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คำแนะนำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานจราจร 
แบ่งเป็น ๒ ส่วน 

ส่วนที่ ๑ แบบทดสอบ ขอบเขตวิชากฎหมายเกี่ยวกับงานจราจร จำนวน ๗๕ ข้อ 

พร้อมคำเฉลย (ข้อที่ ๑ ถึง ๗๕) 

 

ส่วนที่ ๒ แบบทดสอบ ขอบเขตวิชาทั่วไปเกี่ยวกับงานจราจร จำนวน ๗๕ ข้อ 

พร้อมคำเฉลย (หน้าที่ ๗๖ ถึง ๑๕๐) 
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ส่วนที่ ๑ แบบทดสอบ ขอบเขตวิชากฎหมายเกี่ยวกับงานจราจร จำนวน ๗๕ ข้อ 

๑ กฎหมายเกี่ยวกบังานจราจร 

๑.๑ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 

ข้อ ๑ คำว่า การจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
  ๑. การใช้ทางเดินรถที่จัดแบ่งเป็นช่องสำหรับการเดินรถ 
  ๒. การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ 

๓. ให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้าปฏิบัติตามเครื่องหมายการจราจร ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง 
  ๔. เครื่องหมายใดๆ ที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทางสำหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้าปฏิบัติตาม 
              เครื่องหมายนั้น 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔(๑) 
 

ข้อ ๒ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ รถ หมายความว่า 
  ๑. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด 
  ๒. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟ 
  ๓. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถราง 
  ๔. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔(๑๕) 
 

ข้อ ๓ ข้อใดถือเป็นรถฉุกเฉินตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ๑. รถส่วนบุคคลที่ติดตั้งไฟสัญญาณแสงวับวาบ 
  ๒. รถของทางราชการทุกประเภท 
  ๓. รถมูลนิธิที่ได้รับอนุญาตจาก ผบ.ตร. ให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔(๑๙) 
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ข้อ ๔ ข้อใดหมายถึง “สัญญาณจราจร” ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ๑. สัญญาณไฟ      

๒. ออกท่าทางด้วยมือหรือแขน 
  ๓. ส่งสัญญาณด้วยธง     

๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔(๓๓) 
 
ข้อ ๕ ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ เครื่องหมายจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   
  ๑. ป้ายห้ามจอด      
 ๒. ป้ายบอกทางโค้ง 
  ๓. สัญญาณไฟจราจรตามแยกต่างๆ   
 ๔. ป้ายบอกระยะทาง 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔(๓๔) 
 
ข้อ ๖ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒  ม.๔ (๓๘) ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมได้บัญญัติความหมาย

ของคำว่า "หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร" หมายถึงผู้ใด  
๑. ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภ.๑ - ๙ หรือเทียบเท่าท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
๒. ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ฯ หรือเทียบเท่าที่ได้รับการแต่งตั้ง 
๓. ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รองผู้กำกับการที่เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ ได้รับแต่งตั้งจาก 
    ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
๔. ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจฯ หรือเทียบเท่าท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๔(๓๘) 
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ข้อ ๗ ผู้ใดต่อไปนี้ ไม่ได้เป็น “หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร” ตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๒๔/๒๕๖๒ 

เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๘ ก.ย.๖๒ 
  ๑. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 
  ๒. รองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดที่รับผิดชอบงานจราจร 
  ๓. หัวหน้าสถานีตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้กำกับการหรือเทียบเท่า 
  ๔. เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทุกข้อ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๔(๓๘)  และคำสั่ง ตร.ที่ ๕๒๔/๒๕๖๒  ลง ๑๘ ก.ย.๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงาน
จราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ 
 

ข้อ ๘ รถจักรยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงท่อไอเสียใหม่  หลังจากท่ีรถคันดังกล่าวได้ขอจดทะเบียนกับกรมการ
ขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อนำมาใช้ในทางจะมีความผิดหรือไม่ 

  ๑. ไม่มีความผิด  แต่ห้ามมิให้เสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน 
   ๘๐ เดซิเบลเอ 
  ๒. ไม่มีความผิด  แต่ห้ามมิให้เสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน  
   ๙๕ เดซิเบลเอ 
  ๓. ไม่มีความผิด  แต่ห้ามมิให้เสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน  
   ๑๐๐ เดซิเบลเอ 

๔. มีความผิด  เพราะเป็นการดัดแปลงสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดให้ผิดไปจาก
รายการที่จดทะเบียนไว้ 

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๐ ทวิ , ข้อกำหนด ตร. เรื่องกำหนดมาตรฐานค่า
ควันดำก๊าซและระดับเสียงของรถ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยินยอมให้นำมาใช้ในทางเดินรถได้  และประกาศกรมควบคุม
มลพิษ เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ 
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ข้อ ๙ การติดธงแดง หรือสัญญาณไฟแดงที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุก จะต้องให้มองเห็นได้ในระยะ 
 ไม่น้อยกว่ากีเ่มตร 

๑. ๕๐ เมตร  
๒. ๑๐๐ เมตร  
๓. ๑๕๐ เมตร  
๔. ๒๐๐ เมตร 

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๕ 
 

ข้อ ๑๐ นายกร มีอาชีพทำรถยกมาหลายปีมีรายได้ดี ยิ่งเทศกาลมีรายได้วันละ ๔๐,๐๐๐–๕๐,๐๐๐ บาท วันหนึ่ง
นายกร ได้นํารถยกไปยกรถที่ชนกันเพ่ือบรรทุกมาไว้ที่อู่ขณะบรรทุกมาด้วยความรีบร้อน ขับเร็วไปทำให้เศษ
กระจกรถที่บรรทุกอยู่ ตกลงบนถนนเป็นจำนวนมาก ท่านเห็นเหตุการณ์ตลอด ท่านจะดำเนินการอย่างไร 

๑. เรียกให้หยุด และให้นายกรเก็บกวาดเศษกระจกออกจากถนน  
๒. ว่ากล่าวตักเตือน แล้วปล่อยไป เพราะเคยให้ผลประโยชน์แก่ท่านอยู่  
๓. แจ้งข้อหาให้ทราบว่า เคลื่อนย้ายรถที่ชํารุด หรือหักพัง โดยมิได้รับอนุญาตและออกใบสั่งเพ่ือไปเสีย 
 ค่าปรับเพ่ือจะได้รางวัลนําจับ  
๔. แจ้งข้อหาบรรทุกสิ่งของไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันสิ่งของตกหล่น พร้อมออกใบสั่ง 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๐ 
 

ข้อ ๑๑ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๑/๑ กำหนดว่า ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับข่ีต้องมี
ใบอนุญาตขับข่ีอยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจการแสดงใบอนุญาตขับข่ีข้างต้น 
สามารถทำได้ดังต่อไปนี้  ยกเว้นข้อใด 

  ๑. แสดงใบอนุญาตขับขี่ฉบับจริง 
  ๒. แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓. แสดงสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับข่ีตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 
  ๔. แสดงสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับข่ีที่ผู้ขับข่ีเซ็นรับรองด้วยตนเอง 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๓๑/๑ 
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ข้อ ๑๒ หากท่านพบรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลน้ำหนักไม่เกิน ๑,๖๐๐ กิโลกรัม ขับข่ีอยู่ในช่องทางด้านขวาสุด  

ใช้ความเร็วไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด จากจำนวน ๓ ชอ่งทางเดินรถทิศทางเดียวกัน โดยช่องทางเดินรถ
ด้านซ้าย ๒ ช่องทางมีรถใช้ความเร็วต่ำ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

๑. ผิดข้อหาไม่ขับรถบรรทุกในทางเดินรถด้านซ้ายสุด  
๒. ผิดข้อหาขับรถผิดช่องทาง  
๓. ไม่มีความผิด  
๔. ไม่มีข้อถูก 

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๕ วรรคสาม ประกอบกับ มาตรา ๓๔ 
 
ข้อ ๑๓ ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไร 

๑. ในระยะที่จะสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อมีความจำเป็น 
๒. ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
๓. ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร 
๔. ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร 

คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๐ 
 

ข้อ ๑๔ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุ 
 อันสมควรเว้นแต่ข้อใด 
  ๑. รถลากเข็นสำหรับทารก 
  ๒. รถลากเข็นสำหรับคนป่วยหรือคนพิการ 
  ๓. รถจักรยานยนต์ที่ใช้ความเร็วไม่เกิน ๒๐ กม./ชม. 
  ๔. ถูกทั้ง ๑. และ ๒.  
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ 
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ข้อ ๑๕ การขับรถจักรยานในขณะเมาสุรา มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ และมีโทษอย่างไร 
  ๑. เป็นความผิด และมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท  
  ๒. ไม่เป็นความผิด 
  ๓. เป็นความผิด และมีโทษเหมือนกับขับรถในขณะเมาสุรา 
  ๔. เป็นความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
คำตอบ ๑.  พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๘๓ (๑/๑) 
 

ข้อ ๑๖ ความผิดข้อใดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถออกใบสั่งแก่ผู้กระทำผิดได้  
  ๑. ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว 
  ๒. ขับรถคร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ 
  ๓. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 
  ๔. ขับรถในขณะกีดขวางการจราจร 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๘๓ (๘),๑๖๐ วรรคสอง 
 
ข้อ ๑๗ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 
  ๑. ผู้ขับขี่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาในขณะ 
       หยุดรถรอสัญญาณไฟได้ 
  ๒. ห้ามมิให้ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ 
       อุปกรณ์เสริม สำหรับการสนทนาโดยผู้ขับข่ีไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น 
  ๓. ห้ามมิให้ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการ 
       สนทนา ในกรณีเร่งด่วนโดยผู้ขับข่ีสามารถถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ (๙) 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๘ ในการจอดรถให้ขนานกับขอบทางควรจอดห่างจากขอบทางไม่เกินเท่าใด 
  ๑. ๑๕ เซนติเมตร 
  ๒. ๒๐ เซนติเมตร 
  ๓. ๒๕ เซนติเมตร 
 ๔. ๓๐ เซนติเมตร 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๔ วรรคสอง 
 
ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถเลยเครื่องหมายหยุดรถประจำทางไปกี่เมตร 

๑. ๑ เมตร  
๒. ๒ เมตร  
๓. ๓ เมตร  
๔. ๔ เมตร  

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๗(๑๓) 
 
ข้อ ๒๐ นายปารินทร์ ขับรถเข้าไปในถนนเขียวไข่กา โดยนำรถเข้าไปหยุดอยู่ที่ริมถนนซึ่งเป็นบริเวณที่มิได้ห้ามจอด

รถโดยไม่หยุดเครื่องยนต์และไม่ได้ห้ามล้อไว้ ส่วนนายปารินทร์เดินลงจากรถไปทำธุระเป็นเวลาประมาณครึ่ง
ชั่วโมง จึงกลับออกมาข้ึนรถ ดังนี้ การกระทำของนายปารินทร์เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ.๒๕๒๒ ฐานใดหรือไม่ 

๑. ความผิดฐานจอดรถทิ้งไว้ในทางเดินรถโดยไม่หยุดเครื่องยนต์และห้ามล้อไว้ 
๒. ความผิดฐานหยุดรถทิ้งไว้ในทางเดินรถโดยไม่หยุดเครื่องยนต์และห้ามล้อไว้ 
๓. ความผิดฐานหยุดรถกีดขวางการจราจร 
๔. ไม่มีความผิดฐานใด 

คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๘ 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๒๑ เจ้าพนักงานจราจรปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณถนนที่มีทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีที่ก้ัน เมื่อรถไฟส่งสัญญาณ 
      ท่านจะปฏิบัติอย่างไร 
  ๑. โบกรถให้หยุดรถห่างจากทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร 
  ๒. โบกรถให้หยุดรถห่างจากทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร 
  ๓. โบกรถให้รีบขับผ่านทางรถไฟ 
  ๔. ปิดถนนเส้นนั้นชั่วคราว 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๖๒,๖๓ 
 
ข้อ ๒๒ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ตำรวจจราจรมีอำนาจยึดรถได้ในกรณีใด 
  ๑. เมื่อพบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 

๒. เมื่อผู้ขับขี่รถหลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงาน ณ สถานที่เกิดเหตุในกรณีท่ีได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน 

  ๓. เมื่อพบผู้ขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์  ใช้รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
  ๔. ไม่มีข้อใดถูก 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗๘ 
 
ข้อ ๒๓ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ต้องปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับการพาผู้โดยสาร 
  ๑. พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้ 
  ๒. ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางท่ีสั้นที่สุด 
  ๓. ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางท่ีเร็วที่สุด 
  ๔. พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อม 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๒๔ กรณีผู้โดยสารซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้ขับข่ีจะมีความผิดด้วยหรือไม่ อย่างไร 
  ๑. ไม่มีความผิด เพราะกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้โดยสาร 

 ๒. ไม่มีความผิด เพราะตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มุ่งเอาผิดเฉพาะกับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
เท่านั้น 

  ๓. ผิด เพราะกฎหมายห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ขับข่ีในขณะที่คนโดยสารไม่สวมหมวกนิรภัย 
  ๔. ถูกทั้ง ๑. และ ๒. 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 
๗) พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
ข้อ ๒๕  พบผู้โดยสารด้านหน้าในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะดำเนินการกลา่วหาใครบ้าง 

๑. กล่าวหาผู้โดยสารดังกล่าวว่า โดยสารรถนั่งด้านหน้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  
๒. กล่าวหาผู้ขับข่ีว่ายินยอมให้ผู้โดยสารนั่งด้านหน้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  
๓. กล่าวหาทั้งข้อ ๑. และ ๒.  
๔. ไม่มีข้อใดถูก  

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง 
 
ข้อ ๒๖ คนขายพวงมาลัยตามสี่แยกไฟแดงมีความความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๐ 

และ ๑๔๘ ในข้อหา “ขาย (สิ่งของใดๆ) ในทางเดินรถโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือกีดขวางการจราจร” มีอัตรา
โทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท  ตำรวจจราจรมีอำนาจออกใบสั่งคนขายพวงมาลัยที่กระทำความผิดได้หรือไม่
อย่างไร 

  ๑. ออกใบสั่งได้  เพราะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ๒. ออกใบสั่งได้  เพราะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษปรับสถานเดียว 
 ๓. ออกใบสั่งไม่ได้ เพราะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่มีอัตราโทษปรับสถาน

เดียว 
  ๔. ออกใบสั่งไม่ได้ เพราะตำรวจจราจรมีอำนาจออกใบสั่งเฉพาะผู้ขับขี่เท่านั้น 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๑๔๐ วรรคแรก 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๒๗ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด 
  ๑. ตำรวจจราจรมีอำนาจเรียกรถทุกคันเพ่ือตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับข่ี 
  ๒. ตำรวจจราจรมีอำนาจเรียกรถหยุดเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่  เฉพาะรถที่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อ

ว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืน 
  ๓. ตำรวจจราจรมีอำนาจเรียกรถหยุดเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่  เฉพาะการตั้งด่านตรวจวัด 
   แอลกอฮอล์เท่านั้น 

๔. ตำรวจจราจรมีอำนาจเรียกรถหยุดเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่  เฉพาะการขับรถในเวลากลางคืน
เท่านั้น 

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๒ วรรคสอง  
 
ข้อ ๒๘ การออกใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร ต้องแจ้งสิทธิต่อผู้รับใบสั่งหรือไม่ 

๑. ต้อง เพราะเป็นการจับผู้กระทำผิดซึ่งหน้า ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๘๓ จึงต้องมีการแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับ
ทราบด้วย 

๒. ไม่ถือเป็นการจับตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๘๓ จึงไม่ต้องแจ้งสิทธิในชั้นจับกุม 
๓. มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบจึงต้องมีการแจ้งสิทธิ 
๔. ไม่มีข้อใดถูก 

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๐ และ ป.วิ.อาญา  มาตรา ๘๓ 

 

ข้อ ๒๙ ในขณะที่ท่านซึ่งเป็นเจ้าพนักงานจราจรกำลังปฏิบัติหน้าที่ และพบผู้ขับข่ีได้กระทำผิดตามกฎหมาย 
 จราจรทางบก  เมื่อท่านเรียกผู้ขับขี่หยุดรถแล้วและต้องการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับข่ีดังกล่าว ต้อง 
 ดำเนินการตามข้อใดถูกต้องที่สุด 
  ๑. ออกใบสั่ง  แล้วเรียกเก็บใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้น 
  ๒. ออกใบสั่ง  แล้วยึดใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นไว้ชั่วคราว 
  ๓. เรียกตรวจใบอนุญาตขับข่ี ออกใบสั่ง  แล้วคืนใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้น 
  ๔. เขียนบันทึกจับกุมผู้นั้น เนื่องจากกฎหมายยกเลิกการยึดใบอนุญาตขับขี่ 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๐ และ ๑๔๒ 
 

 

 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๓๐ กรณีท่ีผู้มาติดต่อขอชำระภาษีประจำปีซึ่งมีค่าปรับค้างชำระนั้น หากผู้นั้นประสงค์จะชำระค่าปรับที่ค้าง 
 ชำระ สามารถชำระต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ 
  ๑. ไม่ได้ การรับชำระค่าปรับเป็นอำนาจของตำรวจเท่านั้น 
  ๒. ไม่ได้ การรับชำระค่าปรับเป็นอำนาจของตำรวจและผ่านระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
  ๓. ได้ เพราะกฎหมายกำหนดอำนาจให้นายทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ 
  ๔. ได้ เพราะนายทะเบียนถือเป็นเจ้าพนักงานจราจรในการปฏิบัติในเรื่องนี้  
คำตอบ ๓. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๑/๑ 
 

๑.๒  พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 

 

ข้อ ๓๑ ข้อ ๑๑๓ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  รถ  มีความหมายว่าอย่างไร 
  ๑. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  ๒. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง 
  ๓. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ 
  ๔. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถแทรกเตอร์ 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔ 
 
ข้อ ๓๒ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  รถยนต์ส่วนบุคคล  มีหมายความว่าอย่างไร 

๑. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน  
๒. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน  
๓. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 
๔. ถูกทุกข้อ  

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔ 
 

 

 

 

 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๓๓ ผู้ขับรถต้องแสดงสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับ กรณีดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับรถใด 
  ๑. รถจักรยานยนต์ 
  ๒. รถโดยสารประจำทาง 
  ๓. รถยนต์สามล้อ 
  ๔. รถบดถนน 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔,๔๒ 
 

ข้อ ๓๔ รถใดต่อไปนี้ไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย  
  ๑. รถของวัด 
  ๒. รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด 
  ๓. รถของสภากาชาดไทย 
  ๔. รถของมูลนิธิร่วมกตัญญูหรือมูลนิธิป่อเต็กตึง๊ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๘(๒),(๓๐) 
 

ข้อ ๓๕ รถใดต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน 
  ๑. รถที่เจ้าของรถแจ้งการไม่ใช้รถ 
  ๒. รถยนต์นำเข้า 
  ๓. รถสามล้อส่วนบุคคล 
  ๔. รถจักรยานยนต์นำมาใช้ในหมู่บ้าน 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๘(๔),(๓๐) 
 

ข้อ ๓๖ รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
  ๑. รถยนต์รับจ้าง 
  ๒. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 
  ๓. รถดับเพลิง 
  ๔. รถตู้ส่วนบุคคล 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙(๑) 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๓๗  รถพ่ีเปิ้ลไฟหน้าชำรุด จึงได้นำสปอร์ตไลท์มาติดแทน กรณีดังกล่าว พี่เปิ้ลมีความผิดหรือไม่ 
  ๑. ไม่มีความผิดเพราะให้แสงสว่างได้เหมือนกัน 
  ๒. มีความผิดทางกฎหมายตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ๓. ไม่มีความผิดเพราะในกฎหมายไม่ได้ระบุประเภทของไฟส่องสว่าง 
  ๔. ถูกทั้งข้อ ๑. และ ๓. 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๒ บทกำหนดโทษ มาตรา ๖๐ 
 
ข้อ ๓๘ การนำรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนแล้วมาต่อพ่วงข้างเพ่ือบรรทุกสิ่งของหรือผู้โดยสาร สามารถทำได้ 
 หรือไม่ 
  ๑. ไม่ได้ เพราะเป็นรถที่จดทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 
  ๒. ได้ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบสภาพจากกรมกรมการขนส่งทางบก 
  ๓. ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร 
  ๔. ไม่ได้ เพราะไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงาน 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๔ 
 
ข้อ ๓๙ การนํารถยนต์ที่จดทะเบียน เป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ไปใส่หลังคาและเบาะที่นั่ง มีความผิดหรือไม่ 

หากมีความผิด ต้องจับกุมในข้อหาใด 
๑. มีความผิด โดยกล่าวหาว่า ใช้รถผิดประเภท  
๒. ไม่มีความผิด เป็นสิทธิของเจ้าของรถท่ีจะใช้อย่างไรก็ได้  
๓. มีความผิด โดยกล่าวหาว่า ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้  
๔. ไม่มีข้อถูก 

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๔๐ การนํารถท่ีจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน ไปถอดหลังคาและเบาะนั่งออก แล้วนําไป 
 บรรทุกสิ่งของ มีความผิดฐานใดหรือไม่  

๑. มีความผิดฐานใช้รถผิดประเภท  
๒. ไม่มีความผิดเนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคล  
๓. มีความผิดฐานดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้  
๔. ไม่มีความผิดเพราะสามารถดัดแปลงสภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน เป็นรถบรรทุกส่วนบุคคลได้ 

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๔ 
 
ข้อ ๔๑ รถยนต์ไว้เพ่ือขายหรือเพ่ือซ่อม (ป้ายแดง) ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนขับรถได้ในเวลาใด 
  ๑. ขับรถได้ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. - ๑๖:๐๐ น. 
  ๒. ขับได้ตลอดเวลา 
  ๓. ห้ามขับเพราะยังไม่ได้เสียภาษี 
  ๔. ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๗ 
 

ข้อ ๔๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เรียกตรวจรถยนต์บรรทุกสินค้าเพ่ือขอดูใบอนุญาตขับรถและสำเนาคู่มือ 
จดทะเบียนรถปรากฏว่าผู้ขับขีไ่ม่มีใบสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดง จึงออกใบสั่งแจ้งข้อกล่าวหาว่า  
ไม่นำสำเนาภาพถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงเมื่อเจ้าพนักงานเรียกตรวจ  ข้อใดถูกต้องเก่ียวกับการแจ้ง 
ข้อกล่าวหา 

  ๑. การแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  ๒. การแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 
  ๓. การแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับ 
  ๔. การแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกทั้งข้อ ๑. และ ๓. 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๒ และบทกำหนดโทษมาตรา ๖๖ 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๔๓  ข้อใดถูกต้อง 
  ๑. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ 
  ๒. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้ 
  ๓. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้ 
  ๔. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ 
 
ข้อ ๔๔ ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะมีอายุกี่ปี 
  ๑. ๑ ป ี
  ๒. ๒ ป ี
  ๓. ๓ ป ี
  ๔. ๔ ป ี
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓(๔),(๖/๑),๔๔ วรรคสอง 

  

ข้อ ๔๕ นางสาวแม็กขับรถไปจอดที่หน้ากระทรวงแห่งหนึ่งโดยมีป้ายห้ามจอดถ้าฝ่าฝืนจะล็อคล้อ รปภ. 
 ของกระทรวงแห่งนั้นได้นำเครื่องล็อคล้อมาล็อคล้อรถยนต์นางสาวแม็ก กรณีนี้ดังกล่าวท่านมีความคิดเห็น 
 อย่างไรต่อการกระทำของ รปภ. 
  ๑. รปภ. ของกระทรวงนั้นมีสิทธิล็อคล้อได้ 
  ๒. รปภ. ของกระทรวงไม่มีอำนาจใช้เครื่องบังคับล้อ 
  ๓. รปภ. ของกระทรวงนั้นเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงาน 
  ๔. ไม่มีข้อใดถูก 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๗ , ๕๙ 
 

 

 

 

 

 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
๑.๓  พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ 

 

ข้อ ๔๖ การขนส่ง หมายถึง  
  ๑. การขนคน    

๒. การขนสิ่งของ   
๓. การขนสัตว์    
๔. ถูกทุกข้อ 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑(๑) 
 

ข้อ ๔๗ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทใดที่สามารถใช้แทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได้ 
๑. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง  
๒. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง  
๓. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก  
๔. ถูกทุกข้อ 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๗ 
 

ข้อ ๔๘ ข้อใดผิด 
๑. รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งจะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงโดยผ่านการตรวจสภาพแล้ว  
๒. รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งจะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงโดยมีวิศวกรรับรอง  
๓. รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งจะต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามที่กำหนด  
๔. รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีก่อน 

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๗๑, ๗๒, ๗๓ 
 
ข้อ ๔๙ ผู้ประจำรถ ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก หมายถึงผู้ใด  
  ๑. ผู้ขับรถ    

๒. ผู้เก็บค่าโดยสาร   
๓. นายตรวจ    
๔. ถูกทุกข้อ 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๒ 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๕๐ ผู้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ได้แก่ผู้ใดบ้าง 

๑. พนักงานต้อนรับประจำรถขนส่งผู้โดยสาร  
๒. บริกรประจำรถขนส่งผู้โดยสาร  
๓. พนักงานเก็บค่าโดยสารประจำรถขนส่งผู้โดยสาร 
๔. ถูกทั้งข้อ ๑. และ ๒.  

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๒(๔) 
 

ข้อ ๕๑  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๙๕ 
๑. ใบอนุญาตแต่ละชนิดใช้สับเปลี่ยนกันได้  
๒. ใบอนุญาตชนิดที่ ๓ ใช้เป็นใบอนุญาตชนิดที่ ๒ และชนิดที่ ๑ ได้  
๓. ใบอนุญาตชนิดที่ ๔ ใช้เป็นใบอนุญาตชนิดที่ ๓ ได้เท่านั้น 
๔. ใบอนุญาตชนิดที่ ๑ ใช้แทนใบอนุญาตชนิดที่ ๒ ได้ 

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๕ 
 
ข้อ ๕๒ เมื่อผู้ขับรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ขับรถนานติดต่อกันนาน ๔ ชั่วโมง ผู้ขับขี่จะต้องพัก

ติดต่อกันไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ถึงจะขับต่อได้อีกกี่ชั่วโมง  
  ๑. ๒ ชัว่โมง  
  ๒. ๓ ชัว่โมง  
  ๓. ๔ ชัว่โมง  
 ๔. ๕ ชัว่โมง 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๐๓ ทวิ 
 

 

 

 

 

 

 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๕๓ เมื่อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสูญหาย ท่านจะแนะนํา 
 เจ้าของรถว่าอย่างไร 

๑. ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนรถไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่  
๒. ให้ถ่ายสำเนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่  
๓. ให้ยื่นคําขอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีต่อนายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้ทราบถึงการ

สูญหาย 
๔. ให้ไปแจ้งความลงประจำวันที่สถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐาน 

คำตอบ ๓.  ตาม  พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๑ 
  

ข้อ ๕๔ นาย ก ขับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงขอดูใบอนุญาตสำหรับผู้ประจำรถเป็น 
 ผู้ขับรถ นาย ก ได้แสดงใบอนุญาตสำหรับผู้ประจำรถเป็นผู้ขับรถชนิดที่ ๓ ซึ่งขาดต่อไป ๑ วัน นาย ก  
 จะต้องถูกดำเนินการใด  
  ๑. ออกใบสั่งให้ไปชำระค่าปรับฐานขาดต่อใบอนุญาตฯ  
  ๒. ออกใบสั่งให้ไปชำระค่าปรับฐานไม่มีใบอนุญาตฯ  
  ๓. บันทึกจับกุมฐานขาดต่อใบอนุญาตฯ  
  ๔. บันทึกจับกุมฐานไม่มีใบอนุญาตฯ 
คำตอบ ๔.  ตาม  พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
๑.๔  พ.ร.บ.ทางหลวงฯ    

 

ข้อ ๕๕  นายดำ ดูดี ได้ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินและได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจ
พบว่านายดำ ไม่มีใบอนุญาตสำหรับผู้ประจำรถเป็นผู้ขับรถขนส่งและเมื่อนำไปชั่งที่ด่านชั่งของกรมทางหลวง
ปรากฏว่าชั่งได้น้ำหนักรวม  ๓๐ ตัน นายดำกลัวว่ามีความผิด จึงได้ขับรถหนีไปและเทดินที่บรรทุกลงในทาง
หลวงบริเวณไหล่ทาง ตำรวจจะดำเนินคดีกับนายดำในข้อหาใดบ้าง   

  ๑. ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งและบรรทุกเกินที่กฎหมายกำหนด 
  ๒. ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งและท้ิงสิ่งของบนทางหลวง 

 ๓. บรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทิ้งสิ่งของกีดขวางการจราจรบนทางหลวง และไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ(ผู้ขับรถ) โดยไม่ได้รับอนุญาต, บรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและ 
      ทิ้งสิ่งของบนทางหลวงและท้ิงสิ่งของกีดขวางการจราจรบนทางหลวง 
คำตอบ ๓.  ตาม  พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๓ ประกอบกับ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕  
มาตรา ๔๕,๖๑ 
 

ข้อ ๕๖ การตั้งจุดตรวจบนทางหลวง โดยมีการวางหรือปิดก้ันบนทางหลวง ตำรวจสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร  
๑. สามารถทำได้ไม่มีข้อจำกัด 
๒. ต้องขออนุญาตผู้อำนาจการทางหลวงเท่านั้น 
๓. เจ้าพนักงานตำรวจสามารถทำได้ไม่จำต้องขออนุญาตผู้อำนวยการทางหลวง แต่ต้องคำนึงถึงความ 
 จำเป็น และความสมควรใต้ขอบเขตที่เหมาะสม ตามอำนาจหน้าที่เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ถูกทุกข้อ 

คำตอบ ๓.  พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

 

 

 

 

 

 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
๑.๕ พ.ร.บ.วิทยุโทรคมนาคมฯ 

 

ข้อ ๕๗ กรณีตำรวจจราจรชั้นประทวนซื้อวิทยุสื่อสารด้วยเงินส่วนตัวโดยยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ 
 ในราชการเป็นเครื่องสำรองทดแทนเครื่องวิทยุสื่อของราชการซึ่งเสื่อมประสิทธิภาพนั้น ข้อใดถูกต้อง 
  ๑. สามารถนำเครื่องวิทยุสื่อสารดังกล่าวมาใช้ได้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
  ๒. ไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะผิดกฎหมาย 
  ๓. สามารถนำมาใช้ได้แต่ต้องระวังการตรวจสอบจากภาคประชาชน 
  ๔. ไม่สามารถนำมาใช้ได้เว้นแต่เป็นกรณีเร่งเพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยผู้บังคับบัญชาสั่งให้นำมาใช้ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕  
มาตรา ๖  
 

๑.๖ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ 

 

ข้อ ๕๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น ซีบีอาร์ ๑๕๐ ซีซี  
กรณีดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับสำหรับรถจักรยานยนต์ดังกล่าว
หรือไม่  

๑. ต้องจัดให้มีประกันภัยภาคบังคับเนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้  
๒. ไม่ต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับ  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.๒๕๓๕  
๓. จะต้องจัดให้มีเนื่องจากรถจักรยานยนต์  ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น ซีบีอาร์ ๑๕๐ ซีซี เป็นรถท่ีจำนวนซีซีอยู่ใน

บังคับให้ต้องมีประกันภัยภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕  
๔. ไม่มีข้อถูก 

คำตอบ ๒.  เป็นไปตาม พ.ร.บ.รถยนต์ มาตรา ๘(๒) 
 

ข้อ ๕๙ ข้อใดไม่ได้หมายถึง “ความเสียหาย” ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ๑. ความเสียหายต่อชีวิต  
  ๒. ความเสียหายต่อร่างกาย 
  ๓. ความเสียหายต่ออนามัยอันเกิดจากรถ 
  ๔. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๔ 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๖๐ นายสมศักดิ์ ได้ขอยืมรถจักรยานยนต์ของนายสมคิด ซึ่งไม่ได้ทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.ไปใช้ในระหว่างที่
นายสมศักดิ์ นำรถไปใช้นั้นได้ถูกตำรวจจับจะต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ถามว่าใคร 
 ต้องเป็นผู้เสียค่าปรับในข้อหาใด  
  ๑. นายสมคิด ข้อหาเป็นเจ้าของรถแต่ไม่ทำประกันภัย   
  ๒. นายสมศักดิ์ ข้อหาที่นำรถไม่มีประกันภัยมาใช้  
  ๓. ปรับทั้งคู่รวมกันแล้ว ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  
  ๔. ปรับทั้งคู่ ตาม ๑. และ ๒. ไม่เกินคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
คำตอบ ๔.  เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๗, ๘, ๑๑ 
 

ข้อ ๖๑  ท่านพบว่า ผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลซึ่งขับรถของนายจ้างมีรถยนต์ไม่จัดทำ พ.ร.บ.สำหรับคุ้มครอง 
    ผู้ประสบภัยจากรถผ่านมา ขอทราบว่า ผู้ขับขี่ดังกล่าวมีความผิดหรือไม่ อย่างไร 

๑. ผู้ขับขี่มีความผิดข้อหา ใช้รถไม่จัดทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
๒. ผู้ขับขี่ซึ่งไมใ่ช่เจ้าของรถไม่มีความผิด  
๓. เจ้าของรถมีความผิดข้อหาไม่จัดทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
๔. ถูกทั้งข้อ ๑. และ ๓.  

คำตอบ ๔.  เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๗, ๙, ๑๑ 
 

๑.๗ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อ ๖๒ ขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจราจร พบกลุ่มวัยรุ่นกำลังรวมตัวกันมีลักษณะจะแข่งรถจักรยานยนต์ 
ในทาง อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกและตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๔๖/๒๕๕๘ ท่านมีอำนาจดำเนินการอย่างไร 

  ๑. ยึดใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นไว้ชั่วคราว แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 
  ๒. นำรถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่าจะใช้ในการแข่งรถมาเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราวไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

๓. จับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้เพ่ืออบรมความประพฤติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๖/๒๕๕๘  เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาเกิดจากการ
ขับข่ียานพาหนะ 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๖๓  รถที่มแีผ่นป้ายทะเบียนขนส่งชนิดใดสามารถวิ่งในเวลาห้ามได้ 

๑. รถ ๑๘ ล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์  
๒. รถบรรทุก ๑๐ ล้อ  
๓. รถบรรทุก ๖ ล้อ 
๔. รถประจำทาง  

คำตอบ ๔.  ตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามเดินรถและการห้ามจอดรถบรรทุก
ตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป 
 

ข้อ ๖๔ ปัจจุบันมีการนำเครื่องหมายราชการ เช่น ตราโล่เขน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ไปใช้ติดรถ
ของตนเพ่ือให้เหมือนกับรถตำรวจ หรือนำโลโก้เครื่องหมายราชการไปติดที่รถของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนได้ทำงานอยู่ในหน่วยราชการนั้นๆ การกระทำดังกล่าวมี
ความผิดตามข้อใด 

  ๑. พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒. พ.ร.บ.เครื่องหมายราชการ พ.ศ.๒๔๘๒ 
  ๓. พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๔. พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายราชการ พ.ศ.๒๔๘๒  มาตรา ๖ 
               

๑.๘  ป.อาญา 

 

ข้อ ๖๕ ในปัจจุบันนี้มักจะมีประชาชนเขียนป้ายปิดบริเวณหน้าบ้านว่า ห้ามจอดรถขวางหน้าบ้าน เมื่อมีรถยนต์ไป
จอดหน้าบ้านดังกล่าว  เจ้าของบ้านออกมาไล่เจ้าของรถยนต์และมีปากเสียงกันให้ไปจอดที่อ่ืน ท่านเป็น
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอยู่ในเหตุการณ์ควรปฏิบัติอย่างไร 

  ๑. ไล่รถยนต์ทีอ่ื่นเพราะรถดังกล่าวจอดขวางหน้าบ้านประชาชน 
  ๒. อธิบายให้เจ้าของบ้านทราบว่าถนนเป็นทางสาธารณะจอดได้ถ้าไม่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอด 
  ๓. จับกุมผู้ขับข่ีรถยนต์ เนื่องจากจอดรถขวางหน้าบ้านผู้อ่ืน 
  ๔. แนะนำให้เจ้าของบ้านไปแจ้งความร้องทุกข์ท่ีสถานีตำรวจใกล้บ้าน 
คำตอบ ๒.  ตาม ป.อาญา มาตรา ๑(๒) 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๖๖ กรณีมีประชาชนมาถ่ายคลิปขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกำลังปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจกวดขัน 
 วินัยจราจรจนตำรวจจราจรมีความรู้สึกไม่พึงพอใจนั้น  ท่านควรจะปฏิบัติตนอย่างไร 
  ๑. ประชาชนไม่มีอำนาจถ่ายคลิปการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่ากรณีใดๆ 

๒. ประชาชนสามารถถ่ายคลิปการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หากไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่นั้น 

  ๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสามารถห้ามประชาชนมิให้ถ่ายคลิปและยึดกล้องไว้เพ่ือลบคลิปทิ้งได้ 
๔. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสามารถจับกุมประชาชน และแจ้งข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะได้ 

คำตอบ ๒.  ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๓๘ 
 
ข้อ ๖๗ นายสงวนได้กล่าวต่อ จ.ส.ต.สันติ ในขณะที่จะเข้าจับกุมตนอันเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ว่า ไอ้จ่าถ้ามึงจับ

กู กูจะเอามึงออก  นายสงวนกล่าวถ้อยคำนี้เป็นความผิดฐานใด  
  ๑. ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่  
  ๒. หมิ่นประมาทเจ้าพนักงาน  
  ๓. ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน  
  ๔. ไม่มีความผิด 
คำตอบ ๓.  ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๓๖ 
 
ข้อ ๖๘ เจ้าหน้าทีต่ำรวจขอดูใบอนุญาตขับข่ี ผู้ขับขีม่ีใบขับขี่อยู่กับตัว แตแ่จ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าใบขับข่ีหาย 

หรือไม่ได้เอาใบขับข่ีมา ในกรณีนี้ผู้ขับขี่ดังกล่าวมีความผิดฐานใดหรือไม่ 
  ๑. ปิดบังซ่อนเร้น 
  ๒. ขัดขวางการจับกุม 
  ๓. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๓.  ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๓๗ 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๖๙  จ.ส.ต.ดำ เจ้าพนักงานตำรวจจราจร ได้เรียกนายแดง ซึ่งขับรถบรรทุกฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรให้หยุดรถ

เพ่ือตรวจใบอนุญาตขับข่ี และจับกุม แต่ภายหลังได้เรียกเงินจากนายแดงเพ่ือไม่ดำเนินคดี จ.ส.ต.ดำ ทำผิด
ฐานใด 

  ๑. ผิดฐานกรรโชก 
  ๒. ผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ตามมาตรา ๑๔๙ 
  ๓. ผิดฐานเจ้าพนักงานข่มขืนใจหรือจูงใจผู้อ่ืนตามมาตา ๑๔๘ 
 ๔. ผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๑ 
คำตอบ ๒.  ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๔๙ 
 
ข้อ ๗๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เรียกตรวจรถยนต์กระบะบรรทุกพืชผลทางการเกษตร ซึ่งบรรทุกฟักทอง 
 พันธุ์ใหญ่มาเต็มคันรถ จากการตรวจสอบเอกสารทุกรายการครบถ้วน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอฟักทอง  

๓ ลูกใหญ่ เพ่ือไว้ทำแกงรับประทานกับเจ้าหน้าที่ที่ตู้ยาม คนขับรถแจ้งว่านายจ้างจะตำหนิ เพราะนับจำนวน
ลูกไว้แล้ว เมื่อคนขับรถไม่ยอมให้ฟักทองตามที่ขอ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสั่งให้รถกระบะบรรทุกนั้นไปรออยู่ที่ตู้
ยามก่อน ยังไม่ปล่อยไป คนขับรถจึงมอบเงินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไป ๑๐๐ บาทเพราะเกรงว่าจะเสียเวลาและ
ถูกแกล้งตั้งข้อหาที่มีค่าปรับสูงทั้งท่ีตนไม่มีความผิด เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรับเงินนั้นไว้แล้วจึงปล่อยรถบรรทุกนี้
ไป ดังนี้  ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการรับเงินครั้งนี้ 

  ๑. รับไว้ได้  เพราะเป็นสินน้ำใจเล็กน้อย 
  ๒. รับไว้ไม่ได้  เพราะเป็นการผิดกฎหมาย 
  ๓. จะรับไว้หรือไม่ก็ได้ แล้วแต่สถานการณ์ 
  ๔. จะรับไว้ก็ได้ เพราะไม่ใช่สินบน เป็นการเอ้ืออารีต่อตำรวจจราจร 
คำตอบ ๒.  ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๔๘ 
 
ข้อ ๗๑ คำกล่าวใดในข้อต่อไปนี้ที่ไม่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน  
  ๑. คุณแกล้งจับผม  
  ๒. ตำรวจเฮงซวย 
  ๓. ผู้กองอย่างมึงจะเอาอะไรกับกู นี่หรือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์  
  ๔. แค่ร้อยโทนั้นกระจอกไม่อยากคุยด้วย 
คำตอบ ๔.  ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๓๖ ฎีกาท่ี ๔๒๐/๒๕๒๙  
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๗๒ ร.ต.ต.ธวชั เจ้าพนักงานจราจรได้ทำการจับรถจักรยานยนต์ที่จอดกีดขวางทางจราจร นายตุ๋ย ได้กล่าว 
        ต่อ ร.ต.ต.ธวัช ว่า หมวดทำอย่างนี้ไม่ยุติธรรม ชุ่ยมาก ถ้อยคำท่ีนายตุ๋ยกล่าวเป็นความผิดฐานใดหรือไม่  
  ๑. ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่  
  ๒. หมิ่นประมาทเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่  
  ๓. กระทำให้ผู้อ่ืนได้รับความอับอาย  
  ๔. ไม่มีความผิด 
คำตอบ ๑. ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๓๖ ฎีกาท่ี ๘๖๒/๒๕๐๘ 
 
ข้อ ๗๓ ด.ต.ขาว ตั้งจุดตรวจเพ่ือกวดขันวินัยจราจรได้เรียกรถยนต์ ซึ่ง นายดำ ได้ขับขี่มา ปรากฏว่าไม่พบการกระทำ

ผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจร แต่พบมีดพับเอกประสงค์ (Victorinox) ในลิ้นชักรถยนต์ จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าพกพา
อาวุธไปในที่สาธารณะ นายดำ ได้กล่าวขอร้องว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ภายใน  
๑ ชม.  แต่ ด.ต.ขาว ยืนกรานที่จะทำการจับกุม และยึดมีดไว้ การกระทำดังกล่าวนี้ท่านเห็นว่า ด .ต.ขาว 
กระทำถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

  ๑. ด.ต.ขาว กระทำถูกต้อง เพราะจับกุมตามหน้าที่ 
๒. ด.ต.ขาว กลั่นแกล้ง นายดำ เนื่องจากหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจรไม่ได้ 
๓. ด.ต.ขาว กระทำเกินกว่าเหตุ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาให้จับ พ.ร.บ.จราจร แต่ไปจับกุมในฐานความผิดของ

ประมวลกฎหมายอาญา 
  ๔. ด.ต.ขาว จะต้องไม่จับกุม เพราะไม่พบการกระทำความผิดใดๆ เกิดขึ้น 
คำตอบ ๔. มีดพับเอนกประสงค์มิใช่อาวุธโดยสภาพ ดังนั้น การที่จะเป็นความผิดฐานพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ 
ตาม ป.อาญา มาตรา ๓๗๑ ต้องปรากฎว่าผู้ที่พามีดพับมานั้นมีเจตนาที่จะใช้มีดนั้นประทุษร้ายร่างกายถึงอันตราย
สาหัส เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเช่นนี้การนำมีดพับเอนกประสงค์มาในรถยนต์จึงไม่เป็นความผิดตาม ป.อาญา 
มาตรา ๓๗๑  
 

 

 

 

 

 

 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
๑.๙  ป.วิ.อาญา 

 
ข้อ ๗๔  เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พบโพยหวยสลากกินรวบ มีอำนาจจับผู้ขับข่ีรถนั้น 
 หรือไม่ 

๑. ไม่ได้เนื่องจากโพยสลากกินรวบดังกล่าว ยังไม่ถือเป็นหลักฐานในการลักลอบการเล่นการพนัน 
  สลากกินรวบแต่อย่างใด 

๒. ไม่ได้ผู้จับได้พบโพยสลากกินรวบดังกล่าว ยังไม่อาจถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้จับนั้นเห็นผู้กระทำความผิด 
 ขณะนี้การซื้อขายสลากกินร่วมกันกับเจ้ามือจึงถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า 
๓. ได้เนื่องจาก เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ค้นพบโพยสลากกินรวบถือเป็นกรณีท่ีน่าเชื่อว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำ 
 ความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยเชื่อได้ว่า จะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุ

อันตรายประการอ่ืน 
๔. จะจับหรือไม่จับก็ได้แล้วแต่ดุลพินิจ 

คำตอบ ๓.  ตาม ป.วิ.อาญา  มาตรา ๗๘(๓) ประกอบมาตรา ๖๖(๒)   
 

ข้อ ๗๕ ในขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกจราจรให้ประชาชนอยู่นั้น ได้มี นางแดง 
มาพบและชี้ให้ท่านจับกุมตัว นายดำ โดยแจ้งว่าถูกนายดำทำร้ายร่างกายมาเม่ือห้าวันผ่านมา โดยบอกด้วยว่าได้
ร้องทุกข์ไว้ตามระเบียบแล้ว ดังนี้ ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง  

๑. จับกุมตัวนายดำตามที่นางแดงชี้และยืนยันให้จับกุมเนื่องจากนางแดงได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ตาม  
 ระเบียบแล้ว 
๒. จะไม่ทำการจับกุม โดยอธิบายให้นางแดงได้ทราบและเข้าใจว่าไม่อาจจับกุมตัวนายดำดังกล่าวได้

เพราะไม่ใช่กรณีมีหมายจับของศาล  
๓. จะไม่ทำการจับกุม โดยอธิบายให้นางแดงได้ทราบและเข้าใจว่าไม่อาจจับกุมตัวนายดำดังกล่าวได้

เพราะไม่ใช่กรณีท่ีเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าที่จะมีอำนาจในการจับกุม  
๔. ถูกทั้งข้อ ๒. และ ๓. 

คำตอบ ๔.  ตาม ป.วิ.อาญา  มาตรา ๗๘  ประกอบ มาตรา ๖๖ และ ๘๐  
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 

ส่วนที่ ๒ แบบทดสอบ ขอบเขตวิชาทั่วไปเกี่ยวกับงานจราจร จำนวน ๗๕ ข้อ 
 

๑. ระเบียบเกี่ยวกับงานจราจร 
 
๑.๑ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร 
 
ข้อ ๗๖ ในเวลากลางวันพบรถยนต์กระบะบรรทุกสิ่งของลักษณะยาวยื่นพ้นกระบะท้ายรถ ๓ เมตร มีสัญญาณธงแดงผูก

ไว้ปลายสุด ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
๑. ไม่มีความผิด  
๒. มีความผิดข้อหาบรรทุกสิ่งของยื่นยาวพ้นท้ายรถเกินกฎหมายกำหนด (พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.๕ 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ ข้อ ๑) 
๓. มีความผิดข้อหาบรรทุกสิ่งยื่นยาวด้านท้ายไม่ติดสัญญาณไฟแสงแดงไว้ปลายสุด 
๔. มีความผิดข้อหาใช้รถบรรทุกสิ่งของไม่จัดให้มีหลังคาป้องกันสิ่งของบรรทุกตกหล่น  

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๕  และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔  ข้อ ๑ 
 
ข้อ ๗๗  รถจักรยานยนต์บรรทุกสิ่งของได้ไม่เกินกี่กิโลกรัม และนั่งซ้อนท้ายได้กี่คน 

๑. ๘๐ กิโลกรัม ซ้อนท้าย ๒ คน  
๒. ๗๐ กิโลกรัม ซ้อนท้าย ๑ คน  
๓. ๖๐ กิโลกรัม ซ้อนท้าย ๑ คน  
๔. ๕๐ กิโลกรัม ซ้อนท้าย ๑ คน 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕,๑๘  และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๒  ออก
ตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๗๘ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  หมวด ๓  เรื่อง การบรรทุกกำหนดให้รถยนต์สามารถบรรทุก 
 ยื่นยาวเกินความยาวของตัวรถได้เท่าใด 
  ๑. ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อน้ำหรือกันชน   ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน  ๑.๕  เมตร 
  ๒. ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อน้ำหรือกันชน   ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน  ๒.๕  เมตร 
  ๓. ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อน้ำหรือกันชน   ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน  ๓.๕  เมตร 
  ๔. ด้านหน้ายื่นพ้นตัวรถไม่เกิน ๑ เมตร   ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน  ๒.๕  เมตร 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐  
มาตรา ๑๘  และกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตามความ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๗๙ รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ขณะที่อยู่ในทางเดินรถฯ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรกับตอน 
 ปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น 
  ๑. จุดไฟแสงแดง 
  ๒. ติดธงผ้าสีใดก็ได้ 
  ๓. ติดธงสีแดง 
  ๔. ถูกทั้ง ๑. และ ๓. 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐  
มาตรา ๑๘  และกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตามความ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๘๐ รถบรรทุกที่มีความกว้างของรถไม่เกิน ๒.๓๐ เมตร ให้บรรทุกสูงได้ไม่เกินกี่เมตรจากพ้ืนทาง 
  ๑. ๓.๐๐ เมตร 
  ๒. ๓.๘๐ เมตร 
  ๓. ๔.๐๐ เมตร 
  ๔. ๔.๒๐ เมตร 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๘  และกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออก
ตามความ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕,๑๘ 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๘๑ รถจักรยานยนต์สามารถบรรทุกได้ตามข้อใด 
  ๑. บรรทุกได้ ๒ คน รวมผู้ขับขี่ และบรรทุกสิ่งของได้ไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม 
  ๒. บรรทุกได้ ๓ คน รวมผู้ขับขี่ 
  ๓. บรรทุกสิ่งของได้ไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม 
  ๔. บรรทุกได้ ๑ คน หรือบรรทุกสิ่งของได้ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๘  และกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออก
ตามความ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   
 
ข้อ ๘๒ รถบรรทุก (ที่มิใช่รถบรรทุกซึ่งบรรทุกตู้สำหรับบรรจุสิ่งของ) ที่มีความกว้างของรถเกิน ๒.๓๐ เมตร  

ให้บรรทุกสูงได้ไม่เกินกี่เมตร จากพ้ืนทาง 
  ๑. ๓.๐๐ เมตร 
  ๒. ๓.๘๐ เมตร 
  ๓. ๔.๐๐ เมตร 
  ๔. ๔.๒๐ เมตร 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๘ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) แก้ไข
เพ่ิมเติม กฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๔) ขยายขนาดสัดส่วนของรถบรรทุกและรถโดยสารให้มีขนาดสัดส่วน
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
 
ข้อ ๘๓ รถบรรทุกซึ่งบรรทุกตู้สำหรับบรรจุสิ่งของ (รถตู้คอนเทนเนอร์) ให้บรรทุกสูงได้ไม่เกินกี่เมตร จากพ้ืนทาง 
 ๑. ๓.๐๐ เมตร 
  ๒. ๓.๘๐ เมตร 
  ๓. ๔.๐๐ เมตร 
  ๔. ๔.๒๐ เมตร 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๘ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ.๒๕๕๐) ออก
ตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕, ๑๘ 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๘๔ ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย  

 ๑. นาย ก.   อายุ ๒๐ ปี ขับรถยนต์ส่วนบุคคลขับโดยมีใบอนุญาตขับขี่    มีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย
เกินกว่า ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  ถือว่าเป็นผู้ขับข่ีรถในขณะเมาสุรา 

 ๒. นาย ข.  อายุ ๒๕ ปี  ขับรถยนต์แท็กซี่สาธารณะโดยมีใบอนุญาตขับขี่    มีระดับแอลกอฮอล์ใน
ร่างกาย ๒๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  ไม่ถือว่าเป็นผู้ขับข่ีรถในขณะเมาสุรา 

๓. นาย ค.  อายุ ๑๗ ปี  ขับข่ีรถจักรยานยนต์  มีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย ๒๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
ถือว่าเป็นผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรา   

 ๔. นาย จ.  อายุ  ๒๗  ปี  ขับรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่  มีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย 
๓๐  มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  ถือว่าเป็นผู้ขับข่ีรถในขณะเมาสุรา 

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ (๒)  และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๓๕) 
ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๘๕ การกำหนดความเร็วมีใน พระราชบัญญัติ ฉบับใดบ้าง 
  ๑. พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   
  ๒. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ๓. พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ๔. พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๖๗  และกฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของ
ยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด ๒๕๖๔  ออกตามความใน พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.
๒๕๓๕  มาตรา ๕(๑) 
 
ข้อ ๘๖ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา  
 หรือเขตเทศบาลอัตราความเร็วไม่เกินชั่วโมงละเท่าใด 
  ๑. ๖๐ กิโลเมตร 
  ๒. ๘๐ กิโลเมตร 
  ๓. ๙๐ กิโลเมตร 
  ๔. ๑๐๐ กิโลเมตร 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๖๗  และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๒ ออก
ตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๘๗  การลากหรือจูงรถอ่ืนโดยใช้สายพ่วง สายพ่วงที่ใช้ต้องมีระยะห่างจากส่วนสุดท้ายของรถที่ลากถึงส่วน 
 หน้าสุดของรถท่ีถูกลาก ดังนี้  

๑. ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร  
๒. ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร  
๓. ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ไม่เกิน ๕ เมตร  
๔. ไม่เกิน ๕ เมตร 

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗๗,๑๕๒  และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๘๘  ป้ายทรงกลม พ้ืนหลังสีขาว ขอบสีแดง เป็นลักษณะของป้ายชนิดใด 
  ๑. ป้ายเตือน 
  ๒. ป้ายแนะนำ 
  ๓. ป้ายบังคับ 
  ๔. ป้ายบอกทาง 
คำตอบ ๓.  ตามข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมาย
สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
ข้อ ๘๙ ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด  
 (ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒) พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดอัตราค่าปรับสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ 
 ประเภทต่างๆ ข้อหาใดมีอัตราโทษปรับสูงที่สุด 

๑. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร 
๒. นำรถที่มีเครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมี หรือเสียงเกินเกณฑ์ท่ีผู้บัญชาการตำรวจ 
 แห่งชาติกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ 
๓. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ 
๔. ไม่สวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

คำตอบ ๒.   

 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๙๐ โคมไฟหน้ารถที่ติดตั้งเพ่ือใช้ตัดหมอก ให้ใช้ไฟแสงใด 
  ๑. แสงขาว 
  ๒. แสงเหลือง 
  ๓. แสงแดง 
  ๔. ถูกทั้งข้อ ๑. และ ๓. 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕(๒) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๓๖ ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๙๑ นายคําสิงห์ คนขับรถแท็กซี่ ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงขนาดเล็กจำนวนมากมาติดบริเวณช่องว่างที่แผ่น 

ป้ายทะเบียนเพ่ือให้รถอ่ืนมองเห็นชัดเจนเพราะกลัวถูกชนท้ายในเวลากลางคืน นายคำสิงห์มีความผิดฐานใด
หรือไม่ 

๑. ไม่มีความผิดเพราะมีเหตุผลอันสมควรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ  
๒. ไม่มีความผิดเพราะไม่ได้ติดตรงตัวอักษรหรือตัวเลข  
๓. มีความผิดฐานปิดบังทั้งหมด หรือแต่บางส่วนซึ่งเครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้ประจำรถ  
๔. มีความผิดฐานคัดแปลงแผ่นป้ายทะเบียน 

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๓๔ ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๙๒ การนำป้ายทะเบียนรถแบบใช้รีโมทซ่อนป้ายทะเบียนมาใช้ มีความผิดข้อหาใด 
  ๑. มีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  ๒. ปิดบังซ่อนเร้น 
  ๓. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๓๔ ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๙๓  สีไฟโคมไฟหน้ารถท่ีถูกต้อง ต้องเป็นสีใด 
  ๑. สีขาวหรือสีเหลือง   
  ๒. สีเหลือง  
  ๓. สีขาว 
  ๔. สีใดก็ได้ตามที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๒ ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๙๔ ป้ายทะเบียนรถพ้ืนแผ่นป้ายใช้สีขาว ตัวอักษรตัวเลข หรือขีดใช้ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือรถประเภทใด 
  ๑. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน 
  ๒. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน 
  ๓. รถสามล้อสาธารณะ 
  ๔. รถรับจ้างระหว่างจังหวัด 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและสีของแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
ข้อ ๙๕ ป้ายทะเบียนรถพ้ืนแผ่นป้ายใช้สีขาว ตัวอักษรตัวเลข หรือขีดใช้ตัวอักษรสีเขียว คือรถประเภทใด 
  ๑. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 
  ๒. รถยนต์บรรทุกรับจ้าง 
  ๓. รถสามล้อสาธารณะ 
  ๔. รถรับจ้างระหว่างจังหวัด 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและสีของแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๙๖ ป้ายทะเบียนรถพ้ืนแผ่นป้ายใช้สีส้ม ตัวอักษรตัวเลข หรือขีดใช้ตัวอักษรสีดำ คือรถประเภทใด 
  ๑. รถยนต์บรรทุกรับจ้าง 
  ๒. รถจักรยานยนต์รับจ้าง 
  ๓. รถสามล้อสาธารณะ 
  ๔. รถบดถนน 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและสีของแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
ข้อ ๙๗  รถยนต์ที่จดทะเบียน เป็นรถยนต์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร ไม่เกิน ๗ ที่นั่ง(แท็กซ่ี) ใช้พ้ืนแผ่น 
 ป้ายทะเบียน และตัวอักษรตัวเลข หรือขีดใช้ตัวอักษรสีใด 
  ๑. พ้ืนสีเหลือง  ตัวอักษรสีดำ 

๒. พ้ืนสีขาว  ตัวอักษรสีน้ำเงิน  
๓. พ้ืนสีขาว  ตัวอักษรสีเขียว  
๔. พ้ืนสีขาว  ตัวอักษรสีดำ 

คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและสีของแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
ข้อ ๙๘ ข้อใดมิใชเ่ครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ 

๑. โคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ  
๒. เครื่องปัดน้ำฝน  
๓. ที่บังแดดสำหรับผู้ขับรถ  
๔. ยางอะไหล่ 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๒ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๓๕ ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๙๙ นายทองอินทร์ผู้ประกอบการเจ้าของรถบรรทุกสิบล้อ มีสินค้าที่จะต้องส่งไปให้ลูกค้าท่ีต่างจังหวัดเป็น 
 กรณีเร่งด่วนได้ใช้ให้นายทองแดง ลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานขับรถที่มีอาการเมาสุราขับรถไปส่งสินค้า  
 นายทองอินทร์ มีความผิดฐานใดหรือไม่  

๑. ไม่มีความผิดเพราะความผิดฐานเมาสุราเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ขับขี่  
๒. ยังไม่มีความผิดเพราะนายทองแดงฯ เพียงแค่มีอาการเมาสุรา ยังไม่ได้ตรวจว่าเกิดกฎหมายกำหนด 
 หรือไม่ 
๓. มีความผิดฐานยินยอมให้ผู้มีอาการเมาสุราปฏิบัติหน้าที่ขับรถ  
๔. มีความผิดฐานใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด 

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๓๖ ประกอบกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
 
ข้อ ๑๐๐ รายละเอียดเกี่ยวกับโคมไฟต่างๆ ของรถทุกประเภทตามกฎหมาย ทั้งตำแหน่งการติดตั้ง จำนวนโคมไฟ

ความสว่าง ทิศทางการส่องสว่างและสีของแสง ระบุดังนี้ 
  ๑. กำหนดให้รถมีโคมไฟแสงพุ่งต่ำได้ไม่เกิน ๒ ดวง และมีโคมไฟแสงพุ่งไกลได้ไม่เกิน ๒ ดวง 
  ๒. โคมไฟต้องมีแสงขาวหรือเหลืองอ่อน ไม่สว่างจ้าจนเกินไป 
  ๓. โคมไฟอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวา สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร  
   แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๒๔  กำหนดสัดส่วนและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบหลักของรถบรรทุก
และรถโดยสาร  ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗๑ 
 
ข้อ ๑๐๑ รถโรงเรียนซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๒ กําหนดให้มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนนั้น ผู้ควบคุมดูแลจะต้องมี

อายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี 
๑. ๑๘ ปี  
๒. ๒๐ ปี  
๓. ๒๒ ปี  
๔. ๒๕ ปี  

คำตอบ ๑.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ.๒๕๒๖) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๗  
มาตรา ๓๖ และ มาตรา ๑๐๒(๔)  



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๐๒ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีทางข้ึนลงด้านท้ายรถ ส่วนปลายท่อไอเสียจะต้องออกมุมไหนของรถ  
  ๑. หลังซ้าย  
  ๒. หลังขวา  
  ๓. ตรงกลาง  
  ๔. แล้วแต่ความสะดวก 
คำตอบ ๒.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๔) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๗ และ 
มาตรา ๗๑  
 
ข้อ ๑๐๓ กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดให้รถที่ใช้ขนส่ง 

คนโดยสารมีบันไดขึ้นลงด้านใดสามารถยื่นออกนอกตัวรถได้  
  ๑. ด้านซ้ายตัวรถ  
  ๒. ด้านขวาตัวรถ  
  ๓. ด้านหลังตัวรถ  
  ๔. ด้านหน้าตัวรถ 
คำตอบ ๓.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๑๐๔ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งส่วนบุคคล กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความ 

ใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดให้โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็นสีอะไร  
  ๑. สีขาว  
  ๒. สีน้ำเงิน  
  ๓. สีเหลือง  
  ๔. สีแดง 
คำตอบ ๑.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๐๕ โคมไฟแสดงส่วนสูงที่ติดไว้ตอนหน้าบนหลังคารถโดยสารกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความ 
 ใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดไว้ให้มีจำนวนกี่ดวง  
  ๑. ๑ ดวง  
  ๒. ๒ ดวง  
  ๓.  ๓ ดวง  
  ๔. ๔ ดวง 
คำตอบ ๔.  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๗ และ 
มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๑๐๖ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความ 
 ใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดให้โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็นสีอะไร  
  ๑. สีแดง  
  ๒. สีน้ำเงิน  
  ๓. สีเหลือง  
  ๔. สีม่วง 
คำตอบ ๓.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๑๐๗ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจำทาง กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความ 
 ใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดให้โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็นสีอะไร  
  ๑. สีขาว  
  ๒. สีน้ำเงิน  
  ๓. สีเหลือง  
  ๔. สีแดง 
คำตอบ ๒.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๐๘ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความ

ใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดให้โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็นสีอะไร  
  ๑. สีม่วง  
  ๒. สีน้ำเงิน  
  ๓. สีเหลือง  
  ๔. สีแดง 
คำตอบ ๑.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๑๐๙ รถบรรทุกตู้ทึบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  

จะต้องติดแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองที่มุมบนของตัวถังด้านท้ายจำนวนกี่แผ่น  
  ๑. ๑ แผ่น  
  ๒. ๒ แผ่น  
  ๓. ๓ แผ่น  
  ๔. ๔ แผ่น 
คำตอบ ๑.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒   มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๑๐  เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่ง สำหรับรถท่ีมีส่วนบรรทุกเป็นตู้ทึบหรือมีหลังคา 
 ถาวรต้องจัดให้มี  

๑. โคมไฟแสงแดงด้านท้ายรถตอนบนหลังคา จำนวน ๒ ดวง ติดไว้ห่างจากด้านข้างริมสุดไม่เกิน ๑๐ ซม. 
ด้านละ ๑ ดวง เฉพาะรถที่มีความสูงเกิน ๓ เมตร  

๒. โคมไฟแสงเขียวด้านท้ายรถตอนบนหลังคา จำนวน ๒ ดวง ติดไว้ห่างจากด้านข้างริมสุดไม่เกิน ๑๐ ซม. 
ด้านละ ๑ ดวง เฉพาะรถที่มีความสูงเกิน ๓ เมตร  

๓. โคมไฟแสงแดงด้านท้ายรถตอนบนหลังคา จำนวน ๒ ดวง ติดไว้ห่างจากด้านข้างริมสุดไม่เกิน ๑๐ ซม. 
ด้านละ ๑ ดวง เฉพาะรถที่มีความสูงเกิน ๒.๕ เมตร  

๔. โคมไฟแสงเขียวด้านท้ายรถตอนบนหลังคา จำนวน ๒ ดวง ติดไว้ห่างจากด้านข้างริมสุดไม่เกิน ๑๐ ซม. 
ด้านละ ๑ ดวง เฉพาะรถที่มีความสูงเกิน ๒.๕ เมตร  

คำตอบ ๓.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๑๑๑ รถตู้บรรทุก ที่ติดตั้งระบบทำความเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในตัวถังส่วนบรรทุก จะต้องมีความกว้าง

ของตัวถังไม่เกินก่ีเมตร 
๑. ๒ เมตร  
๒. ๒.๕ เมตร  
๓. ๒.๕๕ เมตร  
๔. ๒.๖๐ เมตร  

คำตอบ ๔.  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๑๒ รถบรรทุก ๖ ล้อ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  
 ความสูงของกระบะทึบ เมื่อวัดจากพ้ืนกระบะต้องไม่เกินกี่เซนติเมตร 

๑. ๕๐ เซนติเมตร  
๒. ๖๐ เซนติเมตร  
๓. ๗๐ เซนติเมตร  
๔. ๘๐ เซนติเมตร  

คำตอบ ๒.  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๑๑๓ โคมไฟส่องป้ายทะเบียนแสงขาวอย่างน้อย ๑ ดวง แต่ไม่เกิน ๒ ดวง ติดอยู่ด้านบนหรือด้านล่างต้อง 
 ให้เห็นชัดเจนในระยะกี่เมตร 

๑. ๒๐ เมตร  
๒. ๓๐ เมตร  
๓. ๔๐ เมตร 
๔. ๕๐ เมตร 

คำตอบ ๑.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๔) ขยาย
สัดส่วนของรถบรรทุกและรถโดยสารให้มีขนาดสัดส่วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ออกตามความ พ.ร.บ.การ
ขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗, ๗๑ 
 
ข้อ ๑๑๔ รถโดยสารปรับอากาศพิเศษ รถโดยสารปรับอากาศกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความใน  
 พ.ร.บ.การขนส่ง ทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดให้มีเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยกี่เครื่อง  
  ๑. ๑ เครื่อง  
  ๒. ๒ เครื่อง  
  ๓. ๓ เครื่อง  
  ๔. ๔ เครื่อง 
คำตอบ ๒.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๑๕ การใช้ความเร็วของรถยนต์ส่วนบุคคลในข้อใดถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และกฎหมายว่า

ด้วยทางหลวง 
  ๑. ขับรถในทางพิเศษในเขต กทม. ใช้ความเร็ว ๑๐๐ กม./ชม. 
  ๒. ขับรถในทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (motorway สาย ๗) ใช้ความเร็ว ๑๒๕ กม./ชม.  
  ๓. ขับรถในเขตเทศบาล ใช้ความเร็ว ๘๕ กม./ชม.  
  ๔. ขับรถในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) ช่วงกม. ที่ ๔ -๕๐ ใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ 

กม./ชม. แต่ไม่เกิน ๑๒๐ กม./ชม. ในช่องเดินรถช่องขวาสุด 
คำตอบ ๔.  ตาม กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่
กำหนด พ.ศ.๒๕๖๔ ออกตามความใน พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน 
เรื่อง กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน     
 
๑.๒ ระเบียบคำสั่งเกี่ยวกับงานจราจร 
 
ข้อ ๑๑๖ ขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่พบรถยนต์จอดกีดขวางการจราจรและไม่พบผู้ขับขี่ หากท่านจะใช้เครื่องมือ 
 บังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ควรล็อคล้อรถข้างใดของรถยนต์คันดังกล่าว 
  ๑. ล็อคล้อหลังด้านขวามือผู้ขับขี่ 
  ๒. ล็อคล้อหน้าด้านขวามือผู้ขับขี่ 
  ๓. ล็อคล้อหน้าด้านซ้ายมือผู้ขับขี่ 
  ๔. ล็อคล้อใดก็ได้ 
คำตอบ ๒.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๑๗ ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.๒๕๖๔ แบบใบสั่ง

เจ้าพนักงานจราจร มีก่ีแบบอะไรบ้าง 
๑. ๓ แบบ คือ ๑) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ ๒) แบบ

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์ ๓) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. ๒ แบบ คือ ๑) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสาหรับให้กับผู้ขับขี่ ๒) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับ

ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ 
๓. ๑ แบบ คือ แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสาหรับให้กับผู้ขับขี่ 
๔. ๑ แบบ คือ แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสาหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ 

คำตอบ ๑.  ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๔ แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๒๕๖๔ 
 
ข้อ ๑๑๘ ในขณะที่ท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอยู่นั้น ได้รับแจ้งเหตุ

ทางศูนย์วิทยุของสถานีตำรวจว่ามีเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล รถท้ังสอง
คันกีดขวางการจราจรไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และพนักงานสอบสวนเวรเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุในคดีอ่ืน
ซึ่งอยู่ห่างกันออกไปต้องใช้เวลานานกว่าจะเดินทางมาถึง  ดังนี้ท่านจะดำเนินการอย่างไร 

๑. รีบไปที่เกิดเหตุอำนวยความสะดวกการจราจรเท่านั้น  ส่วนรถติดก็ระบายออกไปทางอ่ืน 
๒. รีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ ประสานให้ข้อมูลพนักงานสอบสวนเวรว่ารถกีดขวางการจราจรไม่สามารถ

ระบายรถได้ ขออนุญาตถ่ายภาพ ทำเครื่องหมาย ก่อนเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุเพ่ือระบายรถ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่ปกติหากไม่มีคำสั่งผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการแม้อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุก็ตาม เป็นเรื่อง 
 ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนต้องดำเนินการ 
๔. รอให้พนักงานสอบสวนเวรไปถึงก่อนจึงค่อยเข้าไปอำนวยความสะดวกขณะตรวจที่เกิดแหตุ  

คำตอบ ๒.   
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๑๙ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.๒๕๖๔  
 กำหนดแบบใบสั่งจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์ มีชุดละกี่แผ่นอะไรบ้าง 

๑. ชุดละ ๒ แผ่น สำหรับส่งให้กับผู้ขับข่ีเจ้าของหรือผู้ครองรถ และสำหรับเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับ 
ผู้ออกใบสั่ง 

๒. ชุดละ ๓ แผ่น  สำหรับส่งให้กับผู้ขับขี่เจ้าของหรือผู้ครองรถ สำหรับเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับผู้ออก
ใบสั่ง และสำหรับส่งให้พนักงานสอบสวน 

๓. ชุดละ ๔ แผ่น สำหรับส่งให้กับผู้ขับข่ีเจ้าของหรือผู้ครองรถ สำหรับเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับผู้ออก
ใบสั่ง สำหรับส่งให้พนักงานสอบสวน และสำหรับส่งให้สำนักงานขนส่งจังหวัด 

๔. ไม่มีข้อใดถูก  
คำตอบ ๑. ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อที่ ๒ 
 
ข้อ ๑๒๐ ระบบ PTM  เป็นชื่อย่อของระบบใด 
  ๑. Police Ticket Monitoring 
  ๒. Police Traffic Measure 
  ๓. Police Ticket Management 
  ๔. Police Traffic Moderation  
คำตอบ ๓. MOU ตร.กับธนาคารกรุงไทย 
 
ข้อ ๑๒๑ จุดตรวจที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว จะต้องมีกำหนดระยะเวลาไม่เกินกี่ชั่วโมง 
  ๑. ๖ ชม. 
  ๒. ๘ ชม. 
  ๓. ๑๒ ชม. 
  ๔. ๒๔ ชม. 
คำตอบ ๔.  ตามหนังสือ ตร.ที่ ๐๐๐๗.๓๔/๕๕๗๘ ลง ๑๓ ธ.ค.๒๕๕๖ เรื่องกำชับมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้ง
ด่านตรวจ  จุดตรวจ  จุดสกัด 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๒๒ การตั้งจุดตรวจจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับใด  
  ๑. หน.สภ. ขึ้นไป โดยพิจารณาว่าเป็นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง 
  ๒. ระดับ ผบก. เท่านั้น  
  ๓. ผบก. ขึ้นไป โดยพิจารณาว่าเป็นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง 
  ๔. ไม่ต่ำกว่า ระดับ ผบก. 
คำตอบ ๓.  ตามหนังสือ ตร.ที่ ๐๐๐๗.๓๔/๕๕๗๘ ลง ๑๓ ธ.ค.๒๕๕๖ เรื่องกำชับมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้ง
ด่านตรวจ  จุดตรวจ  จุดสกัด 
 
ข้อ ๑๒๓ ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทำผิด การบันทึกภาพและเสียงตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๗๘/๒๕๖๔ ลง 
 วันที่ ๙ เม.ย.๖๔ กำหนดให้ใช้ในกรณีใดบ้าง 
  ๑. ทุกครั้งทีม่ีการตรวจค้น 
  ๒. ทุกครั้งทีมี่การจับกุม 
  ๓. ทุกครั้งทีมี่การสอบสวนคดีอาญา 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๗๘/๒๕๖๔ ลง ๙ เม.ย.๒๕๖๔ เรื่องการบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น  จับกุม  
และการสอบสวนคดีอาญา 
 
ข้อ ๑๒๔ ในกรณีเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งแบบกล้อง หรือแบบไปรษณีย์ เมื่อดำเนินการส่งไปรษณีย์ แล้วถูกตีกลับ 
 เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง 
  ๑. บันทึกยกเลิกใบสั่งในระบบ พร้อมระบุ “ถูกไปรษณีย์ตีกลับ” 
  ๒. ปริ้นท์ใบสั่งใหม่ พร้อมดำเนินการส่งอีกที เผื่อไปรษณีย์จะทำงานผิดพลาด 
  ๓. เข้าเมนูชำระค่าปรับ จากนั้นเลือกตักเตือน 
  ๔. ออกหมายเรียกผู้กระทำความผิด เพ่ือสอบถามที่อยู่ และแจ้งข้อกล่าวหา 
คำตอบ ๑. 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๒๕ หากประชาชนมาชำระค่าปรับข้ามสถานี ในฐานะเจ้าหน้าที่ตามระเบียบควรดำเนินการอย่างไร 
  ๑. แจ้งประชาชนว่าให้ไปชำระท่ีสถานีเจ้าของใบสั่ง 

๒. ดำเนินการตรวจสอบใบสั่งในระบบ PTM ว่าค่าปรับจำนวนเท่าใด เมื่อรับชำระค่าปรับแล้วนำไปชำระ
ผ่านระบบ Paybill ของ Krungthai Corporate Online 

  ๓. รับชำระค่าปรับ จากนั้นประสานงานสถานีเจ้าของใบสั่ง พร้อมขอเลขบัญชีเพ่ือดำเนินการโอนเงิน 
   ค่าปรับให้ 
  ๔. รับชำระค่าปรับ จากนั้นใช้แอพลิเคชั่น Next จ่ายเงินแทนประชาชน 
คำตอบ ๒. 
 
ข้อ ๑๒๖ ปัจจุบันช่องทางการชำระค่าปรับผ่านระบบ Police Ticket Management (PTM) มีอะไรบ้าง 
  ๑. ธนาคารกรุงไทย ผ่านเคาน์เตอร์ ตู้เอทีเอ็ม และ Next 
  ๒. ตู้บุญเติม 
  ๓. แฟมิลี่มาร์ท ทอ็ปส์ ซุปเปอร์มาเก็ต และที่มีเครื่องหมาย Cenpay 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔. 
 
ข้อ ๑๒๗ ตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก 

หรือแสดงไว้ที่รถแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องมาดำเนินการบันทึกลงระบบ PTM เมื่อใด 
  ๑. ภายใน ๒ วันนับแต่วันที่ออกใบสั่ง 
  ๒. ภายใน  ๒ วันทำการ 
  ๓. ภายใน ๓ วันทำการ 
  ๔. เมื่อไรก็ได้ 
คำตอบ ๑. 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๒๘ ในการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

๑. ในกรณีไม่ทราบผู้กระทำผิดให้ถือว่าผู้ครอบครองรถหรือเจ้าของ คือ ผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร 
  ๒. ต้องแนบรูปในใบสั่งทุกครั้ง 
  ๓. กรณีรหัสไปรษณีย์ของผู้กระทำความผิดไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔. ระเบียบการออกใบสั่ง 
 
ข้อ ๑๒๙ ข้อใดผิด เกี่ยวกับการแจกจ่ายใบสั่ง 
  ๑. หากมีเจ้าหน้าที่ย้ายสถานี ใบสั่งที่แจกจ่ายไปแล้ว (เฉพาะเล่มที่ยังไม่เคยใช้งาน) สามารถนำกลับมา 
   แจกจ่ายใหม่ได้  
  ๒. ในกรณีต้องการเรียกคืนเล่มใบสั่ง จะต้องใช้เมนูคืนใบสั่ง 
  ๓. หากมีการแจกจ่ายใบสั่งผิด เจ้าหน้าที่จะแก้ไขไม่ได้ ให้ทำลายเล่มใบสั่งได้ทันที 
  ๔. ในกรณีที่มีการแจกใบสั่งสลับเล่ม ทางสภ. หรือ บก. จะต้องดำเนินการเรียกคืนใบสั่งเล่มที่แจกผิด 
   จากนั้นนำมาแจกจ่ายใหม่อีกครั้ง 
คำตอบ ๓. ระบบ PTM 
 
ข้อ ๑๓๐ ข้อใดผิด เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเลขหมวกของเจ้าหน้าที่ 

๑. การเปลี่ยนแปลงเลขหมวกต้องเข้าเมนูจัดการระบบ โดยลบข้อมูลท่านเดิม เลขหมวกเดิมก่อน จากนั้น
ค่อยเพ่ิมข้อมูลพร้อมเลขหมวกใหม่  

  ๒. ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงเลขหมวก ระหว่างเล่มใบสั่งที่ยังใช้ไม่หมด เพราะจะทำให้ใบสั่งเดิมใช้ต่อ 
   ไม่ได้  
  ๓. ข้อมูลใบสั่งเดิมที่บันทึกแล้ว จะถูกเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
  ๔. ข้อมูลใบสั่งใหม่ที่บันทึกหลังการเปลี่ยน จะแสดงข้อมูลใหม่ที่ดำเนินการบันทึก 
คำตอบ ๓.  
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๓๑ ข้อใดคือความหมายของจุดตรวจที่ถูกต้องที่สุด 

๑. สถานที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจออกจับกุมตรวจค้นเพ่ือจับกุมผู้กระทำผิดในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือ
จำเป็นเร่งด่วน 

๒. สถานที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจออกทำการตรวจค้นเพ่ือจับกุมผู้กระทำผิดโดยระบุสถานที่ไว้ชัดเจนเป็น
 การถาวร 

๓. สถานที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในเขตการเดินรถหรือทาง
 หลวงเป็นการชั่วคราว แต่ต้องไม่เกิน ๒๔ ชม. 

๔. สถานที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในเขตการเดินรถหรือทาง
 หลวงเป็นการชั่วคราว แต่ต้องไม่เกิน ๔๘ ชม. 

คำตอบ ๓.  หนังสือเรื่องการตั้งจุดตรวจ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
ข้อ ๑๓๒ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจในปัจจุบัน 

๑. การจัดทำแผนการตั้งจุดตรวจ ให้ สน./สภ. บันทึกข้อมูลรายละเอียดลงในระบบแอปพลิเคชัน TPCC 
(Traffic Police Checkpoint Control) 

  ๒. จุดตรวจต้องมีป้าย “หยุดตรวจ” แสดง ยศ ชื่อ สกุล และตำแหน่งหัวหน้าจุดตรวจ พร้อมหมายเลข 
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บังคับการหรือท่ีผู้บังคับการมอบหมาย 
  ๓. เจ้าพนักงานจราจรต้องบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ด้วยกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวชนิดติดตัว หรือติด 
   หมวกนิรภัยที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๓.  หนังสือเรื่องการตั้งจุดตรวจ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
ข้อ ๑๓๓ ข้อใดเป็นปัจจัยหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
  ๑. นิสัยมักง่ายของคน 
  ๒. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 
  ๓. คน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม 
  ๔. สภาพถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน 
คำตอบ ๓.  การจัดการจราจร 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๓๔ ข้อใดเป็นวิธีการเพ่ิมความปลอดภัยทางถนนโดยอาศัยหลักวิศวกรรมทางถนน 
  ๑. การติดตั้งเนินชะลอความเร็วก่อนถึงจุดคนข้ามถนน 
  ๒. การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วก่อนถึงจุดอันตราย 
  ๓. การระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันวินัยจราจรบริเวณท่ีมีอุบัติเหตุสูง 
  ๔. การให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน 
คำตอบ ๑.  หลัก 3 E (Engineering, Education, Enforcement)  
 
ข้อ ๑๓๕ แบบใบสั่งจราจร ฉบับหนึ่งมี ๔ แผ่น แผ่นแรกสีขาว แผ่นที่สองสีเหลือง แผ่นที่สามสีชมพู แผ่นที่สี่สีฟ้า

ขอทราบว่า แผ่นสีอะไรที่จะต้องติดสำเนาไว้กับเล่ม  
๑. สีขาว  
๒. สีเหลือง  
๓. สีชมพู  
๔. สีฟ้า 

คำตอบ ๔.  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ 
ระเบียบแบบใบสั่ง ข้อ ๓ 
 
๑.๓ คุณธรรม จริยธรรมของตำรวจจราจร 
 
ข้อ ๑๓๖ ร.ต.อ.สวาย ชายแดน ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เรียกตรวจนางสาวปรางแก้ว แววสวย ซึ่งไม่มีใบขับขี่                 
 จึงร้องขอให้ไปซื้อน้ำดื่มมาให้ตนเพ่ือแลกกับการเสียค่าปรับ การกระทำดังกล่าวผิดอุดมคติตำรวจหรือไม่ 
  ๑. ผิด เพราะไม่กรุณาปราณีต่อประชาชน 
  ๒. ผิด เพราะมักมากในลาภผล 
  ๓. ไม่ผิด เพราะสิ่งของราคาไม่แพง 
  ๔. ไม่ผิด เพราะมีมนุษยสัมพันธ์อันดี 
คำตอบ ๒.  ไม่เป็นไปตามอุดมคติตำรวจข้อ ๕  
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๓๗ ข้อใดสะท้อนถึงคุณลักษณะของสุภาพบุรุษจราจร 
 ๑. ตำรวจจราจรให้สัญญาณมือประกอบจังหวะดนตรี 
  ๒. ตำรวจจราจรสั่งให้กระโดดตบแทนการเสียค่าปรับ 
  ๓. ตำรวจจราจรฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน 
  ๔. ตำรวจจราจรพาผู้พิการทางสายตาข้ามถนน 
คำตอบ ๔. คุณลักษณะของสุภาพบุรุษจราจร ครอบคลุมถึงการมีจิตสำนึกในการบริการประชาชน 
 
ข้อ ๑๓๘  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสุภาพบุรุษจราจร ตามท่ีระบุไว้ในบัญญัติ ๑๐ ประการของสุภาพบุรุษจราจรของ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล  
            ๑. มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน 
            ๒. ใส่ใจภาพลักษณ์ของหน่วยงาน   
            ๓. คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ในการทำงาน 
            ๔. เป็นลักษณะของสุภาพบุรุษจราจรทุกข้อ 
 คำตอบ ๔.  ตามที่ระบุไว้ใน บัญญัติ ๑๐ ประการของสุภาพบุรุษจราจร ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล  
 
ข้อ ๑๓๙ ข้อใดต่อไปนี้ เป็นสาระสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตำรวจ  
  ๑. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลือง 
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจไม่ละทิ้งหน้าที่ 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร 

๔. จะต้องสำนึกในการให้บริการประชาชนด้านอำนวยความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้สอดคล้อง กับ รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้ประชาชนมีความเลื่อมใสเชื่อมั่นและศรัทธา 

คำตอบ ๔.  เป็นหลักการใหญ่ของจรรยาบรรณตำรวจ ซึ่งเป็นข้อแรกสุด ตามที่ปรากฎประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๑๖ 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๔๐ นาย ก ขับรถเข้าไปในเขตควบคุมความเร็วและขับเร็วเกินกฎหมายกำหนดจึงถูก ด.ต.บัญชาฯ  

เรียกพร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาว่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นาย ก ยินยอมท่ีจะเสียค่าปรับพร้อมกับ
เอ่ยว่าที่ต้องขบัรถเร็ว เนื่องจากจะรีบไปงานศพพ่อ  ด.ต.บัญชาฯ จึงแสดงความเสียใจ และกล่าวว่าคุณมีเหตุผล 
กรณีนี้ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ ให้คุณขับรถด้วยความระมัดระวัง การกระทำดังกล่าวของ ด.ต.บัญชาฯ ผิดหรือไม่ 
อย่างไร 

๑. ผิด เพราะ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
๒. ผิด เพราะ ไม่มีอำนาจว่ากล่าวตักเตือน 
๓. ผิด เพราะ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และไม่มีอำนาจว่ากล่าวตักเตือน 
๔. ไม่ผิด เพราะ สามารถใช้ดุลยพินิจตักเตือนได้ และถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  

คำตอบ ๔. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖๗ วรรค ๑ , ๑๕๒ และ ๑๔๐ ประกอบกับประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๑๗ (๒) รวมทั้ง เป็นไปตามอุดมคติตำรวจ ข้อ ๒   
 
ข้อ ๑๔๑ ข้อใดเป็นคุณสมบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่สายงานจราจร 
   ๑. มาประจำจุดตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลาทุกกรณีมีรถเสียก็เข้าช่วยเหลือทุกคัน 
  ๒. มีอุบัติเหตุพร้อมช่วยเหลือรีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและแนะนำข้อกฎหมายต่างๆ 
  ๓. เมื่อมีเด็กคนชราเดินข้ามถนนเป่าสัญญาณนกหวีดให้รถหยุดเพื่อความสะดวกในการใช้ถนน 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๕  ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๐ และประมวล
จริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ข้อ ๒ (๒) (๔) และ (๕)  
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๔๒ ร.ต.ท.จรินทร์ รองสารวัตรจราจรก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเช้าได้ใช้รถยนต์ของทางราชการ 
 นำบุตรชายซึ่งเรียนอยู่ใกล้บ้านพักไปส่งโรงเรียนและรับกลับในช่วงเย็นเป็นประจำ การกระทำ 
 ของ ร.ต.ท.จรินทร์ฯ เป็นความผิดอย่างไรหรือไม่ 

๑. ไม่เป็นความผิด ถือว่าเป็นสวัสดิการ 
  ๒. ไม่เป็นความผิด  เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วและเป็นเรื่องเล็กน้อย 
  ๓. ผิดจริยธรรมของตำรวจเพราะใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๓.  เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๑๑ (๔)   
 
ข้อ ๑๔๓ พ.ต.อ.ชดเชย รักการงาน ไม่ยอมปฏิบัติตามคำร้องขอของเพ่ือนสนิทที่ให้ช่วยเหลือให้พ้นผิดฐาน 

เมาแล้วขับรถยนต์ตรงกับอุดมคติของตำรวจข้อใด 
  ๑. ไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบาก 
  ๒. รักษาความไมป่ระมาทเสมอชีวิต 
  ๓. ดำรงตนในยุติธรรม 
  ๔. ไมม่ักมากในลาภผล 
คำตอบ ๓. เป็นไปตามอุดมคติตำรวจข้อ ๗ 
 
ข้อ ๑๔๔ ส.ต.ต.ชาย ชาติธำรง ตำรวจจราจรต้องการซื้อแหวนเพชรราคาแปดหมื่นบาท เพ่ือนำไปหมั้นคนรัก  

แต่ไม่มีเงิน จึงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพยายามเก็บเงินเดือนจนครบ การกระทำเช่นนี้ 
แสดงว่า ส.ต.ต.ชาย ชาติธำรง ยึดหลักใดในการประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ตามข้อใด 

  ๑. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเอง 
  ๒. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต 
  ๓. ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก 
  ๔. การอดทน อดกลั้น และอดออม 
คำตอบ ๔. การพยายามเก็บเงินถือเป็นการอดทน อดกลั้นและ อดออม จัดเป็นหนึ่งในคุณธรรม ๔ ประการ          
ตามพระบรมราโชวาท ซึ่งกำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ 
ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๔ (๓)  
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๔๕ ส.ต.อ.อานนท์ เกียจคร้านร่วมตั้งจุดตรวจ (ด่านเมา) ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนแล้ว จึงโทรศัพท์ 
 แจ้งหัวหน้าชุดว่าตนเองมีอาการป่วยเป็นหวัดกลัวติดบุคคลอ่ืน ดังนี้ถือว่า ส.ต.อ.อานนท์ ไม่ปฏิบัติตาม 
 อุดมคติตำรวจข้อใด 

๑. ข้อ ๑ เคารพเอ้ือเฟ้ือต่อหน้าที่ 
๒. ข้อ ๒ กรุณาปราณีต่อประชาชน 
๓. ข้อ ๓ อดทนต่อความเจ็บใจ 
๔. ข้อ ๔ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก 

คำตอบ ๑.  การมีความเกียจคร้าน ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ถือได้ว่าขัดต่ออุดมคติตำรวจ ข้อ ๑ เคารพเอื้อเฟ้ือ         
ต่อหน้าที่ ในกรณีนี้ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าส.ต.อ.อานนท์ทำไปเพ่ือหลีกเลี่ยงความลำบากจากการทำงาน จึงไม่ขัด
ต่ออุดมคติตำรวจ ข้อ ๔ ซึ่งได้แก่ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากอย่างชัดเจนมากเท่ากับอุดมคติตำรวจ ข้อ ๑ 
 
ข้อ ๑๔๖ ในขณะที่ ส.ต.ต.เด่น กำลังตั้งจุดตรวจจราจรได้เรียกตรวจรถจักรยานยนต์ที่นายจน ขับขี่ผ่านมาในมือกำเงิน 

ซึ่งเป็นธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ บาท ๑ ฉบับ ปรากฏว่านายจนไม่มีใบอนุญาตขับขี่พร้อมทั้งบอกกับ ส.ต.ต.เด่น 
ว่ายืมรถญาติมาเพ่ือจะไปซื้อนมผงไปชงให้บุตรที่ยังเล็กๆ กำลังร้องไห้เพราะหิวนม ซึ่งภรรยาเพิ่งเสียชีวิตไปไม่
นาน ซึ่ง ส.ต.ต.เด่น ก็ทราบข้อมูลดังกล่าวดี หากส่งเปรียบเทียบปรับนายจนคงไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินจึงได้
เพียงว่ากล่าวตักเตือนนายจนไป ดังนี้ ส.ต.ต.เด่น ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 

๑. เป็นการปฏิบัติถูกต้องแล้วเพราะอยู่ในอำนาจที่ ส.ต.ต.เด่น จะว่ากล่าวตักเตือนได้ 
๒. เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเพราะ ส.ต.ต.เด่น ต้องส่งเปรียบเทียบปรับนายจนตามกฎหมายเท่านั้น 
๓. เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเพราะทำผิดกฎหมาย ส.ต.ต.เด่น ต้องตรวจยึดรถไว้เพ่ือให้นายจนหาเงินมา

เปรียบเทียบปรับให้พอ 
๔. เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะเป็นดุลพินิจของ ส.ต.ต.เด่น ว่าจะเปรียบเทียบใครหรือไม่ก็ได้ ไม่มีใครเห็น 

คำตอบ ๑.  อยู่ในดุลยพินิจที่จะว่ากล่าวตักเตือนได้ และการว่ากล่าวตักเตือนมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการ
แสดงความเห็นใจผู้ที่กำลังเดือดร้อน และเป็นไปตามอุดมคติตำรวจ ข้อ ๒  
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๔๗ ข้าราชการตำรวจต้องมีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เพ่ือให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่น 

ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติตามข้อใด 
๑. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า 
๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอดทน 
๓. รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการ 
๔. ให้บริการประชาชนด้วยความ เต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ 

คำตอบ ๔.  เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓)  ข้อ ๑๐ (๑) 
 
๑.๔ ทัศนคติและจิตวิทยาของตำรวจจราจร 
 
ข้อ ๑๔๘ การที่ตำรวจจราจรดักซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้ เพ่ือรอจับกุมผู้ขับขี่ทีข่ับรถทับเขตปลอดภัย  ถือเป็นการกระทำที่

เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  
  ๑. เหมาะสม  เพราะหากไม่หลบอยู่หลังพุ่มไม้ ตำรวจจะไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้  
  ๒. เหมาะสม เพราะจะช่วยป้องปรามมิให้ผู้กระทำผิด  และบุคคลอ่ืน ๆ กระทำผิดในลักษณะเดียวกันอีก 
          ๓. ไม่เหมาะสม เพราะตำรวจควรต้องอยู่ในตำแหน่งเปิดเผยที่เห็นได้ชัด ไม่แอบแฝงซ่อนเร้น 
          ๔. ไม่เหมาะสม เพราะผู้ขับขี่อาจหลบหนีได้  
คำตอบ ๓.  เพราะการดักซุ่มหลังพุ่มไม้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะแอบแฝงซ่อนเร้นและอาจนำไปสู่การรับรู้
ถึงความไม่ชอบธรรมในการใช้อำนาจของตำรวจในสายตาของประชาชนได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร จัดทำโดย 

 
ข้อ ๑๔๙ หัวใจสำคัญที่สุดของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและฝ่าฝืน 

กฎหมายเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน หมายถึงข้อใด 
  ๑. การบังคับใช้กฎหมายอย่างสม่ำเสมอคู่ขนานกับการรณรงค์อย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. การบังคับใช้กฎหมายอย่างสม่ำเสมอคู่ขนานกับการพัฒนาด้านวิศวกรรมจราจรและเทคโนโลยี 

 ๓. การประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับการพัฒนาด้านวิศวกรรมจราจรและเทคโนโลยี 
  ๔. การประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับการประเมินผล 
คำตอบ ๑.  เพราะการบังคับใช้กฎหมายอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจัยที่ใกล้ชิดและมีผลที่เฉพาะเจาะจงต่อพฤติกรรม
เสี่ยง รวมทั้ง การรณรงค์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะมีผลต่อความคิดความเชื่อของกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยง 
ตลอดจนคนอ่ืน ๆ ในสังคม ซึ่งสามารถช่วยลดหรือควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ได้  ในขณะที่การพัฒนาด้าน
วิศวกรรมจราจรและเทคโนโลยี อาจช่วยลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุ แต่ไม่ได้มีผลลดพฤติกรรมเสี่ยง
โดยตรงได้มากเท่ากับการบังคับใช้กฎหมายอย่างสม่ำเสมอ และการรณรงค์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 
ข้อ ๑๕๐  ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจะใช้เครื่องมือบังคับล้อกับรถท่ีจอดในที่ห้ามจอด หากมีผู้ขับขี่ 
 มาแสดงตัวพอดี เจ้าหน้าที่ตำรวจควรปฏิบัติอย่างไร  

๑. ใช้เครื่องมือบังคับล้อต่อไป ออกใบสั่งในการบังคับล้อ และในฐานที่จอดในที่ห้ามจอด  แล้วแจ้งให้ผู้ขับ
ขี่ไปจ่ายค่าปรับให้ครบถ้วน 

๒.  ใช้เครื่องมือบังคับล้อต่อไป ออกใบสั่งในการบังคับล้อ แล้วแจ้งให้ผู้ขับขี่ไปจ่ายค่าปรับให้ครบถ้วน 
๓.  หยุดใช้เครื่องมือบังคับล้อ ออกใบสั่งในฐานที่จอดในที่ห้ามจอด ในทุกกรณี แล้วแจ้งให้ผู้ขับขี่ไปจ่าย

ค่าปรับให้ครบถ้วน 
๔.  หยุดใช้เครื่องมือบังคับล้อ หากเห็นว่าผู้ขับขี่มีความจำเป็นเร่งด่วน อาจใช้การว่ากล่าวตักเตือน             

โดยไม่ต้องออกใบสั่งในฐานที่จอดในที่ห้ามจอด   
คำตอบ ๔.  เพราะเป็นการใช้ดุลยพินิจเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน ในกรณีท่ีประชาชนมีความจำเป็น 
เช่น ต้องขนของลง หรือ ส่งผู้สูงอายุเข้าบ้าน เป็นต้น   
 
 
 

 


