ้งหน้าที่
ค. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมัน่ เพียร
ง. จะต้องสานึกในการให้บริ การประชาชนด้านอานวยความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้สอดคล้อง กับ รัฐธรรมนูญและสิ ทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนมีความ เลื่อมใสเชื่อมัน่ และศรัทธา
82. นาย ก ขับรถเข้าไปในเขตควบคุมความเร็วและขับเร็วเกินกฎหมายกาหนดจึงถูก ด.ต.บัญชาฯ เรี ยกพร้อมทั้ง
แจ้งข้อกล่าวหาว่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด นาย ก ยินยอมที่จะเสี ยค่าปรับพร้อมกับเอ่ยว่าที่ตอ้ งขับ
รถเร็ ว เนื่องจากจะรี บไปงานศพพ่อ ด.ต.บัญชาฯ จึงแสดงความเสี ยใจ และกล่าวว่าคุณมีเหตุผลกรณี น้ ี ไม่ตอ้ งจ่าย
ค่าปรับให้คุณขับรถด้วยความระมัดระวัง ตามว่าการกระทาดังกล่าวของ ด.ต.บัญชาฯ ผิดหรื อไม่ อย่างไร
ก. ด.ต.บัญชาฯ จะทาการปฏิบตั ิหน้าที่ ตามมาตรา 157
ข. ด.ต.บัญชาฯ มีอานาจว่ากล่าวตักเตือน พร้อมกับมีคุณธรรม และจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่
ค. ด.ต.บัญชาฯ กระทาไม่เหมาะสม เลือกปฏิบตั ิ
ง. ด.ต.บัญชา ฯ มีคุณธรรมจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่
83. หัวใจสาคัญที่สุดของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุและฝ่ าฝื นกฎหมาย
เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน หมายถึงข้อใด
ก. การบังคับใช้กฎหมายอย่างสม่าเสมอคู่ขนานกับการรณรงค์อย่างจริ งจังอย่างต่อเนื่อง
ข. การบังคับใช้กฎหมายอย่างสม่าเสมอคู่ขนานกับการพัฒนาด้านวิศวกรรมจราจรและเทคโนโลยี
ค. การประชาสัมพันธ์อย่างจริ งจังอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับการพัฒนาด้านวิศวกรรมจราจรและเทคโนโลยี
ง. การประชาสัมพันธ์อย่างจริ งจังอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับการประเมินผล
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84. กรณี ตารวจจราจรชั้นประทวนซื้อวิทยุสื่อสารด้วยเงินส่ วนโดยยังไม่ได้ข้ นึ ทะเบียนและนามาใช้ในราชการเป็ น
เครื่ องสารองทดแทนเครื่ องวิทยุสื่อของราชการซึ่งเสื่ อมประสิ ทธิภาพนั้น ข้อใดถูกต้อง
ก. สามารถนาเครื่ องวิทยุสื่อสารดังกล่าวมาใช้ได้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ข. ไม่สามารถนามาใช้ได้เพราะผิดกฎหมาย
ค. สามารถนามาใช้ได้แต่ตอ้ งระวังการตรวจสอบจากภาคประชาชน
ง. ไม่สามารถนามาใช้ได้เว้นแต่เป็ นกรณี เร่ งเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยผูบ้ งั คับบัญชาสัง่ ให้นามาใช้
85. กรณี ตารวจจราจรตั้งด่านตรวจจับรถจักรยานใช้ท่อไอเสี ยเสี ยงดังรบกวนผูใ้ ช้รถใช้ถนนนั้น มีวิธีการปฏิบตั ิ
อย่างไร
ก. บิดคันเร่ งรถจักรยานยนต์น้ นั อย่างรวดเร็ วให้สุดคันเร่ งเพื่อให้เกิดเสี ยงดังที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
กาหนด
ข. ต้องเร่ งเครื่ องจนสุ ดรอบแรงบิดพร้อมทั้งใช้เครื่ องมือตรวจวัดความดังทุกครั้งโดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญในการ
ตรวจวัดความดังควบคุม
ค. ต้องใช้เครื่ องมือตรวจวัดความดังทุกครั้งโดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญในการตรวจวัดความดังควบคุมแต่ถา้ ไม่มี
เครื่ องมือวัดความดังก็ให้จบั กุมโดยใช้หูฟังเสี ยงโดยอนุโลม
ง. ต้องบิดคันเร่ งรถจักรยานยนต์น้ นั ตามรอบที่กฎหมายกาหนดและใช้เครื่ องมือวัดความดังประกอบด้วย
ทุกครั้ง
86. ด.ต.อนุศิษฐ์ฯ ปฏิบตั ิหน้าที่จราจรโดย การไม่ใช้ความรู ้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
87. ข้อใดเป็ นคุณสมบัติดา้ นจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่สายงานจราจร
ก. มาประจาจุดตรวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตรงเวลาทุกกรณีมีรถเสี ยก็เข้าช่วยเหลือทุกคัน
ข. มีอุบตั ิเหตุพร้อมช่วยเหลือรี บนาผูบ้ าดเจ็บส่งโรงพยาบาลและแนะนาข้อกฎหมายต่างๆ
ค. เมื่อมีเด็กคนชราเดินข้ามถนนเป่ าสัญญาณนกหวีดให้รถหยุดเพื่อความสะดวกในการใช้ถนน
ง. ทุกข้อรวมกันถูกต้องที่สุด
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88. ส.ต.ท.แปลก เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร ขณะปฏิบตั ิหน้าที่ได้เรี ยกตารวจใบอนุญาตขับขี่จากนายโกศล ปรากฏว่า
นายโกศล มิได้นาใบอนุญาตขับขี่ติดตัวมานายโกศล จึงขอร้องและซื้อเครื่ องดื่มบารุ งกาลังให้ 2 ขวด ส.ต.ท.
แปลกฯ รับไว้และปล่อยนายโกศล ไป ส.ต.ท.แปลกฯ กระทาผิดอุดมคติตารวจหรื อไม่อย่างไร
ก. ไม่ผิด เพราะมุ่งบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนเนื่ องจากเป็ นความผิดเล็กน้อย
ข. ไม่ผิด เพราะสิ่ งของที่รับไว้จานวนเงินไม่มาก
ค. ไม่ผิด เพราะมีความกรุ ณาปราณีต่อประชาชน
ง. ผิด เพราะถือว่ามักมากในลาภผล
89. ด.ต.ประยุทธ์ ตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันได้เรี ยกรถยนต์ ซึ่ง นส.อมรรัตน์ ได้ขบั ขี่มา ปรากฏว่าไม่พบการกระทาผิด
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร แต่พบมีดพับเอกประสงค์ (Victorinox) จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ
นส.อมรรัตน์ ได้กล่าวขอร้องว่า มีความจาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ภายใน 1 ชม. แต่ ด.ต.ประยุทธ์
ยืนกรานที่จะทาการจับกุม และยึดมีดไว้ การกระทาดังกล่าวนี้ท่านเห็นว่า ด.ต.ประยุทธ์ กระทาถูกต้องหรื อไม่
อย่างไร
ก. ด.ต.ประยุทธ์ กระทาถูกต้อง เพราะจับกุมตามหน้าที่
ข. ด.ต.ประยุทธ์ กลัน่ แกล้ง นส.อมรรัตน์ เนื่องจากหาการกระทาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจรไม่ได้
ค. ด.ต.ประยุทธ์ กระทาเกินกว่าเหตุ เนื่องจากผูบ้ งั คับบัญชาให้จบั พ.ร.บ.จราจร แต่ไปจับกุมในฐานความผิด
ของประมวลกฎหมายอาญา
ง. ด.ต.ประยุทธ์ จะต้องไม่จบั กุม เพราะไม่พบการกระทาความผิดใดๆ เกิดขึ้น
90. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร อานวยการจราจรบริ เวณหน้าโรงแรมรัตนโกสิ นทร์ หน้าบริ เวณจัดนิทรรศการพระเมรุ มาศ
ขณะนั้นมีผคู ้ นจะเข้าออกบริ เวณ บางส่ วนที่ชมแล้วเดินออกมาเพื่อหารถแท็กซี่กลับบ้านมีรถแท็กซี่คนั หนึ่งวิ่ง
มาส่ งผูโ้ ดยสารหน้าโรงแรม ซึ่งบริ เวณนั้นเป็ นทางร่ วมทางแยก เมื่อลงจากรถแล้วมีประชาชนมาเป็ นครอบครัวก็
ขึ้นรถแท็กซี่เพื่อให้ไปส่ งปลายทางในทันที เมื่อขับรถออกไปได้ 50 เมตร มีเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร ให้ชิดขอบ
ทางด้านซ้ายพร้อมจับกุม ข้อหาจอดรถในที่หา้ มจอดและออกใบสั่งให้ชาระค่าปรับ 200 บาท คนขับแท็กซี่ขอ
ความเห็นใจว่าไม่ได้เจตนากระทาผิดแต่ไม่เป็ นผล ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ก. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรกระทาถูกต้องแล้ว เพราะเป็ นการปฏิบตั ิการตามหน้าที่
ข. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรอาจใช้ดุลพินิจ ว่ากล่าวตักเตือนได้ เพื่อเสริ มสร้างวินยั จราจรและอานวยความ
สะดวกให้ประชาชน
ค. เจ้าหน้าที่หน่วยจราจรกระทาไม่ถูกต้อง เพราะคนขับแท็กซี่ไม่มีเจตนากระทาผิดกฎหมาย
ง. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรทาถูกต้องแล้ว แต่ไม่มีศิลปะในการบังคับใช้กฎหมาย
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91. 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
92. 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
93. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร เรี ยกตรวจรถยนต์กระบะบรรทุกพืชผลทางการเกษตร ซึ่งบรรทุกฟักทองพันธุ์ใหญ่มา
เต็มคันรถ จากการตรวจสอบเอกสารทุกรายการครบถ้วน ก่อนปล่อยไปได้ขอฟักทอง 3 ลูกใหญ่ เพื่อไว้ตม้ ทาน
กับเจ้าหน้าที่ที่ตยู้ าม คนขับรถบอกว่านายจ้างจะตาหนิ เพราะนับจานวนลูกไว้แล้ว จึงควักเงินให้ จานวน 100
บาท แทนฟักทอง 3 ลูก ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการรับเงินครั้งนี้
ก. รับไว้ได้ เพราะเป็ นสิ นน้ าใจเล็กน้อย
ข. รับไว้ไม่ได้ เพราะเป็ นการผิดกฎหมาย
ค. จะรับไว้หรื อไม่ก็ได้ แล้วแต่สถานการณ์
ง. จะรับไว้ก็ได้ เพราะไม่ใช่สินบน เป็ นการเอื้ออารี ยต์ ่อตารวจจราจร
94. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร เรี ยกตรวจรถยนต์บรรทุกสิ นค้าเพื่อขอดูใบอนุญาตขับรถและสาเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
ปรากฏว่าไม่มีใบสาเนาคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดง จึงออกใบสั่งแจ้งข้อกล่าวหาว่า ไม่นาสาเนาภาพถ่ายคู่มือ
จดทะเบียนรถมาแสดงเมื่อเจ้าพนักงานเรี ยกตรวจ ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหา
ก. การแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ข. การแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
ค. การแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับ
ง. การแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกทั้งข้อ 1. และ 3.

70

95. กรณีมีประชาชนมาถ่ายคลิปขณะที่เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรกาลังปฏิบตั ิหน้าที่ประจาจุดตรวจกวดขันวินยั จราจร
จนตารวจจราจรมีความรู ้สึกไม่พึงพอใจนั้น ท่านควรจะปฏิบตั ิตนอย่างไร
ก. ประชาชนไม่มีอานาจถ่ายคลิปการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจไม่วา่ กรณีใดๆ
ข. ประชาชนสามารถถ่ายคลิปการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจได้หากไม่เป็ นการขัดขวางการปฏิบตั ิ
หน้าที่น้ นั
ค. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรสามารถห้ามประชาชนมิให้ถ่ายคลิปและยึดกล้องไว้เพื่อลบคลิปทิง้ ได้
ง. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรสามารถจับกุมประชาชน และแจ้งข้อหาก่อความเดือดร้อนราคาญในที่สาธารณะได้
96. ในปัจจุบนั นี้มกั จะมีประชาชนเขียนป้ายปิ ดบริ เวณหน้าบ้านว่า ห้ามจอดรถขวางหน้าบ้าน เมื่อมีรถยนต์ไปจอด
หน้าบ้านดังกล่าว เจ้าของบ้านออกมาไล่เจ้าของรถยนต์และมีปากเสี ยงกันให้ไปจอดที่อื่น ท่านเป็ นเจ้าหน้าที่
ตารวจจราจรอยูใ่ นเหตุการณ์ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก.ไล่รถยนต์ที่อื่นเพราะรถดังกล่าวจอดขวางหน้าบ้านประชาชน
ข. อธิบายให้เจ้าของบ้านทราบว่าถนนเป็ นทางสาธารณะจอดได้ถา้ ไม่มีเครื่ องหมายจราจรห้ามจอด
ค. จับกุมผูข้ บั ขี่รถยนต์ เนื่องจากจอดรถขวางหน้าบ้านผูอ้ ื่น
ง. แนะนาให้เจ้าของบ้านไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตารวจใกล้บา้ น
97. ด.ต.นุชศักดิ์ฯ ขับรถนาขบวนคณะนักศึกษาผูบ้ ริ หารตารวจชั้นสู ง (โรงเรี ยนผูบ้ งั คับการ)ไปศึกษาดูงานโครงการ
ชัง่ หัวมัน ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อถึงสี่ แยกสัญญาณไฟสัญญาณไฟแดงขึ้นทันที ด.ต.นุชศักดิ์ฯ รี บขับรถนาขบวน
ฝ่ าสัญญาณไฟจราจรสี แดงไปเลย ขณะนั้นป้าจินดาฯ ได้ขบั ขี่รถยนต์มาอีกฝั่งที่เป็ นสัญญาณไฟเขียวแล้วชนกับ
รถนาขบวน จากเหตุการณ์น้ ีท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร
ก. ป้าจินดาฯ ที่ขบั รถเข้ามาชนในขบวนผิด เพราะประมาท
ข. ด.ต.นุชศักดิ์ฯ มีความผิดเพราะขับรถฝ่ าฝื นสัญญาณจราจร
ค. ป้าจินดาฯ มีความผิดเพราะฝ่ าฝื นสัญญาณไฟรถฉุกเฉิน
ง. ด.ต.นุชศักดิ์ ฯ ไม่มีความผิดเพราะขับรถนาขบวน
98. สุภาพบุรุษจราจร คือ ตารวจจราจรที่ดีมีความรับผิดชอบมีความดีและความถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งจรรยา
บรรณ ศีลธรรม จริ ยธรรมข้อใดมิใช่คุณสมบัติของสุ ภาพบุรุษจราจร
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
99. พ.ต.อ.ชดเชย รักการงาน ไม่ยอมปฏิบตั ิตามคาร้องขอของเพื่อนสนิทที่ให้ช่วยเหลือให้พน้ ผิดฐานเมาแล้วขับ
รถยนต์ตรงกับอุดมคติของตารวจข้อใด
ก. ไม่หวัน่ ไหวตอความยากลาบาก
ข. รักษาความประมาทเสมอชีวิต
ค. ดารงตนในยุติธรรม
ง. มักมากในลาภผล
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100. ส.ต.ต.ชาย ชาติธารง ตารวจจราจรมีความต้องการซื้อแหวนเพชรราคาแปดหมื่นบาท เพื่อนาไปหมั้นคนรัก แต่
ไม่มีเงิน จึงตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ตพยายามเก็บเงินเดือนจนครบ การกระทาเช่นนี้แสดงว่า
ส.ต.ต.ชาย ชาติธารง ยึดหลักใดในการประพฤติและปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อใด
ก. การรักษาความสัจ ความจริ งใจต่อตนเอง
ข. การรู ้จกั ละวางความชัว่ ความทุจริ ต
ค. ไม่หวัน่ ไหวต่อความยากลาบาก
ง. การอดทน อดกลั้น และอดออม
101. ข้อใดคืออุดมคติของตารวจ 9 ประการที่ขา้ ราชการตารวจต้องปฏิบตั ิตาม
ก. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข. ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ค. ยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
ง. มุ่งบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชนแก่ประชาชน
102. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะของสุภาพบุรุษจราจร
ก. ตารวจจราจรขณะปฏิบตั ิหน้าที่ควรระมัดระวังคาพูด อาจทาให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ตารวจจราจรกับผูข้ บั ขี่รถได้
ข. ตารวจจราจรขณะปฏิบตั ิหน้าที่สามารถขับรถย้อนศร หรื อไม่สวมหมวกนิรภัยได้ เพื่อความรวดเร็วและ
สะดวกในขณะปฏิบตั ิหน้าที่
ค. การเรี ยกรถหยุดต้องแสดงกริ ยาสุภาพ และคาพูดที่สุภาพอ่อนโยน ต้องใช้คาพูด สวัสดีครับ หรื อ
ขอบคุณครับ ให้เป็ น และพยายามหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง
ง. ไม่ควรเลือกปฏิบตั ิ หากทาการจับกุมในข้อหาเดียวกันหลายๆ คัน การปฏิบตั ิหน้าที่ควรต้องยึดความ
ยุติธรรมเป็ นหลัก
103. คาใดที่ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562
ก. พนักงานเจ้าหน้าที่
ข. เจ้าพนักงานจราจร
ค. ผูต้ รวจการ
ง. หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
104. ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองผูก้ ากับการหรื อเทียบเท่า อาจเป็ น “หัวหน้าเจ้าพนักงาน
จราจร” ได้ เมื่อได้รับการแต่งตั้งจากใคร
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ
ค. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยที่รักษาตามกฎหมาย
ง. ผูบ้ งั คับการตารวจจราจร
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105. การขับรถจักรยานในขณะเมาสุรา มีความผิดตามกฎหมายหรื อไม่ และมีโทษอย่างไร
ก. เป็ นความผิด และมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
ข. ไม่เป็ นความผิด
ค. เป็ นความผิด และมีโทษเหมือนกับขับรถในขณะเมาสุรา
ง. เป็ นความผิด มีโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
106. ความผิดประเภทใด ที่เจ้าพนักงานจราจรสามารถออกใบสัง่ กับผูข้ บั ขี่ที่กระทาผิดได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในมาตรา 140
ก. ความผิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก หรื อกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ
ข. ความผิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก หรื อตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรื อการ
ใช้ทาง ที่เป็ นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
ค. ความผิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก หรื อตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรื อการ
ใช้ทาง ที่เป็ นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรื อมีโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนและมีโทษปรับ
ง. ออกใบสั่งไม่ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อานาจไว้
107. ความผิดข้อใดที่เจ้าหน้าที่ตารวจไม่สามารถออกใบสั่งแก่ผกู ้ ระทาผิดได้
ก. ขับรถโดยประมาทหรื อน่าหวาดเสี ยว
ข. ขับรถคร่ อมหรื อทับเส้นหรื อแนวแบ่งช่องเดินรถ
ค. ขับรถโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยหรื อความเดือดร้อนของผูอ้ ื่น
ง. ขับรถในขณะกีดขวางการจราจร
108. ข้อใดบังคับใช้กฎหมายได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของหลักกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรื่ องการจอดรถใน
ที่หา้ มจอดมากที่สุด
ก. ขณะเจ้าหน้าที่ตารวจกาลังจะใช้เครื่ องมือบังคับล้อกับรถที่จอดในที่หา้ มจอด มีผขู ้ บั ขี่มาแสดงตัวพอดี
ให้ทาการบังคับล้อต่อไปให้เสร็ จสิ้ นแล้วแจ้งให้ผขู ้ บั ขี่ไปจ่ายค่าบังคับล้อให้ครบถ้วน
ข. เจ้าหน้าที่ตารวจพบรถจอดในที่หา้ มจอด จึงดาเนินการใช้เครื่ องมือบังคับล้อ และส่ งใบสั่งให้ผขู ้ บั ขี่
ทราบทางไปรษณีย ์
ค. ขณะเจ้าหน้าที่ตารวจกาลังจะใช้เครื่ องมือบังคับล้อกับรถที่จอดในที่หา้ มจอด มีผขู ้ บั ขี่มาแสดงตัวพอดี
ให้หยุดการบังคับล้อ แล้วให้ออกใบสั่งพร้อมเรี ยกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้จนกว่าผูข้ บั ขี่จะชาระค่าปรับ
ครบถ้วน
ง. ไม่มีขอ้ ใดกล่าวถูกต้อง
109. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับใบสั่งที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนดในปัจจุบนั
ก. ใบสั่งทุกรู ปแบบสามารถพิมพ์เองได้ แต่ตอ้ งมีรูปแบบตามที่ ตร.กาหนด
ข. ใบสั่งที่ตรวจจับด้วยกล้องและส่ งทางไปรษณี ย ์ ต้องมีรูปถ่ายพยานหลักฐานการกระทาผิด
ค. ใบสั่งที่เขียนโดยเจ้าพนักงานจราจรไม่ตอ้ งระบุจานวนค่าปรับในใบสั่ง เพราะมีขอ้ กาหนด ตร.กาหนด
เกณฑ์ค่าปรับไว้อยูแ่ ล้ว
ง. ถูกทุกข้อ
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110. ระบบ PTM เป็ นชื่อย่อของระบบใด
ก. Police Ticket Monitoring
ข. Police Traffic Measure
ค. Police Ticket Management
ง. Police Traffic Moderation
111. กรณี ที่ตารวจจราจรออกใบสัง่ ให้ผขู ้ บั ขี่ที่กระทาผิด หากครบกาหนดระยะเวลาชาระค่าปรับแล้วผูข้ บั ขี่ที่
กระทาผิดยังไม่ชาระค่าปรับ กฎหมายกาหนดให้ดาเนินการอย่างไร
ก. ออกหมายเรี ยกให้ชาระค่าปรับไปยังผูข้ บั ขี่
ข. ออกหมายเตือนให้ชาระค่าปรับไปยังผูข้ บั ขี่
ค. ออกหนังสื อแจ้งการไม่ปฏิบตั ิตามใบสั่งและจานวนค่าปรับที่คา้ งชาระไปยังผูข้ บั ขี่
ง. ออกหนังสื ออายัดภาษีรถคันที่กระทาผิดส่งไปยังกรมการขนส่งทางบก
112. กรณี ที่ผมู ้ าติดต่อขอชาระภาษีประจาปี ซึ่งมีค่าปรับค้างชาระนั้น หากผูน้ ้ นั ประสงค์จะชาระค่าปรับที่คา้ งชาระ
สามารถชาระต่อนายทะเบียนได้หรื อไม่
ก. ไม่ได้ การรับชาระค่าปรับเป็ นอานาจของตารวจเท่านั้น
ข. ไม่ได้ การรับชาระค่าปรับเป็ นอานาจของตารวจและผ่านระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
ค. ได้ เพราะกฎหมายกาหนดอานาจให้นายทะเบียนเป็ นกรณี พิเศษ
ง. ได้ เพราะนายทะเบียนถือเป็ นเจ้าพนักงานจราจรในการปฏิบตั ิในเรื่ องนี้
113. ป้ายทะเบียนเลอะเลือน จนกระทัง่ 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
114. เมื่อผูข้ บั ขี่ไม่ยอมเป่ าเครื่ องมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่ างกายโดยวิธีเป่ าลมหายใจโดยไม่มีเหตุอนั
สมควรและมีพฤติการณ์อนั ควรเชื่อว่าผูข้ บั ขี่ขบั รถในขณะเมาสุรา เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ให้สันนิษฐานว่าผูข้ บั ขี่ขบั รถในขณะเมาสุรา และมีความผิดข้อหา “ขับรถในขณะเมาสุ ราหรื อของเมา
อย่างอื่น (ไม่ยอมทดสอบ)” และข้อหา “ฝ่ าฝื นคาสั่งเจ้าพนักงานที่ให้ทาการทดสอบผูข้ บั ขี่ (เมาสุ ราหรื อ
ของมึนเมาอย่างอื่น)”
ข. ให้สังเกตว่าผูข้ บั ขี่มีอาการมึนเมาหรื อไม่ ถ้าไม่มีไม่ตอ้ งดาเนินการอะไร
ค. ให้ส่งตัวผูข้ บั ขี่ไปตรวจยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
ง. ข้อ ก. และข้อ ค. ถูก
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115. จุดตรวจที่ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว จะต้องมีกาหนดระยะเวลาไม่เกินกี่ชวั่ โมง
ก. 8 ชม.
ข. 12 ชม.
ค. 24 ชม.
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
116. 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.
117. ข้อใดผิด
ก. หัวหน้าจุดตรวจและเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานต้องสวมเสื้ อสะท้อนแสงเหมือนกับ เพื่อให้ประชาชนทราบ
ว่ากาลังปฏิบตั ิหน้าที่
ข. เครื่ องตรวจวัดแอลกอฮอล์ตอ้ งใช้เครื่ องของทางราชการที่ผา่ นการตรวจรับรอง แล้วเท่านั้น
ค. จุดคัดกรองควรใช้เวลาให้นอ้ ยที่สุด อย่างมากไม่ควรเกิน 30วินาที และไม่ควรเรี ยกตรวจใบขับขี่หรื อ
สาเนาคู่มือจดทะเบียนรถเพราะทาให้เสี ยเวลา
ง. ไม่มีขอ้ ใดผิด ถูกทุกข้อ
118. 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
119. การบันทึกภาพและเสี ยงตามคาสั่ง ตร. ที่ 178/2564 ลงวันที่ 9 เม.ย.64 กาหนดให้ใช้ในกรณีใดบ้าง
ก. ทุกครั้งที่ปฏิบตั ิหน้าที่สายตรวจ
ข. การสื บสวนจับกุม
ค. การสอบสวนคดีอาญา
ง. ถูกทุกข้อ
120. การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43(9) ระบุวา่ ห้ามผูข้ บั ขี่ใช้
โทรศัพท์หรื อเครื่ องมือสื่ อสารอื่นใดในขณะที่รถเคลื่อนที่ เว้นแต่กรณีใด
ก. กรณีใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริ มสาหรับการสนทนา โดยผูข้ บั ขี่ไม่ตอ้ งถือหรื อจับโทรศัพท์
เคลื่อนที่น้ นั เช่น สมอลล์ทอล์ค หรื อบูลทูธ
ข. ใช้โทรศัพท์ขณะรถติดหรื อติดไฟแดง
ค. การใช้แสตนดี้ยดึ โทรศัพท์กบั พวงมาลัย
ง. ถูกทุกข้อ
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121. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่ขบั รถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
เว้นแต่ขอ้ ใด
ก. รถลากเข็นสาหรับทารก
ข. รถลากเข็นสาหรับคนป่ วยหรื อคนพิการ
ค. รถจักรยายนต์ที่ใช้ความเร็ วไม่เกิน 20 กม./ชม.
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
122. ผูข้ บั ขี่ซ่ ึงขับรถในทางต้องเปิ ดไฟ หรื อใช้แสงสว่าง ภายในระยะทางเท่าใดที่จะมองเห็นคน รถ หรื อสิ่ งกีด
ขวางในทางได้โดยชัดเจน
ก. 150 เมตร
ข. 100 เมตร
ค. ไม่นอ้ ยกว่า 150 เมตร
ง. ไม่นอ้ ยกว่า 100 เมตร
123. ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน พ.ศ.2554 ใครคือผูร้ ักษาการ
ตามระเบียบดังกล่าว
ก. ผบ.ตร.
ข. ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ค. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกรัฐมนตรี
124. ปัจจุบนั มีการนาเครื่ องหมายราชการ เช่น ตราโล่เขน ของสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็ นต้น ไปใช้ติดรถของ
ตนเพื่อให้เหมือนกับรถตารวจ หรื อนาโลโก้เครื่ องหมายราชการไปติดที่รถของตน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการ เพื่อให้ผอู ้ ื่นเข้าใจว่าตนได้ทางานอยูใ่ นหน่วยราชการนั้นๆ การกระทาดังกล่าวมีความผิด
ตามข้อใด
ก. พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข. พ.ร.บ.เครื่ องหมายราชการ พ.ศ.2482
ค. พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ง. พ.ร.บ.ขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
125. การนาป้ายทะเบียนรถแบบใช้รีโมทซ่อนป้ายทะเบียนมาใช้ มีความผิดข้อหาใด
ก. มีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่ องหมายไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข. ปิ ดบังซ่อนเร้น
ค. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ง. ถูกทุกข้อ
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126. รายละเอียดเกี่ยวกับโคมไฟต่างๆ ของรถทุกประเภทตามกฎหมาย ทั้งตาแหน่งการติดตั้ง จานวนโคมไฟ
ความสว่าง ทิศทางการส่ องสว่างและสี ของแสง ระบุดงั นี้
ก. กาหนดให้รถมีโคมไฟแสงพุ่งต่าได้ไม่เกิน 2 ดวง และมีโคมไฟแสงพุ่งไกลได้ไม่เกิน 2 ดวง
ข. โคมไฟต้องมีแสงขาวหรื อเหลืองอ่อน ไม่สว่างจ้าจนเกินไป
ค. โคมไฟอยูใ่ นระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวา สูงจากผิวทางไม่นอ้ ยกว่า 40 เซนติเมตร
แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร
ง. ถูกทุกข้อ
127. เมื่อเจ้าพนักงานจราจร พบผูข้ บั ขี่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก หรื อตามกฎหมายอื่นอัน
เกี่ยวกับรถหรื อการใช้ทางที่มีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรื อมีโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน และมีโทษ
ปรับ เจ้าพนักงานจราจร มีอานาจอย่างไร
ก. ยึดใบอนุญาตขับขี่
ข. ว่ากล่าวตักเตือน
ค. ออกใบสั่งให้ผขู ้ บั ขี่ชาระค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบ
ง. ข้อ ข และข้อ ค ถูก
128. ข้อใดไม่ได้หมายถึง “ความเสี ยหาย” ตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ก. ความเสี ยหายต่อชีวิต
ข. ความเสี ยหายต่อร่ างกาย
ค. ความเสี ยหายต่ออนามัยอันเกิดจากรถ
ง. ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
129. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ Police Ticket Management (PTM)
ก. เป็ นระบบที่ให้สิทธิเฉพาะเจ้าหน้าที่จราจรใช้งานเท่านั้น
ข. เป็ นระบบที่ใช้บริ หารจัดการใบสั่ง โดยสามารถทาการออกใบสั่ง รับชาระใบสั่ง รวมถึงดูรายงานต่างๆ ได้
ค. การเข้าใช้งานระบบจะต้องใช้รหัสการใช้งาน Polis เท่านั้น
ง. ถูกทุกข้อ
130. การเข้าใช้งานระบบ Police Ticket Management (PTM) ข้อใดผิด
ก. ต้องเข้าใช้งานด้วยระบบปฏิบตั ิการ google chrome เท่านั้น
ข. หากจะเข้าใช้งานต้องมีเน็ตเวิร์คการใช้งานสายแลนของสานักงานตารวจแห่งชาติ หรื อ VPN เท่านั้น
ค. รหัสการเข้าใช้งานดาเนินการขอสิ ทธิเพียงครั้งแรกและสามารถใช้ได้ตลอดไป ไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยน
ง. การขอสิ ทธิการเข้าใช้งานต้องขอผ่าน ศทก. เท่านั้น
131. ข้อใดไม่ใช่ฟังก์ชนั่ การใช้งานในระบบ Police Ticket Management (PTM)
ก. ออกใบสั่งกล้อง หรื อใบสั่งทางไปรษณี ย ์
ข. นับระยะเวลาใบสั่งตามข้อกฎหมายแบบอัตโนมัติ
ค. ออกใบเตือนสาหรับการส่ งไปรษณี ย ์ โดยสามารถออกได้หลายๆ ครั้ง
ง. รับชาระค่าปรับทั้งผ่านทางสถานี และทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กาหนด
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132. กรณี ดาเนินการบันทึกใบสัง่ ผิด การแก้ไขข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. แก้ไขไม่ได้
ข. ใช้รหัสผูใ้ ช้งานระดับสารวัตรขึ้นไป เข้าไปแก้ไขในเมนูยกเลิกใบสั่ง จากนั้นบันทึกใบสั่งในระบบ
ใหม่อีกครั้ง
ค. เข้าเมนูบนั ทึกใบสั่ง แล้วบันทึกข้อมูลใหม่ได้เลยทันที
ง. เข้าเมนูชาระค่าปรับ และแก้ไขใบสัง่
133. ในกรณี เจ้าหน้าที่หน้าที่ออกใบสั่งแบบกล้อง หรื อแบบไปรษณี ย ์ เมื่อดาเนิ นการส่ งไปรษณี ย ์ แล้วถูกตีกลับ
เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการอย่างไรได้บา้ ง
ก. บันทึกยกเลิกใบสั่งในระบบ พร้อมระบุ “ถูกไปรษณี ยต์ ีกลับ”
ข. ปริ้ นท์ใบสั่งใหม่ พร้อมดาเนิ นการส่ งอีกที เผื่อไปรษณี ยจ์ ะทางานผิดพลาด
ค. เข้าเมนูชาระค่าปรับ จากนั้นเลือกตักเตือน
ง. ออกหมายเรี ยกผูก้ ระทาความผิด เพื่อสอบถามที่อยู่ และแจ้งข้อกล่าวหา
134. หากประชาขนมาชาระค่าปรับข้ามสถานี ในฐานะเจ้าหน้าที่ตามระเบียบควรดาเนินการอย่างไร
ก. แจ้งประชาชนว่าให้ไปชาระที่สถานีเจ้าของใบสั่ง
ข. ดาเนินการตรวจสอบใบสั่งในระบบ PTM ว่าค่าปรับจานวนเท่าใด เมื่อรับชาระค่าปรับแล้วนาไปชาระ
ผ่านระบบ Paybill ของ Krungthai Corporate Online
ค. รับชาระค่าปรับ จากนั้นประสานงานสถานีเจ้าของใบสั่ง พร้อมขอเลขบัญชีเพื่อดาเนิ นการโอนเงิน
ค่าปรับให้
ง. รับชาระค่าปรับ จากนั้นใช้แอพลิเคชัน่ Next จ่ายเงินแทนประชาชน
135. ปัจจุบนั ช่องทางการชาระค่าปรับผ่านระบบ Police Ticket Management (PTM) มีอะไรบ้าง
ก. ธนาคารกรุ งไทย ผ่านเคาน์เตอร์ ตูเ้ อทีเอ็ม และ Next
ข. ตูบ้ ุญเติม
ค. แฟมิลี่มาร์ท ท๊อปส์ ซุปเปอร์มาเก็ต และที่มีเครื่ องหมาย Cenpay
ง. ถูกทุกข้อ
136. 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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137. 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
138. การแจกใบสัง่ เล่มเพื่อใช้งาน ข้อใดผิด
ก. บก. จะเป็ นผูบ้ นั ทึกเลขเล่มใบสั่งเมื่อได้รับจากโรงพิมพ์
ข. สภ. ได้รับใบสั่งแล้วจะต้องดาเนินการแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ก่อน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถบันทึกใบสั่งใน
ระบบได้
ค. การบันทึกปี เล่มใบสั่ง ให้บนั ทึกตามปี เล่ม บนหน้าปกเล่มใบสั่ง
ง. หากแจกใบสัง่ ผิดแล้ว ไม่สามารถแก้ไขในระบบ PTM ได้
139. ในการออกใบสั่งแบบกล้อง ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผูค้ รอบครองรถ คือ ผูก้ ระทาความผิด
ข. สามารถแนบรู ปในใบสั่งได้สูงสุ ด 3 รู ป
ค. กรณีรหัสไปรษณียข์ องผูก้ ระทาความผิดไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ง. ถูกทุกข้อ
140. ข้อใดไม่ใช่รายงานในระบบ PTM
ก. รายงานรับชาระค่าปรับตาม พรบ.
ข. รายงานการออกใบสั่ง
ค. รายงานการส่งใบเตือนทางไปรษณี ย ์
ง. รายงานการรับชาระค่าปรับตามท้องที่เกิดเหตุ
141. หากเกิดคาเตือน ตามรู ปภาพ เจ้าหน้าที่ควรแก้ไขอย่างไร

ก. ตรวจสอบสิ ทธิการเข้าใช้งาน หรื อความถูกต้องของรหัสการเข้าใช้งาน
ข. แจ้งเจ้าหน้าที่วา่ ระบบมีปัญหา
ค. รออีก 30 นาทีค่อยเข้าระบบใหม่
ง. ตรวจสอบเน็ตเวิร์คการเข้าระบบของสถานี
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142. 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
143. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการแจกจ่ายใบสั่ง
ก. หากมีเจ้าหน้าที่ยา้ ยสถานี ใบสั่งที่แจกจ่ายไปแล้ว (เฉพาะเล่มที่ยงั ไม่เคยใช้งาน) สามารถนากลับมา
แจกจ่ายใหม่ได้
ข. ในกรณี ตอ้ งการเรี ยกคืนเล่มใบสั่ง จะต้องใช้เมนูคืนใบสั่ง
ค. หากมีการแจกจ่ายใบสัง่ ผิด เจ้าหน้าที่จะแก้ไขไม่ได้ ให้ทาลายเล่มใบสัง่ ได้ทนั ที
ง. ในกรณี ที่มีการแจกใบสั่งสลับเล่ม ทางสภ. หรื อ บก. จะต้องดาเนินการเรี ยกคืนใบสั่งเล่มที่แจกผิด
จากนั้นนามาแจกจ่ายใหม่อีกครั้ง
144. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเลขหมวกของเจ้าหน้าที่
ก. การเปลี่ยนแปลงเลขหมวกต้องเข้าเมนูจดั การระบบ โดยลบข้อมูลท่านเดิม เลขหมวกเดิมก่อน จากนั้น
ค่อยเพิ่มข้อมูลพร้อมเลขหมวกใหม่
ข. ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงเลขหมวก ระหว่างเล่มใบสั่งที่ยงั ใช้ไม่หมด เพราะจะทาให้ใบสั่งเดิมใช้ต่อ
ไม่ได้
ค. ข้อมูลใบสั่งเดิมที่บนั ทึกแล้ว จะถูกเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ง. ข้อมูลใบสั่งใหม่ที่บนั ทึกหลังการเปลี่ยน จะแสดงข้อมูลใหม่ที่ดาเนินการบันทึก
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145. กรณีเกิดคาเตือน ตามรู ป เจ้าหน้าที่ควรดาเนินการอย่างไร

ก. อาจมีขอ้ ผิดพลาดทางการสื่ อสารระหว่างเน็ตเวิร์ค ตร. หรื อ ขบ.
ข. อาจมีขอ้ ผิดพลาดทางการสื่ อสารระหว่างเน็ตเวิร์คธนาคาร หรื อ ตร.
ค. เจ้าหน้าที่อาจจะทิ้งระยะเวลา แล้วลองเข้าอีกครั้ง หากยังเข้าไม่ได้ สามารถแจ้งทางกลุ่มไลน์เพื่อ
ตรวจสอบปัญหาและแก้ไข
ง. ถูกทุกข้อ
146. รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) บรรทุกถังแก๊ส ผูข้ บั ขี่ตอ้ งมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดใด
ก. ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล ชนิดที่ 4 ขนวัตถุอนั ตราย
ข. ใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภท ชนิดที่ 4 ขนวัตถุอนั ตราย
ค. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ
ง. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
147. ในกรณี ตอ้ งการเพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อใช้งานในระบบ และไม่สามารถเพิ่มได้ โดยระบบแจ้งเตือนไม่สามารถเพิ่ม
เจ้าหน้าที่ขา้ มสถานี ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ตรวจสอบในกาลังพล ว่าเจ้าหน้าที่ท่านนั้นมีรายชื่อในหน่วยถูกต้องหรื อยัง
ข. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั มีสิทธิการใช้งานใน crime
ค. ตรวจสอบ ชื่อ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในระบบ crime
ง. ถูกทุกข้อ
148. การค้นหาใบสั่งบนระบบ PTM ข้อใดกล่าวผิด
ก. การค้นหาใบสัง่ สามารถค้นหาข้ามสถานีได้
ข. การค้นหาใบสั่งสามารถค้นหาได้แม้กระทัง่ ใบสั่งหมดอายุ
ค. การค้นหาใบสั่ง จะสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้ แต่แก้ไขไม่ได้
ง. ผูใ้ ช้งานทุกสิ ทธิ สามารถใช้งานการค้นหาใบสั่งได้
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149. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ อง
ก. ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถประเภทส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สามารถใช้แทน
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้
ข. ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถประเภท ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยขนส่งทางบก สามารถใช้แทน
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล แต่ไม่สามารถใช้กบั ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์ได้
ค. ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถชนิดที่ 2 , ชนิดที่ 3 และชนิดที่ 4 ใช้เป็ นใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 1 ได้
ง. ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถชนิดที่ 4 ใช้เป็ นใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 ได้
150. ข้อใดต่อไปนี้คือ มาตรการทางปกครอง ซึ่งถือเป็ นโทษและมาตรการบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านจราจร
ก. การสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ข. การออกใบสั่งเพื่อให้ผกู ้ ระทาความผิดไปชาระค่าปรับ
ค. การออกใบเตือนให้ผขู ้ บั ขี่ที่กระทาผิดมาชาระค่าปรับภายในกาหนดเวลา
ง. เจ้าพนักงานจราจรใช้ดุลยพินิจว่ากล่าวตักเตือนผูก้ ระทาความผิด พ.ร.บ.จราจรฯ ที่มีอตั ราโทษปรับ
สถานเดียว
151. นายกล้าหาญ มากมี ขับขี่รถยนต์กระบะ(รถปิ กอัพ)ไปเจอจุดตรวจจราจร โดยตารวจจราจรขอตรวจสอบ
ใบอนุญาตขับรถ นายกล้าหาญฯ จึงยืน่ ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถประเภทส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบกให้กบั ตารวจจราจร ใบอนุญาตขับรถของนายกล้าหาญฯสามารถใช้ขบั รถยนต์กระบะ (รถ
ปิ กอัพ) ได้หรื อไม่
ก. ไม่ได้ เพราะใช้ใบอนุญาตกับรถผิดประเภท
ข. ได้ เพราะใบอนุญาตขับรถประเภทส่วนบุคคลตามกฎหมายขนส่ง สามารถใช้แทนใบอนุญาตขับ
รถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้
ค. ไม่ได้ เพราะใบอนุญาตขับรถประเภทส่วนบุคคลตามกฎหมายขนส่ง ไม่สามารถใช้แทนใบอนุญาต
ขับรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้
ง. ได้ เพราะใช้กบั รถได้ทุกประเภท
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152. รถจักรยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงท่อไอเสี ยใหม่ หลังจากที่รถคันดังกล่าวได้ขอจดทะเบียนกับกรมการ
ขนส่งทางบกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อนามาใช้ในทางจะมีความผิดหรื อไม่
ก. ไม่มีความผิด แต่หา้ มมิให้เสี ยงดังเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยรถจักรยานยนต์ตอ้ งไม่เกิน
80 เดซิเบลเอ
ข. ไม่มีความผิด แต่หา้ มมิให้เสี ยงดังเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยรถจักรยานยนต์ตอ้ งไม่เกิน
95 เดซิเบลเอ
ค. ไม่มีความผิด แต่หา้ มมิให้เสี ยงดังเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยรถจักรยานยนต์ตอ้ งไม่เกิน
100 เดซิเบลเอ
ง. มีความผิด เพราะเป็ นการดัดแปลงสภาพหรื อเปลี่ยนแปลงสภาพรถหรื อส่วนหนึ่งส่วนใดให้ผิดไปจาก
รายการที่จดทะเบียนไว้
153. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ เครื่ องหมายจราจร
ก. ป้ายห้ามจอด
ข. ป้ายบอกทางโค้ง
ค. สัญญาณไฟจราจรตามแยกต่างๆ
ง. ป้ายบอกระยะทาง
154. ป้ายจราจรนี้มีความหมายว่าอย่างไร

ก. ห้ามเข้า
ข. ห้ามหยุด
ค. หยุดตรวจ
ง. ห้ามจอด
155. ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้ อง เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตารวจจราจร
ก. ตารวจจราจรมีบทบาทหน้าที่จดั การจราจรให้มีเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ข. ตารวจจราจรมีบทบาทหน้าที่บงั คับใช้กฎหมายโดยมุ่งเน้นจานวนการจับกุมและค่าปรับ
ค. ตารวจจราจรมีบทบาทหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยทางถนน
ง. ตารวจจราจรมีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในกรณี ฉุกเฉิน
156. กรณี ใดต่อไปนี้ไม่ใช่อานาจหน้าที่ของ “เจ้าพนักงานจราจร”
ก. อานาจการให้สัญญาณจราจรด้วยมือและแขน
ข. อานาจในการติดตั้งเครื่ องหมายจราจร
ค. อานาจการให้สัญญาณจราจรด้วยนกหวีด
ง. อานาจในการคืนของกลางรถยนต์
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157. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์หลักในการจัดการจราจร
ก. เพื่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้ถนน
ข. เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของการจราจร
ค. เพื่อให้ประชาชนกล่าวชื่นชมตารวจจราจร
ง. เพื่อควบคุมและระบายการจราจรไม่ให้ติดขัด
158. ข้อใด ไม่ควรกระทา ในกรณี ที่ท่านไปถึงสถานที่เกิดอุบตั ิเหตุที่มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บสาหัสเป็ นคนแรก
ก. ถ่ายรู ปแล้วรี บเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบตั ิเหตุเข้าข้างทางทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ร้อยเวรทราบเพื่อไม่ให้
การจราจรติดขัด
ข. เรี ยกเก็บและตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของคู่กรณีเพื่อส่งมอบให้พนักงานสอบสวน
ค. รักษาสถานที่เกิดเหตุมิให้บุคคลที่ไม่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสถานที่เกิดอุบตั ิเหตุ
ง. รี บแจ้งไปยังหน่วยรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
159. ข้อใดคือความหมายของจุดตรวจที่ถูกต้องที่สุด
ก. สถานที่ที่เจ้าพนักงานตารวจออกจับกุมตรวจค้นเพื่อจับกุมผูก้ ระทาผิดในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรื อ
จาเป็ นเร่ งด่วน
ข. สถานที่ที่เจ้าพนักงานตารวจออกทาการตรวจค้นเพื่อจับกุมผูก้ ระทาผิดโดยระบุสถานที่ไว้ชดั เจนเป็ น
การถาวร
ค. สถานที่ที่เจ้าพนักงานตารวจออกปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจค้นเพื่อจับกุมผูก้ ระทาผิดในเขตการเดินรถหรื อทาง
หลวงเป็ นการชัว่ คราว แต่ตอ้ งไม่เกิน 24 ชม.
ง. สถานที่ที่เจ้าพนักงานตารวจออกปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจค้นเพื่อจับกุมผูก้ ระทาผิดในเขตการเดินรถหรื อทาง
หลวงเป็ นการชัว่ คราว แต่ตอ้ งไม่เกิน 48 ชม.
160. ข้อใดต่อไปนี้ กล่ าวถูกต้ อง เกี่ยวกับมาตรการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจในปัจจุบนั
ก. การจัดทาแผนการตั้งจุดตรวจ ให้ สน./สภ. บันทึกข้อมูลรายละเอียดลงในระบบแอปพลิเคชัน TPCC
(Traffic Police Checkpoint Control)
ข. จุดตรวจต้องมีป้าย “หยุดตรวจ” แสดง ยศ ชื่อ สกุล และตาแหน่งหัวหน้าจุดตรวจ พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูบ้ งั คับการหรื อที่ผบู ้ งั คับการมอบหมาย
ค. เจ้าพนักงานจราจรต้องบันทึกการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวชนิดติดตัว หรื อติด
หมวกนิรภัยที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา
ง. ถูกทุกข้อ
161. ข้อใด กล่ าวไม่ ถูกต้ อง เกี่ยวกับระบบ PTM (Police Ticket Management)
ก. เป็ นระบบเพื่อรองรับการชาระค่าปรับทางอิเล็กทรอนิกส์ และต่างท้องที่
ข. เป็ นระบบที่สามารถออกใบสั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์
ค. เป็ นระบบที่ขา้ ราชการตารวจทุกนายสามารถเข้าถึงได้
ง. ใช้เป็ นฐานข้อมูลสถิติการกระทาผิด
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162. ข้อใด กล่ าวถูกต้ องที่สุด เกี่ยวกับปัจจัยหลักของการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน
ก. นิสัยมักง่ายของคนไทย
ข. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิ ทธิภาพ
ค. คน รถ ถนนและสิ่ งแวดล้อม
ง. สภาพถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน
163. ข้อใด กล่ าวถูกต้ อง เกี่ยวกับอันตรายของถนนสี่ เลนแบบเกาะสี
ก. ถนนกว้างทาให้ขบั รถด้วยความเร็ว
ข. สามารถข้ามไปชนแบบ “ปะทะ” กับฝั่งตรงข้าม
ค. ใช้เกาะสี เป็ นที่หยุดรอเลี้ยวรถ หรื อกลับรถ
ง. ถูกทุกข้อ
164. ข้อใดเป็ นวิธีการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนโดยอาศัยหลักวิศวกรรมทางถนน
ก. การติดตั้งเนิ นชะลอความเร็ วก่อนถึงจุดคนข้ามถนน
ข. การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ วก่อนถึงจุดอันตราย
ค. การระดมเจ้าหน้าที่ตารวจกวดขันวินยั จราจรบริ เวณที่มีอุบตั ิเหตุสูง
ง. การให้ความรู ้กบั ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
165. ข้อใด ไม่ใช่ ขีดจากัดของมนุษย์
ก. นาย ก เป็ นโรคประจาตัวแล้วไปขับรถ
ข. นาย ข ไม่มีใบขับขี่แล้วไปขับรถ
ค. นาย ค มักจะง่วงเมื่อขับรถเวลากลางคืน
ง. นาย ง มองไม่ชดั ในเวลากลางคืน
166. ปัจจุบนั แนวคิดเกี่ยวกับระบบปลอดภัย (Safe System) เป็ นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่า
สามารถพัฒนาความปลอดภัยทางถนนได้จริ ง ข้อใดดังต่อไปนี้ กล่ าวถูกต้ องที่สุด เกี่ยวกับระบบปลอดภัย
(Safe system)
ก. ระบบที่คนใช้รถใช้ถนนมีวินยั สูง มีโทษสูงเพื่อป้องกันไม่ให้คนมีพฤติกรรมเสี่ ยง
ข. ระบบที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น
ค. ระบบที่อาศัยการพัฒนาในทุกมิติรวมกันจนทั้งระบบมีความปลอดภัยสู ง เป็ นระบบที่ไม่พ่ งึ พา
พฤติกรรมของมนุษย์
ง. สร้างระบบที่เน้นไปยังการควบคุมการออกใบอนุญาตขับขี่ และการออกทะเบียนรถยนต์อย่างเข้มงวด
167. 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
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168. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ม.4 (38) ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมได้บญั ญัติความหมายของ
คาว่า "หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร" หมายถึงผูใ้ ด
ก. ผูบ้ ญั ชาการตารวจนครบาล, ผูบ้ ญั ชาการตารวจภูธร ภ.1 - 9 หรื อเทียบเท่าที่ได้รับการแต่งตั้ง
ข. ผูบ้ งั คับการตารวจนครบาล ,ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด ฯ หรื อเทียบเท่าที่ได้รับการแต่งตั้ง
ค. ข้าราชการตารวจที่ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า รองผูก้ ากับการที่เป็ นหัวหน้าสถานี ตารวจ ได้รับแต่งตั้งจาก
ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ
ง. ผูก้ ากับการหัวหน้าสถานีตารวจฯ หรื อเทียบเท่าที่ได้รับการแต่งตั้ง
169. รถดังต่อไปนี้ รถชนิ ดใดไม่ได้รับยกเว้นที่ไม่ตอ้ งจดทะเบียน
ก. รถของสานักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่ องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกาหนด
ข. รถที่เจ้าของแจ้งการไม่ใช้รถตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522
ค. รถของกระทรวงคมนาคมที่จดทะเบียนและมีเครื่ องหมาย ตามระเบียบที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกาหนด
ง. รถของกรมตารวจที่จดทะเบียนและมีเครื่ องหมาย ตามระเบียบที่ผบู ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติกาหนด
170. ใบอนุญาตขับรถข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
ข. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้
ค. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลใช้สาหรับขับรถยนต์บริ การให้เช่าได้
ง. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ใช้แทนใบอนุญาตขับรถบดถนนได้
171. ในกรณี ที่เจ้าพนักงานจราจรได้วา่ กล่าวตักเตือนหรื อออกใบสัง่ ให้ผขู ้ บั ขี่ผใู ้ ด หากเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่า
ผูข้ บั ขี่ผนู ้ ้ นั อยูใ่ นสภาพที่หากให้ขบั รถต่อไป อาจเป็ นอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อทรัพย์สินของตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่น ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอานาจ ดาเนินการอย่างไร
ก. ยึดใบอนุญาตขับขี่หรื อบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อระงับ
การใช้รถเป็ นการชัว่ คราวเพื่อมิให้ผนู ้ ้ นั ขับรถ และให้เจ้าพนักงานจราจรคืนใบอนุญาตขับขี่ หรื อยกเลิก
การบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ดว้ ยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อยอมให้ผขู ้ บั ขี่ขบั รถได้ เมื่อ
เมื่อผูข้ บั ขี่น้ นั อยูใ่ นสภาพที่สามารถขับรถต่อไปได้
ข. ยึดใบอนุญาตขับขี่หรื อบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระงับการ
ใช้รถเป็ นการถาวรเพื่อมิให้ผนู ้ ้ นั ขับรถ และให้เจ้าพนักงานจราจรคืนใบอนุญาตขับขี่ หรื อยกเลิกการ
บันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ดว้ ยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ค. ยึดใบอนุญาตขับขี่ และระงับการใช้รถเป็ นการชัว่ คราวเพื่อมิให้ผนู ้ ้ นั ขับรถ
ง. ถูกทุกข้อ
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172. หากในขณะปฏิบตั ิหน้าที่จดั การจราจร ได้พบนายดา ขับรถยนต์นงั่ สาธารณะ โดยมีเพียงใบอนุญาตขับรถยนต์
ส่ วนบุคคล ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ท่านจะดาเนินการอย่างไร
ก. ออกใบสั่งเจ้าพนักงานให้กบั นายดา ข้อหาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ
ข. ทาบันทึกจับกุมตัวนายคา นาส่งพนักงานสอบสวน
ค. นาตัวนายดา ส่งพนักงานสอบสวนโดยไม่มีการจับกุม
ง. ดาเนินการตามข้อ ก. และทาบันทึกส่งพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดาเนินคดีกบั เจ้าของรถด้วย
173. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ม.160 ในกรณีที่เจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองรถที่ได้รับใบสั่งเป็ น
นิติบุคคล กาหนดให้ผแู ้ ทนนิติบุคคลมีหน้าที่แจ้งชื่อ ที่อยูพ่ ร้อมหลักฐานอื่นใดต่อพนักงานสอบสวนที่แสดง
ว่าผูใ้ ดเป็ นผูข้ บั ขี่ฯ ในขณะที่พบการกระทาความผิดภายในกี่วนั นับแต่วนั ที่ได้รับใบสั่ง
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
174. ในกรณี เจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองรถที่ได้รับใบสั่งเป็ นนิ ติบุคคล ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.
2562 มาตรา 160 แล้ว ไม่แจ้งภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษปรับในอัตรา
ในอัตรากี่เท่าของอัตราค่าปรับสู งสุ ดที่บญั ญัติไว้ในความผิดนั้น
ก. 2 เท่า
ข. 5 เท่า
ค. 10 เท่า
ง. ผิดทุกข้อ
175. ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตขับขี่ผใู ้ ดถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนหมดคะแนน ตามที่กาหนดไว้
ให้ผบู ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ ในแต่ละท้องที่สั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผูไ้ ด้รับใบอนุญาตขับขี่ผนู ้ ้ นั คราวละกี่วนั
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 90 วัน
ง. 120 วัน
176. ผูข้ บั รถบรรทุกตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ต้องมีสาเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถขณะขับหรื อไม่
ก. มี เพราะ เป็ นกฎหมายที่กาหนดไว้ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522
ข. มี เพราะถึงแม้เป็ นรถบรรทุก แต่ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก มาตรา 111 ได้กาหนดให้เป็ นหน้าที่ผขู ้ บั รถ
ไว้โดยเฉพาะ
ค. ไม่ตอ้ งมี เพราะ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ได้กาหนดหน้าที่ผขู ้ บั รถไว้โดยเฉพาะแล้วจึงไม่นา
พ.ร.บ.รถยนต์ ในกรณีดงั กล่าวมาใช้อีก
ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูกต้อง
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177. 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
178. หากท่านพบรถยนต์บรรทุกส่ วนบุคคลน้ าหนักไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม บรรทุกของจัดป้องกันตกหล่น
เรี ยบร้อยขับขี่อยูใ่ นช่องทางด้านขวาสุด จากจานวน 3 ช่องเดินรถทิศทางเดียวกัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผิดข้อหาไม่ขบั รถบรรทุกในทางเดินรถด้านซ้ายสุด
ข. ผิดข้อหาขับรถผิดช่องทาง
ค. ไม่มีความผิด (พ.ร.บ.จราจร ม.35 วรรค 2)
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
179. เจ้าพนักงานจราจรได้เรี ยกรถยนต์เก๋ งต้องสงสัยหยุดตรวจ แต่ไม่พบสิ่ งผิดกฎหมายในรถ แต่พบว่าผูข้ บั ขี่ไม่มี
ใบอนุญาตขับรถ ท่านจะดาเนินการตามกฎหมายให้เหมาะสมอย่างไร
ก. เรี ยกเก็บบัตรประจาตัวประชาชนไว้ และออกใบสั่งกล่าวหาว่าขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตและปล่อยไปโดย
ให้ไปพบพนักงานสอบสวนตามเวลาที่กาหนดในใบสั่ง
ข. ออกใบสั่งกล่าวหาว่าขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่ได้เรี ยกเก็บเอกสารใดๆ ไว้ และปล่อยไป โดยให้
ไปพบพนักงานสอบสวนตามเวลาที่กาหนดในใบสั่งหรื อไปชาระค่าปรับตามช่องทางที่ กม.กาหนด
ค. เชิญตัวผูข้ บั ขี่มาพบพักงานสอบสวนเวรเพื่อสอบสวน พร้อมเขียนบันทึกการกล่าวหาส่งมอบด้วย
(พ.ร.บ.รถยนต์ ม.55)
ง. ออกใบสั่งกล่าวหาผูข้ บั ขี่วา่ ขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาต โดยเรี ยกเก็บใบอนุญาตขับรถของเพื่อนของ
ผูข้ บั ขี่ที่นงั่ มาด้วยแทน และปล่อยไปโดยให้มาพบพนักงานสอบสวนตามกาหนด
180. พบผูโ้ ดยสารด้านหน้าในรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะดาเนินการกล่าวหาใครบ้าง
ก. กล่าวหาผูโ้ ดยสารดังกล่าวว่า โดยสารรถนัง่ ด้านหน้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ข. กล่าวหาผูข้ บั ขี่วา่ ยินยอมให้ผโู ้ ดยสารนัง่ ด้านหน้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ค. กล่าวหาทั้งข้อ ก.และ ข. (พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.123 วรรค 2)
ง. ผูโ้ ดยสารไม่มีความผิด
181. หากท่านพบว่า รถยนต์บรรทุกขนส่งสิ บล้อที่เรี ยกตรวจ ได้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถของรถคันอื่นมาติดไว้ท่า น
จะดาเนินการอย่างไร
ก. เรี ยกเก็บใบอนุญาตขับรถและออกใบสั่งข้อหาใช้แผ่นป้ายทะเบียนของรถคันอื่น
ข. จับกุมตัวผูข้ บั ขี่ส่งพนักงานสอบสวนโดยไม่ตอ้ งออกใบสั่ง (ขนส่ง ม.160)
ค. เรี ยกให้เจ้าของรถนาเอกสารที่ถูกต้องมาแสดง หากไม่มาให้จบั กุมนารถและผูข้ บั ขี่ส่งพนักงานสอบสวน
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
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182. หากท่านตรวจพบรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล ผูข้ บั ขี่นาป้ ายแสดงการเสี ยภาษีประจาปี ของรถคันอื่นมาติดไว้เพื่อ
ตบตาเจ้าหน้าที่ ท่านเห็นว่า การกระทาของผูข้ บั ขี่ดงั กล่าวเป็ นความผิดใดหรื อไม่ และจะดาเนินการอย่างไร
ก. มีความผิดข้อหาปลอมเอกสาร
ข. มีความผิดข้อหาใช้เครื่ องหมายที่นายทะเบียนออกให้กบั รถคันหนึ่ง มาใช้กบั รถอีกคันหนึ่ง (พ.ร.บ.
รถยนต์ ม.67)
ค. ผิดทั้ง ก. และ ข. เป็ นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
183. ท่านพบรถบรรทุกขนส่ งสิ 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
184. นายดาริ ขับรถขนส่งติดสัญญาณแตรไฟฟ้าเสี ยงสูงต่า มีความผิดหรื อไม่
ก. ไม่ผิดเพราะเป็ นสัญญาณแตรไฟฟ้า
ข. ไม่ผิดสัญญาณแตรไฟฟ้าให้ใช้สัญญาณเสี ยงสูงต่า
ค. ไม่ผิดเพราะการใช้สัญญาณแตรไฟฟ้าไม่ได้ใช้สัญญาณแตรลม
ง. ผิดเพราะสัญญาณแตร ไฟฟ้าเป็ นสัญญาณสูงต่าซึ่งผิดไปจากที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นเสี ยงเดียว
185. กรณีถูกพักใช้หรื อเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วนั
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
186. โคมไฟส่องป้ายทะเบียนแสงขาวอย่างน้อย 1 ดวง แต่ไม่เกิน 2 ดวง ติดอยูด่ า้ นบนหรื อด้านล่างต้องให้เห็น
ชัดเจนในระยะกี่เมตร
ก. 20 เมตร
ข. 30 เมตร
ค. 40 เมตร
ง. 50 เมตร
187. โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถที่ติดไว้ดา้ นหน้าตอนบนของรถขนส่งผูโ้ ดยสารประจาทางใช้แสงสี ใด
ก. แสงน้ าเงิน
ข. แสงหลือง
ค. แสงขาว
ง. แสงม่วง
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188. โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถที่ติดไว้ดา้ นหน้าตอนบนของรถขนส่งโดยสารขนาดเล็กใช้แสงสี ใด
ก. แสงน้ าเงิน
ข. แสงหลือง
ค. แสงขาว
ง. แสงม่วง
189. ผูป้ ระสงค์จะปฏิบตั ิหน้าที่ประจารถผูน้ ้ นั จะต้องยืน่ หลักฐานใดบ้างในการขออนุญาต
ก. ภาพถ่ายบัตรประชาชน
ข. สาเนาทะเบียนบ้าน
ค. ใบรับรองแพทย์
ง. ถูกทุกข้อ
190. นายแดง ขับขี่รถยนต์คนั ทะเบียน อด.4444 ศรี สะเกษ มีนายดา และนายเขียว นัง่ โดยสารมาด้วยเมื่อถึงบริ เวณ
จุดตรวจจราจร สภ.เมืองนคราชสี มา ถามว่า กรณีดงั กล่าว เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรต้องปฏิบตั ิอย่างไร เมื่อต้อง
ต้องการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในร่ างกายของ นายแดง, นายดา และนายเขียว
ดังกล่าว
ก. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรสามารถตรวจปัสสาวะของนายแดง, นายดา และ นายเขียว ดังกล่าว ได้โดยอาศัย
อานาจตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
ข. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรสามารถตรวจปัสสาวะของนายแดง, นายดา และ นายเขียว ดังกล่าว ได้ตาม
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 ดยสารมาจะตรวจได้ก็แต่ โดยเจ้าหน้าที่ตารวจที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็ นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
191. ไฟสัญญาณสี เหลืองอาพันเปิ ดปิ ดเป็ นระยะติดไว้ที่ดา้ นหน้าและด้านท้ายของตัวรถเพื่อให้ผขู ้ บั ขี่สวนทางมา
หรื อตามหลังมามองเห็นได้ชดั เจนในระยะเท่าใด
ก. 150 เมตร
ข. 100 เมตร
ค. 200 เมตร
ง. 300 เมตร
192. ผูป้ ระกอบการขนส่งประจาทาง, ไม่ประจาทาง,ขนาดเล็ก,ส่วนบุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากผูใ้ ด
ก. ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ
ข. รัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
ค. นายทะเบียน
ง. ปลัดกรุ งเทพมหานคร
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193. ใบอนุญาตสาหรับผูป้ ระจารถมีกี่ประเภท
ก. 4 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 2 ประเภท
ง. 1 ประเภท
194. ใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที่ประจารถมีอายุกี่ปี
ก. 4 ปี
ข. 1 ปี
ค. 2 ปี
ง. 3 ปี
195. รถในข้อใดที่สามารถนามาใช้ในทางเดินรถได้
ก. รถที่มีเสี ยงดังกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด
ข. รถที่มีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ
ค. รถที่มีลอ้ ไม่ใช่ยาง
ง. รถที่มีเสี ยงเครื่ องยนต์ดงั ในระดับ 80 เดซิเบล
196. นายดา ขับรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการมีความผิดตาม พ.ร.บ. ใด
ก. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
ข. พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522
ค. พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522
ง. พ.ร.บ.ทางหลวง
197. นายกร มีอาชีพทารถยกมาหลายปี มีรายได้ดี ยิง่ เทศกาลมีรายได้วนั ละ 40,000–50,000 บาท วันหนึ่งนายกร ได้
นารถยกไปยกรถที่ชนกันเพื่อบรรทุกมาไว้ที่อู่ขณะบรรทุกมาด้วยความรี บร้อน ขับเร็วไปทาให้เศษกระจกรถที่
บรรทุกอยู่ ตกลงบนถนนเป็ นจานวนมาก ท่านเห็นเหตุการณ์ตลอด ท่านจะดาเนินการอย่างไร
ก. เรี ยกให้หยุด และให้นายกรเก็บกวาดเศษกระจกออกจากถนน
ข. ว่ากล่าวตักเตือน แล้วปล่อยไป เพระเคยให้ผลประโยชน์แก่ท่านอยู่
ค. แจ้งข้อหาให้ทราบว่า เคลื่อนย้ายรถที่ชารุ ด หรื อหักพัง โดยมิได้รับอนุญาตและออกใบสั่งเพื่อไปเสี ย
ค่าปรับเพื่อจะได้รางวัลนาจับ
ง. แจ้งข้อหาบรรทุกสิ่ งของไม่จดั ให้มีสิ่งป้องกันสิ่ งของตกหล่น พร้อมออกใบสัง่
198. การนารถยนต์ที่จดทะเบียน เป็ นรถยนต์บรรทุกส่ วนบุคคล ไปใส่ หลังคาและเบาะที่นงั่ มีความผิดหรื อไม่
หากมีความผิด ต้องจับกุมในข้อหาใด
ก. มีความผิด โดยกล่าวหาว่า ใช้รถผิดประเภท
ข. ไม่มีความผิด เป็ นสิ ทธิของเจ้าของรถที่จะใช้อย่างไรก็ได้
ค. มีความผิด โดยกล่าวหาว่า ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
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199. รถจักรยานยนต์บรรทุกสิ่ งของได้ไม่เกินกี่กิโลกรัม และนัง่ ซ้อนท้ายได้กี่คน
ก. 80 กิโลกรัม ซ้อนท้าย 2 คน
ข. 70 กิโลกรัม ซ้อนท้าย 1 คน
ค. 60 กิโลกรัม ซ้อนท้าย 1 คน
ง. 50 กิโลกรัม ซ้อนท้าย 1 คน
200. รถที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงสี ของรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ เจ้าของรถต้อง
แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในกี่วนั
ก. 5 วัน นับตั้งแต่วนั ที่การเปลี่ยนแปลง
ข. 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่การเปลี่ยนแปลง
ค. 10 วัน นับตั้งแต่วนั ที่การเปลี่ยนแปลง
ง. 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่การเปลี่ยนแปลง
201. เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองรถ จะต้องดาเนินการอย่างไรกับแผ่นป้ายแสดงการเสี ยภาษีฯ
ก. ไว้ในลิ้นชักหรื อใต้เบาะเพื่อป้องกันการสู ญหาย และแสดงให้ดูได้เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ
ข. ให้เก็บติดตัวผูข้ บั ขี่ไว้และแสดงให้ดูได้เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ
ค. ติดไว้ที่ส่วนใดของรถก็ได้ ซึ่งสามารถมองได้เห็นอย่างเด่นชัด
ง. เป็ นสิ ทธิของเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองรถตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
202. รถยนต์ที่จดทะเบียน เป็ นรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล เกิน 7 ที่นงั่ ใช้แผ่นป้ายทะเบียน พื้นและตัวอักษรสี ใด
ก. พื้นสี เหลือง ตัวอักษรสี ดา
ข. พื้นสี ขาว ตัวอักษรสี ฟ้า
ค. พื้นสี ขาว ตัวอักษรสี เขียว
ง. พื้นสี ขาว ตัวอักษรสี ดา
203. รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็ นรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นงั่ ให้แผ่นป้ายพื้นและตัวอักษรสี ใด
ก. พื้นสี เหลือง ตัวอักษรสี ดา
ข. พื้นสี ขาว ตัวอักษรสี ฟ้า
ค. พื้นสี ขาว ตัวอักษรสี ขาว
ง. พื้นสี ขาว ตัวอักษรสี ดา
204. รถยนต์ที่จดทะเบียน เป็ นรถยนต์จา้ งบรรทุกผูโ้ ดยสาร ไม่เกิน 7 ที่นงั่ (แท็กซี่) ใช้แผ่นป้ายทะเบียนพื้นและ
ตัวอักษรสี ใด
ก. พื้นสี เหลือง ตัวอักษรสี ดา
ข. พื้นสี ขาว ตัวอักษรสี ฟ้า
ค. พื้นสี สีขาวตัวอักษรสี เขียว
ง. พื้นสี ขาว ตัวอักษรสี ดา
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205. รถยนต์ที่จดทะเบียน เป็ นรถยนต์บรรทุกส่ วนบุคคล ให้แผ่นป้ายทะเบียน พื้นและตัวอักษรสี ใด
ก. พื้นสี เหลือง ตัวอักษรสี ดา
ข. พื้นสี ขาว ตัวอักษรสี ฟ้า
ค. พื้นสี ขาว ตัวอักษรสี เขียว
ง. พื้นสี ขาว ตัวอักษรสี ดา
206. นาย ก. เจ้าของรถยินยอมให้นาย ข. ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่นาเอารถไปขับในทาง นาย ก. จะมีความผิด หรื อไม่
ก. ไม่มีความผิด
ข. ผิดข้อหายินยอมให้ผไู ้ ม่มีอนุญาตขับขี่เข้าขับขี่รถของตน
ค. ผิดข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
207. “รถยนต์ส่วนบุคคล” หมายความว่า
ก. รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
ข. รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน
ค. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ
208. ตามมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 สรุ ปความได้วา่ ในทางเดินรถซึ่งได้
แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ต้ งั แต่สองช่องขึ้นไป หรื อได้จดั ซ่องเดินรถประจาทางด้านซ้ายไว้
โดยเฉพาะนั้นมีรถอยู่ 3 ประเภท ที่ถูกบังคับให้ผขู ้ บั ขี่ตอ้ งขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุ ด หรื อใกล้เคียงกับ
ช่องเดินรถประจาทาง แล้วแต่กรณี รถ 3 ประเภทที่กล่าวถึงนี้ คือรถอะไร
ก. รถบรรทุก
ข. รถบรรทุกคนโดยสาร
ค. รถจักรยานยนต์
ง. ถูกทุกข้อ
209. นายเอกขับรถยนต์แซงรถบรรทุกที่นายโทขับ แล้วไปเฉี่ยวกับล้อหลังของรถแทรกเตอร์ซ่ ึงนายตรี ขบั สวน
ทางมา เป็ นเหตุให้รถแทรกเตอร์เสี ยหลักขวางถนน รถแทรกเตอร์จึงถูกรถบรรทุกชนเอา และทาให้คนในรถ
แทรกเตอร์ถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส ดังนี้ จงวินิจฉัยว่าการตายและบาดเจ็บสาหัสเป็ นผลโดยตรง
จากความประมาทของผูใ้ ด
ก. นายเอก
ข. นายเอกกับนายโท
ค. นายโทกับตรี
ง. นายเอก นายโท และนายตรี
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210. แผ่นป้ายทะเบียนสาหรับรถจักรยานยนต์มีขนาดเท่าใด
ก. 17.20 ซ.ม. ยาว 22.00 ซ.ม.
ข. 15.30 ซ.ม. ยาว 20.00 ซ.ม.
ค. 18.20 ซ.ม. ยาว 20.00 ซ.ม.
ง. 16.20 ซ.ม. ยาว 22.00 ซ.ม.
211. แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีขนาดเท่าใด
ก. 20 ซ.ม. ยาว 34 ซ.ม.
ข. 15 ซ.ม. ยาว 34 ซ.ม.
ค. 25 ซ.ม. ยาว 34 ซ.ม.
ง. 30 ซ.ม. ยาว 34 ซ.ม.
212. นายบุญเลิศ ทาป้ายทะเบียนรถหาย จึงทาแผ่นป้ายทะเบียนขึ้นมาเองเพื่อติดรถตน ซึ่งป้ายทะเบียนดังกล่าวตรง
กับหมายเลขทะเบียนรถของนายบุญเลิศ เมื่อ จ.ส.ต.เขียว พบเห็นจะต้องดาเนินการอย่างไร
ก. ปล่อยตัวไปเพราะไม่มีความผิด
ข. ออกใบสั่งข้อหามีและแสดงแผ่นป้ายไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ค. จับกุมข้อหาปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ เพราะป้ายทะเบียนเป็ นเอกสารราชการ
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
213. โคมไฟเลี้ยวตาม พ.ร.บ.รถยนต์มีสีใด
ก. ขาว
ข. แดง
ค. เหลือง
ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.
214. นายทองดี ขับรถยนต์มาพบจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตารวจ จ.ส.ต.ตุย้ ตรวจสอบพบว่า นายทองดี ไม่นาสาเนา
ทะเบียนรถติดตัวจึงออกหนังสื อคาสั่งให้ไปชาระค่าปรับ จ.ส.ต.ตุย้ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตราที่เท่าใด
ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522
ก. มาตรา 40
ข. มาตรา 41
ค. มาตรา 42
ง. มาตรา 43
215. ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถบรรทุกชนิดหัวลาก (เทรลเลอร์) จะต้องเป็ นใบอนุญาตชนิดใด
ก. ชนิดที่ 2
ข. ชนิดที่ 3
ค. ชนิดที่ 4
ง. ชนิดที่ 3 หรื อ 4
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216. นายทองอินทร์ เจ้าของรถบรรทุกสิ บล้อ มีสินค้าที่จะต้องส่งไปให้ลูกค้าที่ต่างจังหวัดเป็ นกรณีเร่ งด่วนได้ใช้
ให้นายทองแดง ลูกจ้างซึ่งเป็ นพนักงานขับรถที่มีอาการเมาสุ ราขับรถไปส่งสิ นค้า นายทองอินทร์ มีความผิด
ฐานใดหรื อไม่
ก. ไม่มีความผิดเพราะความผิดฐานเมาสุราเป็ นเรื่ องเฉพาะตัวของผูข้ บั ขี่
ข. ยังไม่มีความผิดเพราะนายทองแดงฯ เพียงแค่มีอาการเมาสุรา ยังไม่ได้ตรวจว่าเกิดกฎหมายกาหนด
หรื อไม่
ค. มีความผิดฐานยินยอมให้ผมู ้ ีอาการเมาสุ ราปฏิบตั ิหน้าที่ขบั รถ
ง. มีความผิดฐานใช้ให้ผอู ้ ื่นกระทาความผิด
217. หากท่านปฏิบตั ิหน้าที่ต้ งั จุดตรวจในเขตทางหลวง มีประชาชนมาขอดูใบอนุญาตตั้งจุดตรวจจากผูอ้ านวยการ
ทางหลวง ตามกฎหมายทางหลวง ท่านจะดาเนินการอย่างไร
ก. อธิบายว่า ตารวจตั้งจุดตรวจยังไม่ได้ขอจากผูอ้ านวยการทางหลวง ต้องขออภัยด้วย ต่อไปจะไปเดินการ
ขอให้ถูกต้องในภายหลัง
ข. อธิบายว่า การตั้งจุดตรวจนี้ทาไปเพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ ตามคาสั่งของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ทาไมต้องขออนุญาตผูอ้ านวยการทางหลวงด้วย
ค. อธิบายว่า การตั้งจุดตรวจเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจ ในการป้องกันและปราบปรามผูก้ ระทา
ผิดซึ่งเป็ นการใช้อานาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ
พ.ศ.2547 ดังนั้นจึงไม่อยูใ่ นบังคับของมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 จึงไม่ตอ้ งขออนุญาต
ผูอ้ านวยการทางหลวง แต่อย่างใด
ง. ถูกทุกข้อ
218. แผ่นป้ายทะเบียนรถหมายเลข 30-2541 นครราชสี มา พื้นสี เหลือง อักษรสี ดา คือรถประเภทใด
ก. การขนส่งประจาทาง
ข. การขนส่งไม่ประจาทาง
ค. การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
ง. การขนส่งส่วนบุคคล
219. เครื่ องหมายพิเศษ (ป้ายแดง) สาหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แตกต่างจากเครื่ องหมายพิเศษ
(ป้ายแดง) สาหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์อย่างไร
ก. ขนาดใหญ่กว่า
ข. มีตวั เลข 5 หลัก โดยไม่มีตวั อักษร
ค. ไม่ระบุจงั หวัด
ง. ถูกทุกข้อ
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220. เมื่อเครื่ องหมายแสดงการเสี ยภาษีของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสูญหาย ท่านจะแนะนาเจ้าของรถว่า
อย่างไร
ก. ให้ถ่ายสาเนาทะเบียนรถไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่
ข. ให้ถ่ายสาเนาเครื่ องหมายแสดงการเสี ยภาษีไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่
ค. ให้ยนื่ คาขอรับเครื่ องหมายแสดงการเสี ยภาษีต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วนั ได้ทราบถึงการ
สูญหาย
ง. ให้ไปแจ้งความลงประจาวันที่สถานีตารวจไว้เป็ นหลักฐาน
221. นายสมชาย พนักงานขับรถโดยสารประจาทาง ไม่พอใจผูโ้ ดยสารที่กล่าวหาว่าขับรถในลักษณะประมาท และ
หวาดเสี ยว จึงลงจากรถระหว่างทางไม่ยอมไปส่งผูโ้ ดยสาร นายสมชายฯ จะมีความผิดฐานใดหรื อไม่
ก. ไม่มีความผิดฐานใด
ข. มีความผิดฐานละทิง้ หน้าที่ผปู ้ ระจารถโดยไม่มีเหตุอนั ควรตามข้อกาหนดว่าด้วยความปลอดภัย
ในการขนส่ง
ค. มีความผิดฐานผิดเงื่อนไขตามที่กาหนดในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ง. มีความผิดฐานจอดรถในเขตห้ามจอด
222. รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็ น “รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล” ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสี ใด
ก. พื้นสี เหลือง ตัวอักษรสี ดา
ข. พื้นสี ขาว ตัวอักษรสี ฟ้า
ค. พื้นสี ขาว ตัวอักษรสี เขียว
ง. พื้นสี ขาว ตัวอักษรสี ดา
223. ผูข้ บั รถจะต้องเตรี ยมสิ่ งใดไว้เพื่อแสดงต่อพนักงานได้ในทันที
ก. ใบอนุญาตขับรถ
ข. สาเนาภาพถ่ายคู่มือการจดทะเบียนรถ
ค. ข้อ ก. และ ข.
ง. ผิดทุกข้อ
224. นายไก่ อายุ 15 ปี บริ บูรณ์แล้ว ต้องการมีใบอนุญาตขับรถ สามารถขอใบอนุญาตขับรถชนิดใดได้บา้ ง
ก. ใบอนุญาตขับรถยนต์ชวั่ คราว
ข. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
ค. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
ง. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชวั่ คราว สาหรับรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 90 ซี.ซี.

96

225. 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
226. ในขณะที่ท่านปฏิบตั ิหน้าที่สายตรวจจราจรออกตรวจไปพบนายโก้ขบั ขี่รถยนต์กระบะส่วนบุคคลที่มีลกั ษณะ
เก่าผุพงั ลักษณะไม่มนั่ คงแข็งแรงวิ่งผ่านมาจะดาเนินการอย่างไร
ก. ออกใบสั่งให้ไปชาระค่าปรับที่สถานีตารวจ
ข. ต้องตามให้สัญญาณหยุดรถแล้วขอตรวจสอบรถยนต์คนั ดังกล่าวหากเห็นว่าไม่มนั่ คงแข็งแรงอาจเกิด
อันตรายต่อผูอ้ ื่น ให้เชิญผูข้ บั ขี่รถคันดังกล่าวไปยังสถานีตารวจพร้อมบันทึกตรวจยึดรถไว้เพื่อทาการตรวจสอบ
ดาเนินการต่อไป เพราะหากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินผูอ้ ื่น
ค. ออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้เจ้าของรถหรื อผูข้ บั ขี่ซ่อมหรื อแก้ไขรถให้ถูกต้อง
ง. ข้อ ก และ ข้อ ค ถูก
227. การตั้งจุดตรวจบนทางหลวง โดยมีการวางหรื อปิ ดกั้นบนทางหลวง ตารวจสามารถทาได้หรื อไม่อย่างไร
ก. สามารถทาได้ไม่มีขอ้ จากัด
ข. ต้องขออนุญาตผูอ้ านาจการทางหลวงเท่านั้น
ค. เจ้าพนักงานตารวจสามารถทาได้ไม่จาต้องขออนุญาตผูอ้ านวยการทางหลวง แต่ตอ้ งคานึงถึงความ
จาเป็ น และความสมควรใต้ขอบเขตที่เหมาะสม ตามอานาจหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ง. ถูกทุกข้อ
228. ส.ต.อ.อานนท์ ขี้เกียจร่ วมตั้งจุดตรวจ (ด่านเมา) ซึ่งเป็ นช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนแล้ว จึงโทรศัพท์แจ้งหัวหน้าชุด
ว่าตนเองมีอาการป่ วยเป็ นหวัดกลัวติดบุคคลอื่น ดังนี้ถือว่า ส.ต.อ.อานนท์ ไม่ปฏิบตั ิตามอุดมคติตารวจข้อใด
ก. ข้อ 1
ข. ข้อ 2
ค. ข้อ 3
ง. ข้อ 4
229. นาย ก. ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ประสงค์จะเลิกประกอบการขนส่งจะต้องแจ้ง
ความประสงค์ต่อนายทะเบียนล่วงหน้ากี่วนั
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 90 วัน
ง. 120 วัน
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230. ในขณะที่ ส.ต.ต.เด่น กาลังตั้งจุดตรวจจราจรได้เรี ยกตรวจรถจักรยานยนต์ที่นายจน ขับขี่ผ่านมาในมือกาเงิน 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
231. คนโดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ความผิดอยูก่ บั ผูใ้ ด
ก. ผูข้ บั ขี่
ข. คนโดยสาร
ค. ทั้งผูข้ บั ขี่และคนโดยสาร
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
232. การออกใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรื อเป็ นการจับต้องแจ้งสิ ทธิผถู ้ ูกจับหรื อไม่
ก. เป็ นการจับเพราะมีการพบผูก้ ระทาผิดซึ่งหน้า ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 83 จึงต้องมีการแจ้งสิ ทธิให้ผถู ้ ูก
จับทราบด้วย
ข. ไม่ถือเป็ นการจับตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 83 จึงไม่ตอ้ งแจ้งสิ ทธิในชั้นจับกุมแต่อย่างไร
ค. ไม่เป็ นหรื อเป็ นการจับตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 83 แต่มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผตู ้ อ้ งหาทราบจึงต้องมีการ
แจ้งสิ ทธิ
ง. ข้อ ข.และข้อ ค.ถูก
233. แบบใบสั่งจราจร ฉบับหนึ่งมี 4 แผ่น แผ่นแรกสี ขาว แผ่นที่สองสี เหลือง แผ่นที่สามสี ชมพู แผ่นที่สี่สีฟ้า
ขอทราบว่า แผ่นสี อะไรที่จะต้องติดสาเนาไว้กบั เล่ม
ก. สี ขาว
ข. สี เหลือง
ค. สี ชมพู
ง. สี ฟ้า
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234. นายปาริ นทร์ ขับรถเข้าไปในถนนเขียวไข่กา โดยนารถเข้าไปหยุดอยูท่ ี่ริมถนนซึ่งเป็ นบริ เวณที่มิได้หา้ มจอดรถ
โดยไม่หยุดเครื่ องยนต์และไม่ได้หา้ มล้อไว้ ส่วนนายปาริ นทร์เดินลงจกรถไปทาธุระเป็ นเวลาประมาณครึ่ ง
ชัว่ โมง จึงกลับออกมาขึ้นรถ ดังนี้ การกระทาของนายปาริ นทร์เป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ.2522 ฐานใดหรื อไม่
ก. ความผิดฐานจอดรถทิ้งไว้ในทางเดินรถโดยไม่หยุดเครื่ องยนต์และห้ามล้อไว้
ข. ความผิดฐานหยุดรถทิง้ ไว้ในทางเดินรถโดยไม่หยุดเครื่ องยนต์และห้ามล้อไว้
ค. ความผิดฐานหยุดรถกีดขวางการจราจร
ง. ไม่มีความผิดฐานใด
235. ห้ามมิให้ผใู ้ ดใช้รถทุกชนิดลากรถหรื อจูงรถอื่นไปในทางเกินหนึ่งคันเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ก. รองสารวัตรจราจร
ข. สารวัตรจราจร
ค. ผูก้ ากับหัวหน้าสถานีตารวจ
ง. ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ
236. ผูข้ บั รถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไร
ก. ปรับไม่เกินห้าพันบาท
ข. จาคุกไม่เกินสามเดือน
ค. ปรับไม่เกินสองพันบาท
ง. จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
237. ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่ น ฝน หรื อควัน จนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ใน
ระยะเท่าใด
ก. 60 เมตร
ข. 90 เมตร
ค. 70 เมตร
ง. 80 เมตร
238. 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
239. บริ เวณใดห้ามแซง
ก. ทางตรง
ข. ทางที่ปลอดภัย
ค. ทางโล่ง
ง. ทางโค้งรัศมีแคบ
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240. ผูข้ บั ขี่ตอ้ งขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย ยกเว้นกรณี ใดสามารถเดินรถทางขวาหรื อ ล้ ากึ่งกลางของทางเดินรถได้
ก. ไม่มีรถสวนทางมา
ข. ทางเดินรถกว้างมาก
ค. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง
ง. ทางเดินรถมีน้ าท่วมขัง
241. ผูใ้ ดไม่มีหน้าที่ให้สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก.พ.ศ.2522
ก. ผูข้ บั ขี่รถยนต์
ข. พนักงานจราจร
ค. ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
ง. คนเดินเท้า
242. ผูข้ บั ขี่ปฏิบตั ิตามข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ลดความเร็วเมื่อถึงวงเวียน
ข. ลดความเร็วเมื่อถึงที่คบั ขัน
ค. จอดรถบริ เวณทางร่ วมทางแยก
ง. ลดความเร็วเมื่อเห็นคนกาลังข้ามทาง
243. ข้าราชการตารวจต้องมีจิตสานึกของความเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์สันติราษฎร์ เพื่อให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมัน่ ซึ่ง
ต้องประพฤติปฏิบตั ิตามข้อใด
ก. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุม้ ค่า
ข. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมัน่ เพียร เสี ยสละ และอดทน
ค. รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ได้มาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อจากประชาชนผูม้ าติดต่อ
ราชการ
ง. ให้บริ การประชาชนด้วยความ เต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบตั ิ
244. “ดารงตนในยุติธรรม” เป็ นเครื่ องเหนี่ยวรั้งให้ขา้ ราชการตารวจ อยูใ่ นกรอบของศีลธรรมและคุณธรรมตามข้อใด
ก. คุณธรรม
ข. ค่านิยมหลัก
ค. อุดมคติตารวจ
ง. จริ ยธรรมของตารวจ
245. ในฐานะผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ข้าราชการตารวจต้องประพฤติปฏิบตั ิตนตามข้อใด
ก. เคารพเชื่อฟัง และปฏิบตั ิตามคาสั่งผูบ้ งั คับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ข. อุทิศตนเอง ไม่หลีกเลี่ยงหรื อเกี่ยงงาน
ค. รักษาวินยั และความสามัคคีในหมู่คณะ
ง. ถูกทุกข้อ
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246. ข้อใดเป็ นเครื่ องเหนี่ยวรั้งให้ขา้ ราชการตารวจ อยูใ่ นกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็ น
แนวทางชี้นาให้ขา้ ราชการตารวจ บรรลุถึงปณิ ธานของการเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์สันติราษฎร์
ก. จริ ยธรรมของตารวจ
ข. จรรยาบรรณของตารวจ
ค. อุดมคติของตารวจ
ง. ถูกทุกข้อ
247. ข้อใดเป็ นค่านิยมหลักของมาตรฐานจริ ยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ผตู ้ รวจการแผ่นดินกาหนด
ก. การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
ข. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริ ตและรับผิดชอบ การยืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้องเป็ นธรรม
และถูกกฎหมาย
ค. การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
ง. ถูกทุกข้อ
248. จริ ยธรรมของตารวจ คือ ข้อใด
ก. คุณความดีที่เป็ นข้อประพฤติตนและปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการตารวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธาเชื่อมัน่
และยอมรับ
ข. ความประพฤติในการปฏิบตั ิหน้าที่ของวิชาชีพตารวจ ที่ขา้ ราชการตารวจต้องยึดถือปฏิบตั ิเพื่อธารงไว้
ซึ่งศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของข้าราชการตารวจและวิชาชีพตารวจ
ค. การปฏิบตั ิหน้าหน้าตามกฎของผูพ้ ิทกั ษ์สันติราษฎร์โดยเคร่ งครัด
ง. ถูกทุกข้อ
249. หลักธรรมที่จาเป็ นสาหรับผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่รักษากฎหมาย และรักษาความยุติธรรมคือข้อใด
ก. อัปมาทธรรม
ข. ทศพิธราชธรรม
ค. ปราศจากอคติ 4
ง. คารวะธรรม
250. ความมีวินยั ต่อตนเอง คือพฤติกรรมใดในข้อนี้
ก. ปฏิบตั ิงานตามความคิดเห็นของตนเอง
ข. ควบคุมตนเองให้อยูใ่ นหลักการและเหตุผล
ค. เชื่อฟังคาสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา
ง. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่กาหนดให้
-----------------------------------
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คาเฉลยแบบทดสอบ ขอบเขตวิชาทัว่ ไปเกี่ยวกับงานจราจร (250 ข้อ)
ข้อ 1-125 หน้าที่ 52 - 75
1

ก

26

ค

51

ข

76

ก

101

ง

2

ง

27

ข

52

ง

77

ข

102

ข

3

ค

28

ข

53

ค

78

ง

103

ก

4

ง

29

ข

54

ค

79

ก

104

ข

5

ค

30

ข

55

ข

80

ค

105

ก

6

ข

31

ง

56

ค

81

ง

106

ค

7

ก

32

ก

57

ง

82

ง

107

ค

8

ก

33

ข

58

ง

83

ก

108

ง

9

ค

34

ก

59

ค

84

ข

109

ข

10

ง

35

ง

60

ง

85

ง

110

ค

11

ค

36

ค

61

ก

86

ค

111

ค

12

ง

37

ง

62

ค

87

ง

112

ค

13

ข

38

ข

63

ง

88

ง

113

ข

14

ง

39

ข

64

ค

89

ง

114

ก

15

ก

40

ก

65

ก

90

ค

115

ค

16

ง

41

ง

66

ข

91

ค

116

ค

17

ง

42

ก

67

ง

92

ง

117

ก

18

ง

43

ก

68

ค

93

ข

118

ค

19

ค

44

ง

69

ก

94

ง

119

ค

20

ค

45

ง

70

ข

95

ข

120

ก

21

ก

46

ง

71

ค

96

ข

121

ง

22

ค

47

ก

72

ข

97

ข

122

ค

23

ค

48

ก

73

ง

98

ค

123

ง

24

ข

49

ง

74

ง

99

ค

124

ข

25

ก

50

ง

75

ก

100

ง

125

ก
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คาเฉลยแบบทดสอบ ขอบเขตวิชาทัว่ ไปเกี่ยวกับงานจราจร (250 ข้อ)
ข้อ 126-250 หน้าที่ 76 - 100
126

ง

151

ข

176

ค

201

ค

226

ง

127

ง

152

ข

177

ข

202

ข

227

ค

128

ง

153

ค

178

ค

203

ง

228

ก

129

ง

154

ก

179

ข

204

ก

229

ข

130

ค

155

ข

180

ค

205

ค

230

ก

131

ค

156

ง

181

ข

206

ข

231

ค

132

ข

157

ค

182

ข

207

ง

232

ข

133

ก

158

ก

183

ข

208

ง

233

ง

134

ข

159

ค

184

ง

209

ก

234

ก

135

ง

160

ง

185

ก

210

ก

235

ง

136

ก

161

ค

186

ก

211

ข

236

ค

137

ง

162

ค

187

ก

212

ข

237

ก

138

ง

163

ง

188

ง

213

ง

238

ข

139

ง

164

ก

189

ง

214

ค

239

ง

140

ค

165

ข

190

ง

215

ง

240

ค

141

ก

166

ค

191

ก

216

ค

241

ง

142

ง

167

ข

192

ค

217

ค

242

ค

143

ค

168

ค

193

ก

218

ข

243

ง

144

ค

169

ค

194

ง

219

ง

244

ค

145

ง

170

ง

195

ง

220

ค

245

ง

146

ง

171

ก

196

ก

221

ข

246

ค

147

ก

172

ง

197

ง

222

ค

247

ง

148

ข

173

ง

198

ค

223

ค

248

ก

149

ข

174

ข

199

ง

224

ง

249

ค

150

ก

175

ค

200

ข

225

ข

250

ง
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