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ค าแนะน าแบบทดสอบความรู้เกีย่วกบังานจราจร 
 

ในเล่มน้ี แบ่งเป็น  2  ส่วน 

 

  ส่วนท่ี  1  แบบทดสอบ ขอบเขตวิชากฎหมายเก่ียวกบังานจราจร จ านวน  250  ขอ้  

      พร้อมค าเฉลย  (หนา้ท่ี  2  ถึง  51) 

 

 ส่วนท่ี  2  แบบทดสอบ ขอบเขตวิชาทัว่ไปเก่ียวกบังานจราจร จ านวน 250 ขอ้  

        พร้อมค าเฉลย (หนา้ท่ี  52  ถึง  102) 
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 ส่วนท่ี  1  แบบทดสอบ ขอบเขตวิชากฎหมายเกีย่วกบังานจราจร จ านวน  250  ข้อ  

 
1. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ รถ หมายความวา่ 
  ก. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด 
  ข. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวน้แต่รถไฟ 
  ค. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวน้แต่รถราง 
  ง. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวน้แต่รถไฟและรถราง 
2. กรณีผูโ้ดยสารซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนตโ์ดยไม่สวมหมวกนิรภยั ผูข้บัขี่จะมีความผิดดว้ยหรือไม่ อยา่งไร 
  ก. ไม่มีความผิด เพราะกรณีดงักล่าวเป็นเร่ืองเฉพาะตวัของผูโ้ดยสาร 
  ข. ไม่มีความผิด เพราะตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มุ่งเอาผิดเฉพาะกบัผูท่ี้ไม่สวมหมวกนิรภยัเท่านั้น 
  ค. ผิด เพราะกฎหมายหา้มมิใหผู้ข้บัขี่รถจกัรยานยนตข์บัขี่ในขณะท่ีคนโดยสารไม่สวมหมวกนิรภยั 
  ง. ขอ้ ก. และ ข. ถูก 
3. เม่ือขบัรถผา่นทางแยก พบสัญญาณไฟจราจรกระพริบสีแดง ผูข้บัขี่ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
  ก. ใหช้ะลอรถ แลว้ขบัผา่นดว้ยความระมดัระวงั 
  ข. ใหห้ยดุรถ เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัแลว้จึงขบัต่อไป 
  ค. ใหข้บัผา่นได ้
  ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
4. การขบัรถผา่นทางร่วมทางแยก ถา้ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ผูข้บัขี่ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
  ก. ใหร้ถทางดา้นขวาของตนผา่นไปก่อน 
  ข. ใหร้ถทางดา้นซา้ยของตนผา่นไปก่อน 
  ค. ใหร้ถดา้นสวนทางท่ีจะเล้ียวขวา ผา่นไปก่อน 
  ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
5. ผูข้บัขี่รถยนตห์รือรถจกัรยานยนตต์อ้งใชเ้สียงสัญญาณ (เสียงแตร) ใหไ้ดย้นิในระยะไม่นอ้ยกวา่เท่าใด 
  ก. 20 เมตร 
  ข. 40 เมตร 
  ค. 60 เมตร 
  ง. 100 เมตร 
6. เม่ือเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรใชเ้สียงสัญญาณนกหวีดยาวหน่ึงคร้ัง ผูข้บัขี่ตอ้งปฏิบติัอย่างไร 
  ก. ขบัรถผา่นไปได ้
  ข. ชะลอความเร็วลง 
  ค. หยดุรถทนัที 
  ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
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7. ผูข้บัขี่สามารถกลบัรถได ้ในบริเวณใด 
  ก. เขตปลอดภยั 
  ข. ท่ีคบัขนั 
  ค. ท่ีทางร่วมทางแยก 
  ง. ในระยะ 120 เมตร จากเชิงสะพาน 
8. ผูข้บัขี่สามารถจอดรถได ้ในบริเวณใด 
  ก. ในระยะ 5-10 เมตรจากท่อดบัเพลิง 
  ข. ในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก 
  ค. ในระยะ 15 เมตร จากทางรถไฟผา่น 
  ง. ในระยะ 10 เมตร จากท่ีติดตั้งสัญญาณจราจร 
9. ผูข้บัขี่ท่ีขบัรถฉุกเฉินไปปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่มีสิทธิกระท าการใด 
  ก. ใชส้ัญญาณไฟวบัวาบ 
  ข. ขบัรถบนทางเทา้ 
  ค. ขบัรถยอ้นศร 
  ง. จอดรถในลกัษณะกีดขวางการจราจร 
10. ภายในระยะเท่าใดนบัจากทางขา้ม หา้มมิใหค้นเดินเทา้ขา้มทางนอกทางขา้ม 
  ก. ไม่เกิน 50 เมตร 
  ข. ไม่เกิน 100 เมตร 
  ค. ไม่เกิน 150 เมตร 
  ง. ไม่เกิน 200 เมตร 
11. ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 21 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบบัท่ี 16 ตาม พ.ร.บ.จราจรฯ ผูข้บัขี่ในกรณีต่อไปน้ี 
      ยกเวน้ขอ้ใด  การทดสอบวา่เมาสุราหรือไม่ ให้ตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดฯ ถา้มีปริมาณแอลกอฮอล์ 
      ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ใหถื้อวา่เมาสุรา 
  ก. ผูข้บัขี่ซ่ึงมีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี บริบูรณ์ 
  ข. ผูข้บัขี่ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตขบัรถยนตส่์วนบุคคลชัว่คราว 
  ค. ผูข้บัขี่ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตขบัรถบดถนน 
  ง. ผูข้บัขี่ซ่ึงไม่มีใบอนุญาตขบัขี่ หรืออยูร่ะหวา่งถูกพกัใชห้รือเพิกถอน 
12. รถท่ีมีลอ้หรือส่วนท่ีสัมผสักบัผิวทางไม่ใช่ยาง ท่ีไดรั้บยกเวน้ใหใ้ชใ้นทางเดินรถ ไดแ้ก่รถ 
  ก. รถส าหรับใชใ้นการสงคราม 
  ข. รถส าหรับใชใ้นราชการต ารวจ 
  ค. รถส าหรับใชใ้นงานเกษตรกรรม 
  ง. ถูกทั้งขอ้ ก. และขอ้ ข. 
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13. เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง มีลกัษณะเป็นแถบสีแดงสลบัขาว แสดงท่ีขอบคนัหินหรือขอบทางดา้นซา้ยของ 
      ทางเดิน หรือทางจราจร หรือท่ีอ่ืนๆ (ขาวแดง) หมายความวา่ 
  ก. หา้มหยดุรถหรือจอดรถเป็นอนัขาด 
  ข. หา้มจอดรถ แต่หยดุรับส่งได ้
  ค. หา้มรับส่งผูโ้ดยสาร 
  ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
14. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งท่ีสุดในการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีขณะขบัรถ 
  ก. ผูข้บัขี่ขบัรถสามารถใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เสริมส าหรับการสนทนาในขณะ 
       หยดุ รถรอสัญญาณไฟได ้
  ข. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่ขบัรถในขณะใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เวน้แต่การใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใช้ 
       อุปกรณ์เสริม ส าหรับการสนทนาโดยผูข้บัขี่ไม่ตอ้งถือหรือจบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีนั้น 
  ค. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่ขบัรถในขณะใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เวน้แต่การใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส าหรับการ 
       สนทนา ในกรณีเร่งด่วนโดยผูข้บัขี่สามารถถือหรือจบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได้ 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
15. การออกใบสั่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปยงัภูมิล าเนาของเจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถท่ีกระท า  
      ความผิดกฎหมายจราจรหรือ กฎหมายอ่ืนอนัเก่ียวกบัรถหรือการใช้ทาง  ใหถื้อว่าเจา้ของรถหรือผูค้รอบครอง 
       รถไดรั้บใบสั่งเม่ือพน้ก าหนดก่ีวนันบัตั้งแต่ส่งใบสั่งทางไปรษณีย ์  
 ก. 7 วนั  นบัตั้งแต่วนัส่งใบสั่งทางไปรษณีย ์
  ข. 15 วนั นบัตั้งแต่วนัส่งใบสั่งทางไปรษณีย ์
  ค. 20 วนั นบัตั้งแต่วนัส่งใบสั่งทางไปรษณีย ์
  ง. 30 วนั นบัตั้งแต่วนัส่งใบสั่งทางไปรษณีย ์
16. ภายในระยะไม่เกินก่ีเมตรนบัจากทางขา้ม หา้มมิใหค้นเดินเทา้ขา้มทางนอกทางขา้ม 
  ก. 100 เมตร 
  ข. 120 เมตร 
  ค. 90 เมตร 
  ง. 80 เมตร 
17. ความผิดตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 ฐานใดท่ีมิอาจวา่กล่าวตกัเตือนหรือท าการเปรียบปรับได้ 
  ก. ขบัรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยา่งอ่ืน 
  ข. ขบัรถโดยไม่ค  านึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภยัของผูอ่ื้น 
  ค. ขดัค าสั่งของเจา้พนกังานหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีสั่งใหเ้คล่ือนยา้ยท่ีหยดุหรือจอดใหพ้น้จากการกีดขวาง 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
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18. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการหา้มจอดรถตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 
  ก. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่จอดรถบนทางเทา้ 
  ข. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่จอดรถในระยะสิบหา้เมตรจากทางร่วมทางแยก 
  ค. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่จอดรถซอ้นกนักบัรถอ่ืนท่ีจอดอยูก่่อนแลว้ 
  ง. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่จอดรถในทางขา้ม หรือในระยะสามเมตรจากทางขา้ม 
19. ผูข้บัขี่ซ่ึงขบัรถบรรทุกดินตกหล่นจากรถจะมีความผิดขอ้หาใด 
  ก. น ารถท่ีมีสภาพไม่มัน่คงแขง็แรงหรืออาจเกิดอนัตรายหรืออาจท าใหเ้ส่ือมเสียสุขภาพอนามยัแก่ผูใ้ช ้
       หรือประชาชนมาใชใ้นทางเดินรถ 
  ข. ผูข้บัขี่รถบรรทุกส่ิงของไม่จดัใหมี้ส่ิงป้องกนัมิใหส่ิ้งของท่ีบรรทุกตกหล่น ร่ัวไหล อนัอาจก่อเหตุ 
       เดือดร้อน ร าคาญ ท าใหท้างสกปรกเปรอะเป้ือน 
  ค. ขบัขี่รถบรรทุกไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  ง. ขบัขี่รถโดยไม่ค  านึงถึงความปลอดภยัของผูอ่ื้น 
20. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัการหา้มจอดรถในทางร่วมทางแยก 
  ก. หา้มมิใหจ้อดรถในระยะ 10 เมตรจากทางร่วมทางแยก 
  ข. หา้มมิใหจ้อดรถในระยะ 15 เมตรจากทางร่วมทางแยก 
  ค. หา้มมิใหจ้อดรถในระยะ 20 เมตรจากทางร่วมทางแยก 
  ง. หา้มมิใหจ้อดรถในระยะ 30 เมตรจากทางร่วมทางแยก 
21. ไฟตดัหมอกจะเปิดใชแ้สงสวา่งไดใ้นเวลาใด 
  ก. ในเวลากลางวนั ขณะท่ีฝนตก 
  ข. ในเวลากลางคืน แต่ตอ้งไม่มีรถว่ิงสวนทางมา 
  ค. ไดเ้ฉพาะในทางท่ีจะขบัผ่านมีหมอกควนั หรือฝุ่ นละออง จนเป็นอุปสรรคอนัอาจเกิดอนัตราย 
       ในขณะขบัรถและเม่ือไม่มีรถอยูด่า้นหนา้ หรือสวนมาในระยะของแสงไฟ 
  ง. ไดท้ั้งเวลากลางวนัและกลางคืนตามความเหมาะสม 
22. การน ารถจกัรยานยนตท่ี์จดทะเบียนแลว้มาต่อพ่วงขา้งเพื่อบรรทุกส่ิงของหรือผูโ้ดยสาร สามารถท าไดห้รือไม่ 
      ขอ้ใดถูกตอ้ง 
  ก. ไม่ได ้เพราะเป็นรถท่ีจดทะเบียนแลว้ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้
  ข. ได ้แต่ตอ้งผา่นการตรวจสอบสภาพจากกรมกรมการขนส่งทางบก 
  ค. ได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานจราจร 
  ง. ไม่ได ้เพราะไม่ไดติ้ดตั้งมาจากโรงงาน 
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23. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัเกณฑใ์นการเคล่ือนยา้ยรถท่ีหยุดหรือจอดในลกัษณะกีดขวางการจราจร 
  ก. ออกหนงัสือค าสั่งใหผู้ข้บัขี่ไปรายงานตวั โดยหนงัสือใหใ้ส่ถุงพลาสติกผกูติดกบักา้นใบปัดน ้าฝน 
       แลว้จึงท าเคล่ือนยา้ยรถ 
  ข. นอกจากเจา้ของรถหรือผูข้บัขี่ช าระค่าปรับแลว้ ตอ้งช าระค่าเคล่ือนยา้ยและค่าบ ารุงรักษารถดว้ย 
  ค. เจา้พนกังานผูเ้คล่ือนยา้ยรถสามารถปล่อยรถคืนใหก้บัเจา้ของรถหรือผูข้บัขี่ในระหว่างทางได้ 
  ง. รถท่ีเคล่ือนยา้ยมาใหร้ายงานประจ าวนั ปรากฏรายละเอียดเก่ียวกบัรถ 
24. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
  ก. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่รถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากทา้ยรถคนัหนา้เกิน 1.25 เมตร 
  ข. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่รถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากทา้ยรถคนัหนา้เกิน 1.20 เมตร 
  ค. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่รถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากทา้ยรถคนัหนา้เกิน 1.10 เมตร 
  ง. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่รถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากทา้ยรถคนัหนา้เกิน 1 เมตร 
25. นาย ก ขบัรถในช่องทางเดินทางเดียวในลกัษณะสวนทางมีความผิดตามขอ้ใด 
  ก. ไม่ขบัรถไปตามทิศทางท่ีก าหนดใหเ้ดินรถทางเดียว 
  ข. ขบัรถประมาทอนัอาจเกิดอนัตราย 
  ค. ขบัรถกีดขวางการจราจร 
  ง. ขบัรถยอ้นศร 
26. ขณะท่ีท่านปฏิบติัหนา้ท่ีพบรถยนตจ์อดกีดขวางการจราจรและไม่พบผูข้บัขี่ หากท่านจะใชเ้คร่ืองมือบงัคบั 
        ไม่ใหเ้คล่ือนยา้ยรถ ควรลอ็คลอ้รถลอ้ใดของรถยนตค์นัดงักล่าว 
  ก. ลอ็คลอ้หลงัดา้นขวามือผูข้บัขี่ 
  ข. ลอ็คลอ้หนา้ดา้นขวามือผูข้บัขี่ 
  ค. ลอ็คลอ้หนา้ดา้นซา้ยมือผูข้บัขี่ 
  ง. ลอ็คลอ้ใดก็ได ้
27. นายเหลืองไปยนืเชียร์เพื่อนท่ีพากนัไปแข่งรถจกัรยานยนต ์บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก นายเหลืองจะมี 
        ความผิดใด หรือไม่อยา่งไร 
  ก. ไม่ผิดเน่ืองจากเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
  ข. ไม่ผิดเน่ืองจากไม่มีกฎหมายใดระบุไวว้า่เป็นความผิด 
  ค. เป็นความผิดฐานเป็นตวัการใหมี้การแข่งรถในทางสาธารณะ 
  ง. เป็นความผิดฐานเป็นผูส้นบัสนุนใหมี้การแข่งรถในทางสาธารณะ 
28. การหา้มจอดรถต่อไปน้ีขอ้ใดถูกตอ้ง (ม.57 (3)(7)(10)(13)) 
  ก. ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก 
  ข. ในระยะ 15 เมตร จากท่ีติดตั้งสัญญาณจราจร 
  ค. ตรงปากทางเขา้ออกของอาคาร หรือทางเดินรถ หรือในระยะ 10 เมตร จากปากทางเดินรถ 
  ง. ในระยะ 10 เมตร ก่อนถึงเคร่ืองหมายหยุดรถประจ าทางและเลยเคร่ืองหมายไปอีก 5 เมตร 
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29. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งท่ีสุดในการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีขณะขบัรถ 
  ก. ผูข้บัขี่ขบัรถสามารถใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เสริมส าหรับการสนทนาในขณะหยดุ 
       รถรอสัญญาณไฟได ้
  ข. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่ขบัรถในขณะใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เวน้แต่การใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชอุ้ปกรณ์เสริม 
       ส าหรับการสนทนาโดยผูข้บัขี่ไม่ตอ้งถือหรือจบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีนั้น 
  ค. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่ขบัรถในขณะใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เวน้แต่การใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส าหรับการสนทนา  
       ในกรณีเร่งด่วนผูข้บัขี่สามารถถือหรือจบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได้ 
  ง. ผูข้บัขี่รถยนตส์ามารถน าเอาโทรศพัทมื์อถือมาถือไวใ้นมือโดยใชโ้ปรแกรมแชทในขณะขบัรถได้ 
30. ขณะท่ีท่านปฏิบติัหนา้ท่ีต ารวจจราจร พบกลุ่มวยัรุ่นก าลงัรวมตวักนัมีลกัษณะจะแข่งรถจกัรยานยนตใ์นทาง  
        อนัเป็นความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยจราจรทางบกและตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี  
        46/2558 ท่านมีอ านาจด าเนินการอยา่งไร 
  ก. ยดึใบอนุญาตขบัขี่ของบุคคลนั้นไวช้ัว่คราว แต่ไม่เกิน 30 วนั 
  ข. น ารถจกัรยานยนตท่ี์สงสัยวา่จะใชใ้นการแข่งรถมาเก็บรักษาไวเ้ป็นการชัว่คราวไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 
  ค. จบักุมและควบคุมตวับุคคลนั้นไวเ้พื่ออบรมความประพฤติเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัแต่ไม่เกิน 15 วนั 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
31. ในการโอนรถท่ีจดทะเบียนผูโ้อนและผูรั้บโอน ตอ้งแจง้ต่อนายทะเบียนภายในก่ีวนั 
  ก. 7 วนั 
  ข. 10 วนั 
  ค. 30 วนั 
  ง. 15 วนั 
32. การจดทะเบียนเป็นอนัระงบัไปและเจา้ของรถจะตอ้งส่งคืนแผน่ป้ายทะเบียนรถพร้อมคู่มือการจดทะเบียน 
      เม่ือคา้งช าระภาษีประจ าปีติดต่อกนัก่ีปี 
  ก. 1 ปี 
  ข. 2 ปี 
  ค. 3 ปี 
  ง. 4 ปี 
33. นายดีตอ้งการจะดดัแปลงต่อเติมกระบะส่วนทา้ยโดยการใส่หลงัคาและจดัวางท่ีนัง่เพิ่มเติมท าใหมี้จ านวนท่ีนัง่    
       ผูโ้ดยสารเกิน 7 ท่ีนัง่ นายดีตอ้งไปตรวจสภาพและจดทะเบียนเป็นรถประเภทใด 
  ก. รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 
  ข. รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน 
  ค. รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล 
  ง. รถบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 20 คน 
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34. ผูข้อใบอนุญาตขบัรถยนตส์าธารณะ และรถยนตส์ามลอ้สาธารณะ หากเคยถูกจ าคุกในคดียาเสพติดจะตอ้งพน้ 
        โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ก่ีปี 
  ก. 2 ปี 
  ข. 3 ปี 
  ค. 4 ปี 
  ง. 5 ปี 
35. รถจกัรยานยนตท่ี์มีอายเุกินก่ีปีตอ้งน าไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจ าปี 
  ก. 1 ปี 
  ข. 3 ปี 
  ค. 2 ปี 
  ง. 5 ปี 
36. ตาม พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522  รถ  หมายความวา่ 
  ก. รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอ่ืนๆท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  ข. รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์รถพ่วง 
  ค. รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ 
  ง. รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์รถพ่วง รถแทรกเตอร์ 
37. ตาม พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522  รถยนต ์ หมายความวา่ 
  ก. รถสาธารณะ รถยนตบ์ริการ และรถยนตส่์วนบุคคล รถแทก็ซ่ี 
  ข. รถสาธารณะ รถยนตบ์ริการ และรถจกัรยานยนตส่์วนบุคคล 
  ค. รถจกัรยานยนตส์าธารณะ รถยนตบ์ริการ และรถจกัรยานยนตส่์วนบุคคล 
  ง. รถสาธารณะ รถยนตบ์ริการ และรถยนตส่์วนบุคคล 
38. ตาม พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522 รถจกัรยานยนต ์หมายความวา่ 
  ก. รถท่ีเดินรถก าลงัเคร่ืองยนตห์รือก าลงัไฟฟ้าและมีลอ้ไม่เกินสองลอ้ ถา้มีถ่วงขา้งมีลอ้อีกไม่เกินหน่ึงลอ้ 
  ข. รถท่ีเดินรถก าลงัเคร่ืองยนตห์รือก าลงัไฟฟ้าและมีลอ้ไม่เกินสองลอ้ 
  ค. รถท่ีเดินรถก าลงัเคร่ืองยนตมี์ลอ้ไม่เกินสองลอ้ 
  ง. รถท่ีเดินรถก าลงัเคร่ืองยนตห์รือก าลงัไฟฟ้าและมีลอ้เกินสองลอ้ 
39. ตาม พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522  รถยนตบ์ริการ หมายความวา่ 
  ก. รถยนตใ์หเ้ช่าซ่ึงบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน 
  ข. รถยนตบ์รรทุกคนโดยสารซ่ึงบรรทุกคนโดยสารไม่เกิดเจ็ดคน 
  ค. รถยนตบ์รรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซ่ึงบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน 
  ง. รถยนตบ์รรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซ่ึงบรรทุกคนโดยเกินเจ็ดคน 
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40. รถใดต่อไปน้ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งจดทะเบียน 
  ก. รถท่ีผูผ้ลิตหรือประกอบเพื่อจ าหน่ายหรือผูท่ี้น าเขา้เพื่อจ าหน่าย ผลิต ประกอบหรือน าเขา้ และยงัมิได้ 
       จ าหน่ายใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
  ข. รถสามลอ้ส่วนบุคคล 
  ค. รถจกัรยานยนตน์ ามาใชใ้นหมู่บา้น 
  ง. รถของวดั 
41. รถต่อไปน้ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเวน้แต่ค่าธรรมเนียมแผน่ป้ายทะเบียนรถ 
  ก. รถยนตรั์บจา้ง 
  ข. รถจกัรยานยนตส่์วนบุคคล 
  ค. รถดบัเพลิง 
  ง. รถตูส่้วนบุคคล 
42. รถต่อไปน้ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเวน้แต่ค่าธรรมเนียมแผน่ป้ายทะเบียนรถ 
  ก. รถพยาบาลท่ีมิใช่ส าหรับรถรับจา้ง 
  ข. รถยนตส่์วนบุคคล 
  ค. รถจกัรยานยนตส่์วนบุคคล 
  ง. รถตูส่้วนบุคคล 
43. ประสงคจ์ดทะเบียนรถตอ้งยืน่ค าขอ้ท่ีใด 
  ก. ยืน่ค าขอต่อนายทะเบียนท่ีส านกังานขนส่งทุกแห่ง 
  ข. ยืน่ค าขอต่อนายทะเบียนแห่งทอ้งท่ีท่ีตนเองมีภูมิล าเนา 
  ค. ยืน่ค าขอต่อนายทะเบียนท่ีกรมการขนส่งทางบก 
  ง. ยืน่ค  าขอต่อนายทะเบียนตามสถานท่ีตั้งท่ีจ าหน่ายรถนั้นๆ 
44. นาย ก.น ารถจกัรยานยนตส์าธารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดไดห้รือไม่อยา่งไร 
  ก. ได ้เพราะภรรยานาย ก.เป็นคนในครอบครัว 
  ข. ได ้เพราะรถจกัรยานยนตส์าธารณะน ามาใชกิ้จการส่วนตวัของเจา้ของรถได้ 
  ค. ไม่ได ้เพราะรถจกัรยานยนตส์าธารณะตอ้งน ามารับจา้งเท่านั้น 
  ง. ไม่ได ้เพราะรถจกัรยานยนตส์าธารณะหา้มใชใ้นกิจการส่วนบุคคลของเจา้ของรถ 
45. ขอ้ใดถูกตอ้ง 
  ก. ใบอนุญาตขบัรถยนตส์าธารณะ ใชแ้ทนใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนตส่์วนบุคคลได้ 
  ข. ใบอนุญาตขบัรถยนตส์าธารณะ ใชแ้ทนใบอนุญาตขบัรถยนตส่์วนบุคคลได้ 
  ค. ใบอนุญาตขบัรถยนตส์าธารณะ ใชแ้ทนใบอนุญาตขบัรถยนตส์ามลอ้ส่วนบุคคลได ้
  ง. ใบอนุญาตขบัรถยนตส์ามลอ้สาธารณะ ใชแ้ทนใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนตส่์วนบุคคลได้ 
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46. ผูข้อรับใบอนุญาตขบัรถยนตส์าธารณะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร 
  ก. ตอ้งรู้จกัถนนและทางหลวงในจงัหวดัท่ีขอรับใบอนุญาตขบัรถพอสมควร 
  ข. อายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์ 
  ค. มีประสบการณ์ในการขบัรถมาแลว้อยา่งนอ้ย 5 ปี 
  ง. ตอ้งมีใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนตแ์ละใบอนุญาตขบัรถยนต์ 
47. ผูข้บัรถยนตส์าธารณะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
  ก. ปฏิเสธผูโ้ดยสารในเส้นทางท่ีจราจรติดขดั 
  ข. ไม่สูบบุหร่ี 
  ค. ใชใ้บอนุญาตขบัรถยนตส่์วนบุคคลแทนเม่ือใบอนุญาตขบัรถยนตส์าธารณะขาดอายุ 
  ง. เปิดวิทยเุสียงดงัเพื่อใหผู้โ้ดยสารฟังแกเ้ครียด 
48. รถประเภทใดต่อไปน้ีตอ้งจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522   
  ก. รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน  
  ข. รถยนตส์ามลอ้ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์ 
  ค. รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล  
  ง. รถตูโ้ดยสารประจ าทาง 
49. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีก่ีประเภท  
  ก. 2 ประเภท  
  ข. 4 ประเภท  
  ค. 6 ประเภท  
  ง. 8 ประเภท 
50. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง มีอายก่ีุปีนบัแต่ออกใบอนุญาต  
  ก. 5 ปี   
  ข. 6 ปี  
  ค. 7 ปี  
  ง. 10 ปี 
51. กรณีป้ายเลขทะเบียนรถขนส่งสูญหาย ถูกท าลาย ของรถ จะตอ้งขอรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนภายในก่ีวนันบัแต่ 
        วนัท่ีทราบถึงการสูญหายหรือถูกท าลาย  
  ก. 7 วนั  
  ข. 15 วนั  
  ค. 30 วนั  
  ง. 60 วนั 
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52. กรณีป้ายเลขทะเบียนรถขนส่งลบเลือนในสาระส าคญัเจา้ของรถ จะตอ้งขอรับแผน่ป้ายเลขทะเบียนภายใน 
        ก่ีวนันบัแต่วนัท่ีทราบถึงการลบเลือน  
  ก. 7 วนั  
  ข. 15 วนั  
  ค. 30 วนั  
  ง. 60 วนั 
53. กรณีเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีรถขนส่งช ารุดหรือลบเลือนในสาระส าคญั เจา้ของรถจะตอ้งขอรับ 
         เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีภายในก่ีวนั นบัแต่วนัท่ีทราบถึงการช ารุดหรือลบเลือน  
  ก. 7 วนั  
  ข. 15 วนั  
  ค.  30 วนั  
  ง. 60 วนั 
54. เม่ือผูข้บัรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ขบัรถนานติดต่อกนันาน 4 ชัว่โมง ผูข้บัขี่จะตอ้งพกั 
         ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่คร่ึงชัว่โมง ถึงจะขบัต่อไดอี้กก่ีชัว่โมง  
  ก. 2 ชัว่โมง  
  ข. 3 ชัว่โมง  
  ค. 4 ชัว่โมง  
 ง. 5 ชัว่โมง 
55. ผูป้ระจ ารถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก หมายถึงผูใ้ด  
  ก. ผูข้บัรถ  
  ข. ผูเ้ก็บค่าโดยสาร  
  ค. นายตรวจ  
  ง. ถูกทุกขอ้ 
56. กฎกระทรวงฉบบัท่ี 60 ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ก าหนดใหร้ถท่ีใชข้นส่งคน 
         โดยสารมีบนัไดขึ้นลงดา้นใดสามารถยืน่ออกนอกตวัรถได ้ 
  ก. ดา้นซา้ยตวัรถ  
  ข. ดา้นขวาตวัรถ  
  ค. ดา้นหลงัตวัรถ  
  ง. ดา้นหนา้ตวัรถ 
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57. รถท่ีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารประเภทการขนส่งส่วนบุคคล กฎกระทรวงฉบบัท่ี 60 ออกตามความใน พ.ร.บ. 
        การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ก าหนดใหโ้คมไฟแสดงส่วนสูงเป็นสีอะไร  
  ก. สีขาว  
  ข. สีน ้าเงิน  
  ค. สีเหลือง  
  ง. สีแดง 
58. รถบรรทุกสิบลอ้ตูทึ้บกฎกระทรวงฉบบัท่ี 60 ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ก าหนดให้ 
        โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็นสีอะไร  
  ก. สีแดง  
  ข. สีเขียว  
  ค. สีเหลือง  
  ง. สีม่วง 
59. โคมไฟแสดงส่วนสูงท่ีติดไวต้อนหนา้บนหลงัคารถโดยสารกฎกระทรวงฉบบัท่ี 60 ออกตามความใน พ.ร.บ. 
         การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ก าหนดไวใ้หมี้จ านวนก่ีดวง  
  ก. 1 ดวง  
  ข. 2 ดวง  
  ค.  3 ดวง  
  ง. 4 ดวง 
60. รถท่ีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารประเภทการขนส่งไม่ประจ าทาง กฎกระทรวงฉบบัท่ี 60 ออกตามความใน  
        พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ก าหนดใหโ้คมไฟแสดงส่วนสูงเป็นสีอะไร  
  ก. สีแดง  
  ข. สีน ้าเงิน  
  ค. สีเหลือง  
  ง.สีม่วง 
61. รถท่ีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารประเภทการขนส่งประจ าทาง กฎกระทรวงฉบบัท่ี 60 ออกตามความใน พ.ร.บ. 
        การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ก าหนดใหโ้คมไฟแสดงส่วนสูงเป็นสีอะไร  
  ก. สีขาว  
  ข. สีน ้าเงิน  
  ค. สีเหลือง  
  ง. สีแดง 
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62. รถท่ีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารประเภทการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ กฎกระทรวงฉบบัท่ี 60 ออกตามความใน  
        พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ก าหนดใหโ้คมไฟแสดงส่วนสูงเป็นสีอะไร  
  ก. สีม่วง  
  ข. สีน ้าเงิน  
  ค. สีเหลือง  
  ง. สีแดง 
63. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีผูป้ระจ ารถซ่ึงถูกสั่งพกัหรือเพิกถอนใบอนุญาต สามารถอุทธรณ์ค าสั่งต่อผูใ้ด  
  ก. ผบ.ตร. 
  ข. รมว.คมนาคม  
  ค. อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  
  ง. นายกรัฐมาตรี 
64. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ท่ีประสงคจ์ะเลิกใชร้ถท่ีจดทะเบียนแลว้จะตอ้งน าป้ายทะเบียนส่งคืน  
         ภายในก่ีวนันบัแต่วนัท่ีเลิกใชร้ถ  
  ก. 7 วนั  
  ข. 10 วนั  
  ค. 15 วนั  
  ง. 30 วนั 
65. รถบรรทุกตูทึ้บ ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 60 ออกตามความ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จะตอ้งติดแผ่น 
        สะทอ้นแสงสีเหลืองท่ีมุมบนของตวัถงัดา้นทา้ยจ านวนก่ีแผน่  
  ก. 1 แผน่  
  ข. 2 แผน่  
  ค. 3 แผน่  
  ง. 4 แผน่ 
66. ใบอนุญาตประเภทใดใชเ้ป็นใบอนุญาตเป็นผูเ้ก็บค่าโดยสาร  
  ก. ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ  
  ข. ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ  
  ค. ใบอนุญาตเป็นผูบ้ริการ  
  ง. ถูกทุกขอ้ 
67. เจตนาพิเศษ หมายถึง  
  ก. เจตนาและมูลเหตุจูงใจประกอบกนั  
  ข. เจตนาชัว่ร้าย  
  ค. เจตนาท่ีประสงคต์่อผลหรือยอ่มเลง็เห็นผลของการกกระท า  
  ง. ความตั้งใจในการกระท าความผิด 
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68. ในการป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมายถา้ไดก้ระท าเกินกวา่เหตุเน่ืองจากความต่ืนเตน้ความตกใจหรือกลวั  
  ก. ศาลจะไม่ลงโทษผูน้ั้นก็ได ้ 
  ข. ศาลจะลงโทษนอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับความผิดนั้นพียงใดก็ได ้ 
  ค. ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษ 2 ใน 3 ส่วนของโทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผิดนั้น  
  ง.  ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษไม่เกินก่ึงหน่ึงของโทษท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับความผิดนั้นมาตรา 69 ตอนทา้ย 
69. พลต ารวจชาติ ประดบัเคร่ืองหมายยศ สิบต ารวจโท ไปขอเงินพ่อคา้โดยอา้งวา่ผูใ้หญ่ใหม้าเอา พ่อคา้จะให ้ 
        100 บาท พลต ารวจชาติ บอกวา่ไม่พอและวา่คา้ขายใหญ่โตไม่คิดติดต่อกบัต ารวจบา้งหรือแลว้กลบัไป  
         พลต ารวจชาติ มีความผิดฐานใด  
  ก. ฐานกรรโชก  
  ข. ฐานรีดเอาทรัพย ์ 
  ค. เป็นเจา้พนกังานใชอ้ านาจหนา้ท่ีในต าแหน่งโดยมิชอบ  
  ง. ประดบัเคร่ืองหมายยศสิบต ารวจเพื่อใหบุ้คคลอ่ืนเช่ือวา่ตนมีสิทธิใช้ 
70. ร.ต.ต.ธวชั พนกังานสอบสวนไดท้ าการไกล่เกล่ียแบ่งทรัพยสิ์นกนัระหวา่งสามีภรรยา นายตุ๋ย สามีไดก้ล่าว 
        ต่อ ร.ต.ต.ธวชั วา่ หมวดท าอยา่งน้ีไม่ยติุธรรม ชุ่ยมาก ถอ้ยค าท่ีนายตุ๋ยกล่าวเป็นความผิดฐานใดหรือไม่  
  ก. ดูหม่ินเจา้พนกังานซ่ึงกระท าตามหนา้ท่ี  
  ข. หม่ินประมาทเจา้พนกังาน ซ่ึงกระท าการตามหนา้ท่ี  
  ค. กระท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บความอบัอาย  
  ง. ไม่มีความผิด 
71. กรณีใดท่ีท่านเห็นวา่มิใช่ สาธารณะสถาน  
  ก. ร้านจ าหน่ายฝ่ินตรงท่ีจดัไวส้ าหรับผูม้าสูบฝ่ิน  
  ข. ท่ีนาท่ีมีเจา้ของโดยท่ีเจา้ของปล่อยใหค้นอ่ืนอาศยัเดินผ่านไปมาได ้ 
  ค. สถานเริงรมยท่ี์ติดประกาศหา้มบุคคลอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เขา้ไป  
  ง. สถานท่ีบนรถไฟท่ีจดัไวส้ าหรับผูโ้ดยสาร 
72. กรณีใดท่านเห็นวา่เป็น อาวุธ   
  ก. นาย ก ใชเ้ขม็ส าหรับเยบ็ผา้ ท่ิมตานาย ข บอดทั้งสองขา้ง 
  ข. นาย ก ใชไ้ฟฟ้าจ้ีบงัคบันาย ข เพื่อใหน้าย ข ส่งทรัพยใ์ห ้ 
  ค. นาย ก ถือขวดน ้ากรดไปขู่ใหน้าย ข ส่งทรัพยใ์ห ้ 
  ง. นาย ก ใชป่ิ้นปักผมขู่เพื่อใหน้าย ข ส่งทรัพยใ์ห ้
73. กรณีใดท่านเห็นวา่มิใช่เป็น การใชก้ าลงัประทุษร้าย  
  ก. จ าเลยกบัพวกจบัมือเด็กผูเ้ล้ียงกระบือไว ้และช่วยกนัแกะเอาเชือกท่ีเด็กจูงกระบือไวใ้นมือออก  
  ข. จ าเลยจบัมือและกอดเด็กหญิงอาย ุ14 ปี  
  ค. ก ใชเ้ทา้เง้ือจะถีบ ข ท าให้ ข รู้สึกวา่ถูกเหยยีดหยาม เจ็บใจและแคน้ใจ  
  ง.  ก เห็น ข ก าลงัเดินผา่นหนา้บา้น ก  ก จึงเอาน ้าอุจจาระราดศีรษะ ข 
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74. ค ากล่าวใดในขอ้ต่อไปน้ีท่ีไม่ถือวา่เป็นการดูหม่ิน  
  ก. อีดอกทอง  
  ข. ไอห้นา้ดา้น  
  ค. อีหนา้หมู อีหนา้หมา  
  ง. อีหนา้เลือดไม่ปราณีคนจน 
75. การงดเวน้การท่ีจกัตอ้งกระท าตาม ป.อาญา มาตรา 59 วรรคทา้ย ค าวา่ จกัตอ้ง หมายความถึง  
  ก. หนา้ท่ีตามกฎหมาย  
  ข. หนา้ท่ีท่ีเกิดจากการยอมรับโดยเจาะจง  
  ค. หนา้ท่ีท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์พิเศษ  
  ง. ถูกทั้ง 3 ขอ้ 
76. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้งตามหลกัเร่ืองเจตนาพิเศษ  
  ก. กฎหมายใหดู้เจตนาตามหลกัเร่ืองเจตนาพิเศษ  
  ข. เจตนาพิเศษน ามาใชใ้นความผิดท่ีจะก าหนดโทษใหสู้งขึ้น  
  ค. เจตนาพิเศษน ามาใชก้บัความผิดท่ีจะยกเวน้ใหเ้ท่านั้น  
  ง. บางความผิดตอ้งมีเจตนาพิเศษจึงจะเป็นความผิด 
77. กระท าตามค าสั่งเจา้พนกังาน ซ่ึงค าสั่งนั้นมิชอบดว้ยกฎหมาย จะไดรั้บการยกเวน้โทษตาม มาตรา 70 ก็ต่อเม่ือ   
  ก. ตอ้งเป็นค าสั่งของเจา้พนกังาน  
  ข. ผูก้ระท าไม่รู้วา่ค  าสั่งนั้นเป็นค าสั่งท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 
  ค. ผูก้ระท ามีหนา้ท่ีหรือเช่ือโดยสุจริตวา่มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม  
  ง. ถูกทั้งหมด 
78. ผูท่ี้ไม่ใช่เจา้พนกังานเพราะขาดคุณสมบติัเฉพาะตวัท่ีเป็นองคป์ระกอบความผิดรวมกระท าความผิดกบัเจา้ 
        พนกังานผูมี้หนา้ท่ี  
  ก. เป็นตวัการร่วมกนักระท าความผิด  
  ข. เป็นผูส้นบัสนุนการกระท าความผิด  
  ค. เป็นผูโ้ฆษณาหรือประกาศใหผู้อ่ื้นกระท าความผิด  
  ง. เป็นผูใ้ชใ้หเ้จา้พนกังานกระท าความผิด 
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79. สมรักขบัรถจกัรยานยนตป้์ายแดงระหวา่งทางถูกนายวิชยัซ่ึงขบัรถจกัรยานยนตค์นัเก่าขาดต่อภาษีประจ าปีชน 
        นายสมรัก ถึงแก่ความตายเช่นน้ีทายาทของนายสมรักจะมีสิทธิไดรั้บเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครอง 
        ผูป้ระสบภยัเป็นจ านวนเท่าไหร่เพราะเหตุใด  
  ก. มีสิทธิไดรั้บเงินค่าสินไหมทดแทนเบ้ืองตน้จ านวน 35,000 บาท ตามกรมธรรมข์องตนเอง แต่ไม่มีสิทธิ 
       เบิกค่าสินไหมทดแทนจากรถคนัของนายวิชยัไดเ้น่ืองจากขาดต่อภาษีประจ าปี  
  ข. มีสิทธิไดรั้บเงินจ านวน 300,000 บาท เพราะแมร้ถจกัยานยนตค์นัของนายวิชยัขาดการเสียภาษีประจ าปี 
      กรมธรรมก์็ยงัคุม้ครอง  
  ค. มีสิทธิไดรั้บเงินจ านวน  300,000  บาท  เพราะรถจกัรยานยนตค์นัของนายสมรักมีกรมธรรมค์ุม้ครอง  
  ง. ไม่มีขอ้ถูก 
80. นางสาวแมก็ฯ ขบัรถไปจอดท่ีหนา้กระทรวงแห่งหน่ึงโดยมีป้ายหา้มจอด ถา้ฝ่าฝืนจะลอ็คลอ้ โดยบริเวณนั้น 
        ไม่มีเคร่ืองหมายจราจรของเจา้พนกังานจราจรติดตั้งไว ้รปภ.ของกระทรวงแห่งนั้นไดน้ าเคร่ืองลอ็คลอ้มาลอ็ค 
        ลอ้รถยนตน์างสาวแมก็ฯ กรณีน้ีดงักล่าวท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร 
  ก. รปภ.ของกระทรวงนั้นมีสิทธิลอ็คลอ้ได ้
  ข. นางสาวแมก็ฯ ถูกละเมิดสิทธิ 
  ค. รปภ.ของกระทรวงนั้นเป็นผูช่้วยเหลือพนกังาน 
  ง. นางสาวแมก็ฯ จอดรถในท่ีหา้มจอด 
81. ร้อยต ารวจเอก สวาย ชายแดน ขณะปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้รียกตรวจนางสาวปรางแกว้ แววสวย ซ่ึงไม่มีใบขบัขี่  
        จึงร้องขอใหไ้ปซ้ือน ้าด่ืมมาใหต้นเพื่อแลกกบัการเสียค่าปรับ การกระท าดงักล่าวผิดอุดมคติต ารวจหรือไม่ 
  ก. ผิด เพราะไม่กรุณาปราณีต่อประชาชน 
  ข. ผิด เพราะมกัมากในลาภผล 
  ค. ไม่ผิด เพราะส่ิงของราคาไม่แพง 
  ง. ไม่ผิด เพราะมีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี 
82. ในขณะท่ีท่านซ่ึงเป็นเจา้พนกังานจราจรก าลงัปฏิบติัหนา้ท่ี และพบผูข้บัขี่ไดก้ระท าผิดตามกฎหมายจราจร 
 ทางบก  เม่ือท่านเรียกผูข้บัขี่หยดุรถแลว้ และตอ้งการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัผูข้บัขี่ดงักลา่ว ตอ้งด าเนินการตาม
 ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 
  ก. ออกใบสั่ง  แลว้เรียกเก็บใบอนุญาตขบัขี่ของผูน้ั้น 
  ข. ออกใบสั่ง  แลว้ยดึใบอนุญาตขบัขี่ของผูน้ั้นไวช้ัว่คราว 
  ค. เรียกตรวจใบอนุญาตขบัขี่ ออกใบสั่ง  แลว้คืนใบอนุญาตขบัขี่ของผูน้ั้น 
  ง. เขียนบนัทึกจบักุมผูน้ั้น เน่ืองจากกฎหมายยกเลิกการยดึใบอนุญาตขบัขี่ 
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83. ผูใ้ดต่อไปน้ี ไม่ไดเ้ป็น “หวัหนา้เจา้พนกังานจราจร” ตามค าสั่ง ส านกังานต ารวจแห่งชาติท่ี 524/2562 เร่ือง 
 แต่งตั้งหัวหนา้เจา้พนกังานจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ลงวนัท่ี 18 ก.ย.62 
  ก. ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั 
  ข. รองผูบ้งัคบัการต ารวจจงัหวดัท่ีรับผิดชอบงานจราจร 
  ค. หวัหนา้สถานีต ารวจซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่รองผูก้  ากบัการหรือเทียบเท่า 
  ง. เป็นหวัหนา้เจา้พนกังานจราจรทุกขอ้ 
84. ใครเป็นผูรั้กษาการตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522  
  ก. ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
  ข. นายกรัฐมนตรี 
  ค. รองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรั้บมอบหมาย   
  ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
85. มาตรา 31/1 ก าหนดวา่ ในขณะขบัรถในทางเดินรถ ผูข้บัขี่ตอ้งมีใบอนุญาตขบัขี่อยูก่บัตวัและตอ้งแสดงต่อ 
 เจา้พนกังานจราจรเม่ือขอตรวจการแสดงใบอนุญาตขบัขี่ขา้งตน้ สามารถท าไดด้งัต่อไปน้ี  ยกเวน้ขอ้ใด 
  ก. แสดงใบอนุญาตขบัขี่ฉบบัจริง 
  ข. แสดงใบอนุญาตขบัขี่ดว้ยวิธีการทางขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
  ค. แสดงส าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขบัขี่ตามท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด 
  ง. แสดงส าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขบัขี่ท่ีผูข้บัขี่เซ็นรับรองดว้ยตนเอง 
86. ขอ้ใดถือเป็นรถฉุกเฉินตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
  ก. รถส่วนบุคคลท่ีติดตั้งไฟสัญญาณแสงวบัวาบ 
  ข. รถของทางราชการทุกประเภท 
  ค. รถมูลนิธิท่ีไดรั้บอนุญาตจาก ผบ.ตร. ใหใ้ชไ้ฟสัญญาณแสงวบัวาบ 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
87.  ในกรณีท่ีเจา้พนกังานจราจรออกใบสั่งและไม่พบตวัผูข้บัขี่ เม่ือเจา้พนกังานจราจร ไดส่้งใบสั่งโดยถูกตอ้งตาม 
 หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด ไปยงัภูมิล าเนาของผูค้รอบครองรถแลว้ กรณีเช่นน้ี กฎหมายสันนิษฐานวา่ใคร 
 เป็นผูก้ระท าผิดตามใบสั่ง  
  ก. ผูข้บัขี่ท่ีขบัรถในขณะกระท าผิด 
  ข. ผูท่ี้รับไปรษณีย ์
  ค. เจา้ของรถ 
  ง. ผูค้รอบครองรถ 
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88. การใชค้วามเร็วของรถยนตส่์วนบุคคลในขอ้ใดถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยจราจรทางบก และกฎหมายวา่ดว้ย 
 ทางหลวง 
  ก. ขบัรถในทางพิเศษในเขต กทม. ใชค้วามเร็ว 100 กม./ชม. 
  ข. ขบัรถในทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง (motorway สาย 7) ใชค้วามเร็ว 125 กม./ชม.  
  ค. ขบัรถในเขตเทศบาล ใชค้วามเร็ว 85 กม./ชม.  
  ง. ขบัรถในทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ช่วงกม. ท่ี 4 -50 ใชค้วามเร็ว 110 กม./ชม. ในช่อง 
   เดินรถช่องขวาสุด 
89. ค่าปรับในขอ้หาใด ถูกตอ้งตามประกาศ ตร. เร่ือง การก าหนดจ านวนค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบส าหรับ 
 ความผิด ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522  พ.ศ. 2563 ลง 20 ก.ค.63 
  ก. ขบัรถเร็วเกินกฎหมายก าหนด ใหป้รับ 1,000 บาท 
  ข. ฝ่าไฟแดง ใหป้รับ 400 บาท 
  ค. ไม่สวมหมวกนิรภยั ใหป้รับ 400 บาท 
  ง. จอดรถในท่ีหา้มจอด ใหป้รับ 500 บาท  
90. นายยติุธรรม กระท าผิดกฎจราจรในพื้นท่ี สน.บางพลดั และไดรั้บใบสั่งท่ีออกโดยเจา้พนกังานจราจร ต่อมา 
 นายยติุธรรม ตอ้งการช าระค่าปรับตามท่ีก าหนดในใบสั่ง จะตอ้งไปช าระค่าปรับท่ีใดหรือโดยวิธีการใดไดบ้า้ง 
  ก. ช าระค่าปรับต่อ พนกังานสอบสวน ท่ี สภ.เมืองนนทบุรี  
  ข. ช าระผา่นหน่วยบริการช าระเงินท่ีมีเคร่ืองหมาย PTM 
  ค. ช าระค่าปรับโดยการส่งธนาณติัทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปยงั สั่งจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ญัชาการต ารวจ 
   แห่งชาติ 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
91. ในกรณีท่ีต ารวจจราจรออกใบสั่งใหผู้ข้บัขี่ท่ีกระท าผิด  เม่ือครบก าหนดระยะเวลาช าระค่าปรับแลว้ผูข้บัขี่ท่ี 
       กระท าผิดยงัไม่ช าระค่าปรับ  กฎหมายก าหนดให้ด าเนินการออกหนงัสือแจง้การไม่ปฏิบติัตามใบสั่งและ 
       จ านวนค่าปรับท่ีคา้งช าระไปยงัผูข้บัขี่  และหากผูข้บัขี่ยงัคงไม่ช าระค่าปรับในเวลาท่ีก าหนด กฎหมายใหแ้จง้ 
       จ านวนค่าปรับท่ีคา้งช าระพร้อมหลกัฐานไปยงันายทะเบียนกรมการขนส่งทางบก  และใหน้ายทะเบียน 
       ตรวจสอบขอ้มูลและแจง้ใหผู้ม้าติดต่อขอช าระภาษีประจ าปีส าหรับรถคนันั้นทราบ เพื่อไปช าระค่าปรับท่ีคา้ง 
       ช าระภายใน  30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ หากพน้ก าหนด 30 วนันบัแต่ไดรั้บแจง้ แต่ยงัคงไม่ช าระค่าปรับ   
 เจา้พนกังานจราจรจะตอ้งแจง้นายทะเบียนด าเนินการอยา่งไร  
  ก. ใหเ้จา้พนกังานจราจรแจง้นายทะเบียนใหง้ดการออกเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีประจ าปีส าหรับ 
   รถคนันั้น 
  ข. ใหเ้จา้พนกังานจราจรแจง้นายทะเบียนใหง้ดรับช าระภาษีส าหรับรถคนันั้น 
  ค. ใหเ้จา้พนกังานจราจรแจง้นายทะเบียนใหอ้ายดัป้ายทะเบียนรถคนันั้น 
  ง. ใหเ้จา้พนกังานจราจรแจง้นายทะเบียนใหด้ าเนินคดีตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตต์ามอ านาจหนา้ท่ี 
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92. การแจง้ตามขอ้  91 นั้น ใหด้ าเนินการโดยวิธีใด 
  ก. แจง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นระบบ PTM 
  ข. แจง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นระบบ TPCC 
  ค. แจง้เป็นหนงัสือโดยไปรษณียต์อบรับ 
  ง. แจง้เป็นหนงัสือโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
93. การพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี่ตามกฎหมายจราจรทางบก มีก่ีรูปแบบได ้แก่อะไรบา้ง 
  ก. 2 รูปแบบ  คือ พกัใชถ้าวร  และพกัใชช้ัว่คราว  
  ข. 2 รูปแบบ  คือ พกัใชเ้น่ืองจากถูกตดัคะแนนความประพฤติในการขบัจนหมด และ พกัใชเ้น่ืองจาก 
   กระท าผิดแลว้ก่อให้เกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสาธารณะ 
  ค. มีรูปแบบเดียว  คือ พกัใชเ้น่ืองจากถูกตดัคะแนนความประพฤติในการขบัจนหมด 
  ง. ไม่มีการพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี่  มีแต่การยดึใบอนุญาตขบัขี่เท่านั้น 
94. กฎหมายก าหนดใหห้น่วยงานใด มีอ านาจในการก าหนดระบบคะแนนความประพฤติในการขบัรถของผูไ้ดรั้บ 
 ใบอนุญาตขบัขี่  
  ก. ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และ กรมการขนส่งทางบก 
  ข. ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
  ค. กรมการขนส่งทางบก 
  ง. ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  กรมการขนส่งทางบก  และกระทรวงมหาดไทย 
95. เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตขบัขี่ท่ีถูกตดัคะแนนความประพฤติในการขบัรถจนหมดคะแนนตามท่ีก าหนดไว ้จะมี 
 ผล อยา่งไร 
  ก. ถูกยดึใบอนุญาตขบัขี่ชัว่คราว 
  ข. ถูกพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี่ ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 6 เดือน 
  ค. ถูกพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี่ 90 วนั 
  ง. ถูกอายดัทะเบียน 
96. ผูท่ี้ถูกตดัคะแนนความประพฤติในการขบัรถ  ประสงคเ์ขา้รับการอบรมความรู้เก่ียวกบัการขบัรถและวินยั 
 จราจรตามท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด  และเม่ือผา่นการอบรมแลว้ บุคคลดงักล่าวจะมีสิทธิตามท่ีกฎหมาย 
 ก าหนดอยา่งไรบา้ง  
  ก. ไดใ้บอนุญาตขบัขี่ตลอดชีพ 
  ข. ไดรั้บคืนคะแนนความประพฤติในการขบัรถตามจ านวนท่ีก าหนด 
  ค. ไดรั้บทะเบียนท่ีถูกอายดัคืน 
  ง. ไดสิ้ทธิการขบัขี่รถกลบัคืนมา  
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97. ในกรณีท่ีเจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถท่ีไดรั้บใบสั่ง เป็นนิติบุคคล กฎหมายก าหนดใหผู้แ้ทนของนิติบุคคล 
 มีหนา้ท่ีด าเนินการอยา่งไร  
  ก. มีหนา้ท่ีแจง้ช่ือ ท่ีอยู ่พร้อมทั้งหลกัฐานอ่ืนใดต่อพนกังานสอบสวนท่ีแสดงวา่ผูใ้ดเป็นผูข้บัขี่ในขณะท่ี 
   พบการกระท าความผิดตามท่ีระบุไวใ้นใบสั่ง 
  ข. จ่ายค่าปรับแทนผูก้ระท าผิด 
  ค. มีหนา้ท่ีน าตวัผูก้ระท าผิดไปรายงานตวัต่อพนกังานสอบสวนในความผิดตามท่ีระบุไวใ้นใบสั่ง 
  ง. ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 
98. หากนิติบุคคลฝ่าฝืนไม่ด าเนินการตามท่ีก าหนดในค าถามขอ้ 196  นิติบุคคลจะมีโทษอยา่งไร 
  ก. ระวางโทษปรับในอตัราหา้เท่าของโทษปรับสูงสุดท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผิดนั้น 
  ข. ระวางโทษปรับในอตัราสิบเท่าของโทษปรับสูงสุดท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผิดนั้น 
  ค. ระวางโทษปรับในอตัราสิบเท่าของโทษปรับขั้นต ่าท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผิดนั้น 
  ง. ระวางโทษปรับในอตัราหา้เท่าของโทษปรับขั้นต ่าท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผิดนั้น 
99. หากเจา้พนกังานจราจรพบวา่ผูข้บัขี่มีลกัษณะตอ้งหา้มในการไดรั้บใบอนุญาตขบัขี่ เจา้พนกังานจราจรมี

อ านาจอยา่งไร 
  ก. มีอ านาจยดึรถ เพื่อไม่ใหผู้ข้บัขี่ขบัรถต่อไป และจดัท าบนัทึกการยดึรถส่งไปยงันายทะเบียน 
  ข. มีอ านาจยดึใบอนุญาตขบัขี่ จดัท าบนัทึกการยดึ และส่งบนัทึกนั้นพร้อมดว้ยใบอนุญาตขบัขี่ ไปยงันาย 
   ทะเบียน 
  ค. มีอ านาจออกใบสั่งใหแ้ก่ผูข้บัขี่เพื่อไปช าระค่าปรับตามกฎหมาย 
  ง. ผิดทุกขอ้ 
100. พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522 ม.42 บญัญติัเร่ืองการแสดงใบอนุญาตขบัขี่ไวว้า่ “ผูข้บัรถตอ้งไดรั้บใบอนุญาตขบัรถ 
 และตอ้งมีใบอนุญาตขบัรถและส าเนาภาพถ่ายในคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขบัหรือควบคุมผูฝึ้กหดัขบัรถเพื่อ 
 แสดงต่อเจา้พนกังานไดท้นัที เวน้แต่ผูฝึ้กหดัขบัรถยนตต์าม ม.57” ถา้ผูข้บัขี่ไม่มีใบอนุญาตขบัรถในขณะขบั 
 รถ เพื่อแสดงต่อเจา้พนกังานไดท้นัที ผูข้บัขี่มีความผิดในฐานใด 
  ก. ตอ้งสงสัยวา่มีส่ิงของในความครอบครองเพื่อจะใชใ้นการกระท าความผิด หรือซ่ึงไดม้าโดยการกระท า 
   ความผิดหรือซ่ึงมีไวเ้ป็นความผิด  
  ข. ไม่กระท าตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ย่อมมีความผิดดฐาน “ไม่มีใบอนุญาตขบัรถในขณะขบัรถ 
   เพื่อแสดงต่อเจา้พนกังานไดท้นัที” 
  ค. ขดัขืนเจา้พนกังาน 
  ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
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101. ขอ้ใดเป็นรถเขา้ข่ายหา้มใชต้าม พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522 มาตรา 6 
  ก. รถท่ียงัไม่ผา่นการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน หรือจากสถานตรวจสภาพท่ีไดรั้บอนุญาตตาม 
   กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก 
  ข. รถท่ีแจง้เลิกใชต้ลอดไป 
  ค. รถท่ีขาดต่อภาษี 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
102. ต ารวจจราจรมีอ านาจตรวจผูข้บัขี่วา่เมาแลว้ขบัโดยใชเ้คร่ืองตรวดวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดโดยวิธีเป่าลม 
 หายใจ (BREATH ANALYZERTEST) หรือไม่  
  ก. ไม่มีอ านาจ ตอ้งให้เจา้หนา้ท่ีทางเทคนิคการแพทยเ์ป็นผูต้รวจเท่านั้น 
  ข. ไม่มีอ านาจ ตอ้งส่งตวัผูข้บัขี่ไปตรวจยงัโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุดเท่านั้น 
  ค. มีอ านาจ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ม.142 ประกอบกบักฎกระทรวง ฉบบัท่ี 16 แกไ้ขเพิ่มเติม  
   โดยฉบบัท่ี 21 
  ง. ผิดทุกขอ้ 
103. เจา้หนา้ท่ีต ารวจขอดูใบอนุญาตขบัขี่ มีใบขบัขี่อยูก่บัตวัแต่บอกวา่ใบขบัขี่หาย หรือไม่ไดเ้อาใบขบัขี่มามี 
 ความผิดขอ้หาใด 
  ก. ปิดบงัซ่อนเร้น 
  ข. ขดัขวางการจบักุม 
  ค. แจง้ความเท็จต่อเจา้พนกังาน 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
104. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
  ก. ส่ิงบนัทึกภาพและเสียงท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อประกอบการสืบสวนและการสอบสวนคดีอาญาให้ 
   เก็บรักษาไวจ้นกวา่คดีจะถึงท่ีสุด หรือคดีขาดอายคุวาม 
  ข. ส่ิงบนัทึกภาพและเสียงท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อประกอบการสืบสวนและการสอบสวนคดีอาญาให้ 
   เก็บรักษาไวเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี ตามรอบปีปฏิทิน 
  ค. ส่ิงบนัทึกภาพและเสียงท่ีไมมี่ความจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อประกอบการสืบสวนและการสอบสวนคดีอาญา 
   ใหเ้ก็บรักษาไวเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี ตามปีงบประมาณ 
  ง. วิธีการท าลายส่ิงบนัทึกภาพและเสียง เม่ือครบก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด ใหท้ าลายตามระเบียบ 
   เก่ียวกบัพสัดุท่ี ตร. ก าหนด 
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105. ขอ้ก าหนดความเร็วในทางหลวงแผน่ดิน ทางหลวงชนบท ท่ีมีทางเดินรถแบบจดัแบ่งช่องเดินรถในทิศทาง 
 เดียวกนัไวต้ั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบก าแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลบัรถ 
 เสมอระดบัถนน ขอ้ใดถูกตอ้ง 
  ก. รถยนต ์ไม่เกิน 120 กม./ชม. 
  ข. เลนขวา ไม่ต ่ากวา่ 100 กม./ชม. 
  ค. รถจกัรยานยนต ์400cc ขึ้นไป ไม่เกิน 100 กม./ชม. 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
106. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
  ก. ผูข้บัขี่อาย ุ18 ปีบริบูรณ์ ตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ถือวา่ผูข้บัขี่ไม่เมาสุรา 
  ข. ผูข้บัขี่อาย ุ19 ปีบริบูรณ์ ตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ถือวา่ผูข้บัขี่ไม่เมาสุรา 
  ค. ผูข้บัขี่อาย ุ20 ปีบริบูรณ์ ตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ถือวา่ผูข้บัขี่ไม่เมาสุรา 
  ง. ผิดทุกขอ้ 
107. ขอ้ใดกล่าวผิด 
  ก. ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน “ศปถ.” มี ผบ.ตร. เป็นประธานกรรมการ 
  ข. ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดั มี ผบก.ภ.จว. เป็นรองประธาน 
  ค. ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนอ าเภอ มีนายอ าเภอ เป็นประธานกรรมการ 
  ง. ไม่มีขอ้ใดผิด ถูกทุกขอ้ 
108. ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัอยูใ่นระดบัใดตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ 
 ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน พ.ศ.2554 
  ก. ระดบันโยบาย 
  ข. ระดบัอ านวยการ 
  ค. ระดบัปฏิบติัการ 
  ง. ระดบัปฏิบติัการขั้นสูง 
109. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
  ก. รถท่ีเคร่ืองยนตก่์อใหเ้กิดก๊าซ ฝุ่ น ควนั ละอองเคมี หรือเสียงเกินเกณฑ ์ไม่สามารถน ามาใชใ้นทางเดิน 
   รถได ้
  ข. รถท่ีมีลอ้หรือส่วนท่ีสัมผสักบัผิวทางไม่ใช่ยางสามารถน ามาใชใ้นทางเดินรถได้ 
  ค. รถท่ีเกิดเสียงอ้ืออึงหรือมีส่ิงลากถูไปบนทางเดินรถสามารถน ามาใชใ้นทางเดินรถได ้
  ง. รถท่ีไม่มีแผน่ป้ายเลขทะเบียนสามารถน ามาใชใ้นทางเดินรถได้ 
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110. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัรถท่ีไม่ตอ้งจดัใหมี้การประกนัความเสียหาย 
  ก. รถส าหรับ ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ 
  ข. รถของส านกัพระราชวงั 
  ค. รถยนตท์หาร ตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนตท์หาร 
  ง. ไม่มีขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง ทุกขอ้เป็นรถท่ีไม่ตอ้งจดัใหมี้การประกนัความเสียหาย 
111. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
  ก. รถซ่ึงเจา้ของรถไดเ้อาประกนัภยัไวก้บับริษทัไดโ้อนไปยงั บุคคลอ่ืนโดยผลของกฎหมายวา่ดว้ยมรดก 
   หรือโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมายอ่ืนใหผู้ไ้ดม้าซ่ึงรถ ดงักล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผูเ้อาประกนัภยัตาม 
   กรมธรรมป์ระกนัภยันั้นและบริษทัตอ้งรับผิด ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวต่อไปตลอดอายขุอง 
   กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัเหลืออยู่ 
  ข. บริษทัอาจยกเอาความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของ ผูเ้อาประกนัภยัมาเป็นขอ้ต่อสู้ 
   เพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ให้แก่ ผูป้ระสบภยัได ้
  ค. ในกรณีท่ีรถตั้งแต่สองคนัขึ้นไปก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูป้ระสบภยั ซ่ึงอยูใ่นรถ ให้บริษทัท่ีรับ 
   ประกนัภยัรถของรถท่ีขบัขี่โดยประมาทจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยั ซ่ึงอยูใ่นรถคนัท่ีเอา 
   ประกนัภยัไวก้บับริษทั 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
112. ขอ้ใดผิดเก่ียวกบัหวัหนา้เจา้พนกังานจราจรตามค าสั่งและกฎหมายในปัจจุบนั 
  ก. ผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค  
  ข. ผูบ้ญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
  ค. ผูบ้งัคบัการต ารวจรถไฟ 
  ง. ผูบ้งัคบัการต ารวจนครบาล 
113. หวัหนา้สถานีต ารวจซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่รองผูก้  ากบัการหรือเทียบเท่า ไม่มีอ านาจตามมาตราใด 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. ผิดทุกขอ้ 
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114. ขอ้ใดกล่าว “ไม่ถูกต้อง” เก่ียวกบัปริมาณแอลกอฮอลใ์นร่างกาย  
 ก. นาย ก.   อาย ุ20 ปี ขบัรถยนตส่์วนบุคคลขบัโดยมีใบอนุญาตขี่    มีระดบัแอลกอฮอลใ์นร่างกายเกินกวา่ 
  50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ ถือว่าเป็นผูข้บัขี่รถในขณะเมาสุรา 
 ข. นาย ข.  อาย ุ25 ปี  ขบัรถยนตแ์ทก็ซ่ีสาธารณะโดยมีใบอนุญาตขี่    มีระดบัแอลกอฮอลใ์นร่างกาย 25  
  มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ ไม่ถือว่าเป็นผูข้บัขี่รถในขณะเมาสุรา 
 ค. นาย ค.  อาย ุ17 ปี  ขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ มีระดบัแอลกอฮอลใ์นร่างกาย 25 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ ถือวา่ 
  เป็นผูข้บัขี่รถในขณะเมาสุรา   
 ง. นาย จ.  อาย ุ 27  ปี  ขบัรถยนตส่์วนบุคคลซ่ึงยงัไม่มีใบอนุญาตขบัขี่  มีระดบัแอลกอฮอลใ์นร่างกาย  
  30  มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ ถือว่าเป็นผูข้บัขี่รถในขณะเมาสุรา 
115. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกบั พ.ร.บ.รถยนต ์(ฉบบัท่ี 12) พ.ศ.2546  เร่ืองก าหนดอายขุองใบอนุญาตขบัขี่ 
 ก. อายใุบอนุญาตขบัรถชัว่คราว  มีก าหนด  2  ปี 
 ข. อายใุบอนุญาตขบัรถส่วนบุคคล   มีก าหนด  5  ปี 
 ค. อายใุบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนต ์ มีก าหนด  3  ปี 
 ง. อายใุบอนุญาตขบัรถยนตส์าธารณะ  มีก าหนด  3  ปี 
116. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522  หมวด 3  เร่ือง การบรรทุกก าหนดใหร้ถยนตส์ามารถบรรทุกยืน่ยาวเกิน 
     ความยาวของตวัรถไดเ้ท่าใด 
  ก. ดา้นหนา้ยืน่ไม่เกินหนา้หมอ้น ้าหรือคนัชน   ดา้นหลงัยืน่พนัตวัรถไปม่เกิน  1.5  เมตร 
  ข. ดา้นหนา้ยืน่ไม่เกินหนา้หมอ้น ้าหรือคนัชน   ดา้นหลงัยืน่พนัตวัรถไปม่เกิน  2.5  เมตร 
  ค. ดา้นหนา้ยืน่ไม่เกินหนา้หมอ้น ้าหรือคนัชน   ดา้นหลงัยืน่พนัตวัรถไปม่เกิน  3.5  เมตร 
  ง. ดา้นหนา้ยืน่พน้ตวัรถไม่เกิน 1 เมตร   ดา้นหลงัยืน่พนัตวัรถไปม่เกิน  2.5  เมตร 
117. ผูข้บัขี่รถยนตท่ี์มีใบอนุญาตขบัรถ   แต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตไดท้นัทีเม่ือเจา้พนกังานจราจรเรียกตรวจ 
 มีบทก าหนดโทษอยา่งไร 
   ก. ปรับไม่เกิน  1,000  บาท 
  ข. จ าคุกไม่เกิน  1  เดือน   หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  ค. จ าคุกไม่เกิน  1  เดือน   หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  ง.จ าคุกไม่เกิน  1  เดือน   หรือปรับไม่เกิน  10,000  บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
118. การจอดรถในลกัษณะใด  ถือวา่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
  ก. นาย ก. จอดรถยนตส่์วนบุคคลท่ีตนขบัขี่มา ทางดา้นซา้ยของทางเดินรถ 
  ข. นาย ก จอดรถยนตส่์วนบุคคลท่ีตนขบัขี่มา ขนานกบัขอบทางหรือไหล่ทาง  
  ค. นาย ก จอดรถยนตส่์วนบุคคลท่ีตนขบัขี่มา ทางดา้นขวาของทางเดินรถ 
  ง. นาย ก จอดรถยนตส่์วนบุคคลท่ีตนขบัขี่มา ห่างจากขอบทางหรือไหล่ทาง  20 ซม. 
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119. หากท่านประสงคเ์ปล่ียนแปลงตวัถงัรถยนตก์ระบะบรรทุกโดยติดตั้งโครงหลงัคาหรือตู ้จะตอ้งด าเนินการ 
 อยา่งไร 
  ก. เปล่ียนแปลงแลว้จึงมาด าเนินการท่ีส านกังานขนส่ง 
  ข. ขออนุญาตนายทะเบียนตามภูมิล าเนาท่ีจดทะเบียนรถ 
  ค. ตอ้งแจง้เปล่ียนแปลงภายใน  15  วนั 
  ง. ไม่ตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลง  เพราะไม่ใช่สาระส าคญั 
120. หวัหนา้เจา้พนกังานจราจร  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก  
 (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ.2562)  หมายถึงผูใ้ด 
  ก. ผบ.ตร. 
  ข. ผบ.ตร. หรือ ขา้ราชการต ารวจซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่รองผูก้  ากบัการหรือเทียบเท่าท่ีไดรั้บแต่งตั้งจาก  
   ผบ.ตร. 
  ค. ผบ.ตร. หรือ ขา้ราชการต ารวจซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูก้  ากบัการหรือเทียบเท่าท่ีไดรั้บแต่งตั้งจาก 
   ผบ.ตร. 
  ง. ผบ.ตร. หรือ ขา้ราชการต ารวจซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูบ้งัคบัการหรือเทียบเท่าท่ีไดรั้บแต่งตั้งจาก  
   ผบ.ตร. 
121. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้อง  เก่ียวกบั  หวัหนา้เจา้พนกังานจราจร  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (แกไ้ข 
 เพิ่มเติม พ.ศ.2562)   
  ก. ผบ.ตร. เท่านั้นท่ีเป็นหวัหนา้เจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
  ข. ผบช.น. เท่านั้นท่ีเป็นหวัหนา้เจา้พนกังานจราจรในเขต กทม. 
  ค. ผบช.ก. , ผบก.ทล. เป็นหวัหนา้เจา้พนกังานจราจรในเขตพื้นท่ีทางหลวงท่ีรับผิดชอบทัว่ราชอาณาจกัร 
  ง. ผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค  เป็นหวัหนา้เจา้พนกังานจราจรในเขตอ านาจรับผิดชอบและเขตพื้นท่ีการ 
   ปกครองของแต่ภูธรภาค 
122. ขอ้ใดถือวา่เป็น  “ทาง”  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
  ก. ทางขึ้น-ลง อาคารจอดรถภายหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล  สาขาป่ินเกลา้ 
  ข. พื้นท่ีภายในป๊ัมน ้ามนั  
  ค. ถนนเส้นทางหลกัภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  ง. ถนนภายในโครงการหมู่บา้นจดัสรรท่ีไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกใชใ้นการสัญจรผา่น 
123. หวัหนา้เจา้พนกังานจราจรผูใ้ด  “ไม่มีอ ำนำจ” ออกขอ้บงัคบัของหวัหนา้เจา้พนกังานจราจรวา่ดว้ย  การหา้ม 
 เดินรถ  การหา้มเดินรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ลอ้ขึ้นไป และรถพ่วงในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ก. ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
  ข. ผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล 
  ค. ผูบ้งัคบัการต ารวจจราจรกลาง 
  ง. ผูบ้งัคบัการต ารวจนครบาล 1-9 
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124. ขอ้ใด  “ไม่ใช่” เจา้พนกังานจราจร  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจร 
 ทางบก (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ.2562) 
  ก. รองผูก้  ากบัการจราจร  ในสังกดัสถานีต ารวจนครบาล  
  ข. สารวตัรจราจร  ในสังกดักองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 1-9 
  ค. ผูบ้งัคบัหมู่งานป้องกนัปราบปราม ในสังกดั สภ.พุทธมณฑล  ซ่ึงผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั 
   นครปฐม  แต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีควบคุมการจราจรใน สภ.พุทธมณฑล 
  ง. ขา้ราชการต ารวจต าแหน่งอ่ืนซ่ึงหวัหนา้สถานีต ารวจแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีควบคุมการจราจร 
125.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ต ารวจจราจรมีอ านาจยดึรถไดใ้นกรณีใด 
  ก. เม่ือพบผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตโ์ดยไม่มีใบอนุญาตขบัขี่ 
  ข. เม่ือผูข้บัขี่รถหลบหนีไปหรือไม่แสดงตวัต่อเจา้พนกังาน ณ สถานท่ีเกิดเหตุในกรณีท่ีไดก่้อใหเ้กิดความ 
   เสียหายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 
  ค. เม่ือพบผูข้บัขี่รถยนต/์รถจกัรยานยนต ์ ใชร้ถไม่ติดแผน่ป้ายทะเบียนรถ 
  ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
126. รถพ่วงซ่ึงเป็นรถแบบท่ีไม่มีเคร่ืองยนต ์ ตอ้งอาศยัรถอ่ืนในการลากจูง  จะตอ้งจดทะเบียนและเสียภาษีประจ า 
 ตาม พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522  หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  ก. ตอ้งจดทะเบียนและเสียภาษีประจ าปี  เพราะกฎหมายบญัญติัให้รถพ่วงเป็นรถประเภทหน่ึง 
  ข. ตอ้งจดทะเบียน  แต่ไม่ตอ้งเสียภาษีประจ าปี  เพราะรถดงักล่าวไม่มีเคร่ืองยนตแ์ละเคล่ือนท่ีเองไม่ได้ 
  ค. ไม่ตอ้งจดทะเบียนและเสียภาษีประจ าปีเน่ืองจากรถดงักล่าวไม่มีเคร่ืองยนตแ์ละเคล่ือนท่ีเองไม่ได้ 
  ง. ไม่ตอ้งจดทะเบียน  แต่ตอ้งเสียภาษีประจ าปีเพราะกฎหมายบญัญติัไว  ้
127. ขอ้ใดต่อไปน้ี คือประเภทรถท่ีอยูใ่นบงัคบัตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
  ก. รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ (รถยนตเ์ก๋ง) น ามาใชข้บัรับจา้ง 
  ข. รถบรรทุกส่วนบุคคลซ่ึงมีน ้าหนกัไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม (รถกระบะ) น ามาใชข้บัรับจา้ง 
  ค. รถยนตส์ามลอ้ท่ีน ามารับจา้งขนส่งคนโดยสาร 
  ง. รถจกัรยานยนตน์ ามาใชข้บัรับจา้ง 
128. คนขายพวงมาลยัตามส่ีแยกไฟแดงมีความความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 110 และ 148 
 ในขอ้หา “ขาย (ส่ิงของใดๆ) ในทางเดินรถโดยไม่มีเหตุอนัสมควรหรือกีดขวางการจราจร” มีอตัราโทษปรับ 
 ไม่เกิน 500 บาท  ต ารวจจราจรมีอ านาจออกใบสั่งคนขายพวงมาลยัท่ีกระท าความผิดไดห้รือไม่อยา่งไร 
  ก. ออกใบสั่งได ้ เพราะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
  ข. ออกใบสั่งได ้ เพราะเป็นความผิดท่ีมีอตัราโทษปรับสถานเดียว 
  ค. ออกใบสั่งไม่ได ้เพราะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ท่ีมีอตัราโทษปรับสถานเดียว 
  ง. ออกใบสั่งไม่ได ้เพราะต ารวจจราจรมีอ านาจออกใบสั่งเฉพาะผูข้บัขี่เท่านั้น 
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129. ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้งท่ีสุด 
  ก. ต ารวจจราจรมีอ านาจเรียกรถทุกคนัเพื่อตรวจวดัแอลกอฮอลผ์ูข้บัขี่ 
  ข. ต ารวจจราจรมีอ านาจเรียกรถหยดุเพื่อตรวจวดัแอลกอฮอลผ์ูข้บัขี่  เฉพาะรถท่ีมีพฤติการณ์อนัควรเช่ือว่า 
   ผูข้บัขี่ขบัรถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอยา่งอ่ืน 
  ค. ต ารวจจราจรมีอ านาจเรียกรถหยดุเพื่อตรวจวดัแอลกอฮอลผ์ูข้บัขี่  เฉพาะการตั้งด่านตรวจวดั 
   แอลกอฮอลเ์ท่านั้น 
  ง. ต ารวจจราจรมีอ านาจเรียกรถหยดุเพื่อตรวจวดัแอลกอฮอลผ์ูข้บัขี่  เฉพาะการขบัรถในเวลากลางคืน 
   เท่านั้น 
130. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่รวม อยูใ่นความหมายของ “การจราจร” ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 และ 
 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
  ก. คนขา้มถนน 
  ข. คนขี่จกัรยานบนถนน 
  ค. คนขบัรถยนตใ์นสวนผลไมข้องตวัเอง 
  ง. คนจูงสัตวบ์นทางเดินรถ 
131. ขอ้ใดคือความหมายของ “รถบรรทุกคนโดยสาร”  
  ก. รถยนตท่ี์สร้างขึ้นเพื่อใชบ้รรทุกคนโดยสารเกินหา้คน 
  ข. รถยนตท่ี์สร้างขึ้นเพื่อใชบ้รรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน 
  ค. รถยนตท่ี์สร้างขึ้นเพื่อใชบ้รรทุกคนโดยสารเกินเกา้คน 
  ง. รถยนตท่ี์สร้างขึ้นเพื่อใชบ้รรทุกคนโดยสารไม่เกินเกา้คน 
132. ขอ้ใดต่อไปน้ี กล่าวไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัการขีดก าหนดจุดโดยท าเคร่ืองหมายบนพื้นทางดว้ยสีหรือสเปรย ์
  ก. การขีดก าหนดจุดส าหรับรถยนต ์ตอ้งขีดต าแหน่งของลอ้ทุกลอ้ (ตามลกัษณะท่ีพบในท่ีเกิดเหตุ) 
  ข. การขีดก าหนดจุดควรกระท าเฉพาะรถท่ีกระท าผิดกฎหมาย 
  ค. การขีดก าหนดจุดควรกระท าตอ้งวตัถุพยานท่ีปรากฏในท่ีเกิดเหตุ เช่น เศษดิน/เศษกระจก 
  ง. การขีดก าหนดจุดควรค านึงไวเ้สมอวา่จะตอ้งสามารถน ารถยนตท่ี์เกิดเหตุกลบัมาวางไวใ้นต าแหน่งเดิม 
   ไดทุ้กประการ 
133.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ.2562 ม.5 วรรคสอง ใหแ้กไ้ขค าวา่ "เจา้พนกังานจราจรและ 
        เจา้พนกังานเจา้หนา้ท่ี” และพนกังานเจา้หนา้ท่ีในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 เป็นค าวา่ 
        “เจา้พนกังานจราจรทุกแห่ง เวน้แต่ในมาตรา 78 ให้แกไ้ขค าวา่ “พนกังานเจา้หนา้ท่ี” เป็นค าวา่อะไร 

ก. ต ารวจ                                          
ข. เจา้พนกังานจราจร 
ค. เจา้พนกังานต ารวจ                        
ง. เจา้พนกังานจราจรและพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
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134.  ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.2522 มาตรา 95 
ก. ใบอนุญาตแต่ละชนิดใชส้ับเปลี่ยนกนัได ้ 
ข. ใบอนุญาตชนิดท่ี 3 ใชเ้ป็นใบอนุญาตชนิดท่ี 2 และชนิดท่ี 1 ได ้ 
ค. ใบอนุญาตชนิดท่ี 4 ใชเ้ป็นใบอนุญาตชนิดท่ี 3 ไดเ้ท่านั้น 
ง. ใบอนุญาตชนิดท่ี 1 ใชแ้ทนใบอนุญาตชนิดท่ี 2 ได ้ 

135.  พบรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน ขบัขี่อยูใ่นทางเดินรถดา้นขวาสุดจาก จ านวน 3 ช่องเดินรถทิศทางเดียวกนั 
ก. ผิดขอ้หาขบัรถบรรทุกคนโดยสารไม่เดินรถทางดา้นซา้ยสุด  
ข. ผิดขอ้หาขบัรถผิดช่องทาง  
ค. ไม่มีความผิด (พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.35 วรรค 2) 
ง. ไม่มีขอ้ถูก  

136.  เคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบของรถท่ีใชใ้นการขนส่ง ส าหรับรถท่ีมีส่วนบรรทุกเป็นตูทึ้บหรือมีหลงัคาถาวร 
    ตอ้งจดัใหมี้  

ก. โคมไฟแสงแดงดา้นทา้ยรถตอนบนหลงัคา จ านวน 2 ดวง ติดไวห่้างจากดา้นขา้งริมสุดไม่เกิน 10 ซม. 
  ดา้นละ 1 ดวง เฉพาะรถท่ีมีความสูงเกิน 3 เมตร  

ข. โคมไฟแสงเขียวดา้นทา้ยรถตอนบนหลงัคา จ านวน 2 ควง ติดไวห่้างจากดา้นขา้งริมสุดไม่เกิน 10 ซม. 
  ดา้นละ 1 ดวง เฉพาะรถท่ีมีความสูงเกิน 3 เมตร  

ค. โคมไฟแสงแดงดา้นทา้ยรถตอนบนหลงัคา จ านวน 2 ดวง ติดไวห่้างจากดา้นขา้งริมสุดไม่เกิน 10 ซม. 
  ดา้นละ 1 ดวง เฉพาะรถท่ีมีความสูงเกิน 2.5 เมตร  

ง. โคมไฟแสงเขียวดา้นทา้ยรถตอนบนหลงัคา จ านวน 2 ดวง ติดไวห่้างจากดา้นขา้งริมสุดไม่เกิน 10 ซม. 
  ดา้นละ 1 ดวง เฉพาะรถท่ีมีความสูงเกิน 2.5 เมตร  
137.  หากท่านพบรถยนตก์ระบะส่วนบุคคลน ้าหนกัรถไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม มีหลงัคาท่ีกระบะทา้ยและมีเบาะนัง่แถว 
    ยาวในกระบะ แต่ไม่มีคนโดยสารท่ีกระบะทา้ย แต่ไดน้ าส่ิงของมาบรรทุก ในกิจการส่วนตวั ท่านเห็นวา่ 
    รถคนัดงักล่าวมีความผิดใด หรือไม่ 

ก. มีความผิดขอ้หาดดัแปลงรถนอกจากรายการท่ีจดทะเบียน   
ข. มีความผิดขอ้หา ใชร้ถไม่ตรงตามประเภทท่ีจดทะเบียนไว ้  
ค. ผิดทั้ง ก.และ ข.  
ง. ไม่มีความผิด (พ.ร.บ.รถยนต ์ม.21 (3 ทวิ)) 

138.  ท่านพบวา่ ผูข้บัขี่รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลซ่ึงขบัรถของนายจา้งมีรถยนตไ์ม่จดัท า พ.ร.บ.ส าหรับคุม้ครอง 
    ผูป้ระสบภยัจากรถผา่นมา ขอทราบวา่ ผูข้บัขี่ดงักล่าวมีความผิดหรือไม่ อยา่งไร 

ก. ผูข้บัขี่มีความผิดขอ้หา ใชร้ถไม่จดัท า พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ  
ข. ผูข้บัขี่ซ่ึงไม่ใชเ้จา้ของรถไม่มีความผิด  
ค. เจา้ของรถมีความผิดขอ้หาไม่จดัท า พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
ง. ถูกทั้งขอ้ ก. และ ค.  
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139.  ท่านพบรถบรรทุกขนส่งสิบลอ้ขบัขี่ผ่านมาโดยรถดงักล่าวไม่ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน ท่านเห็นว่าจะด าเนินคดีกบั 
          ผูใ้ดบา้ง และขอ้หาใด 

ก. ด าเนินคดีกบัผูข้บัขี่ ขอ้หาน ารถท่ีมิไดติ้ดแผน่ป้ายเลขทะเบียนมาใชใ้นทางเดินรถ 
ข. ด าเนินคดีกบัเจา้ของรถวา่ เป็นเจา้ของรถไม่ติดแผน่ป้ายเลขทะเบียน (ขนส่ง ม.90,150)  
ค. ถูกทั้งขอ้ ก. และ ขอ้  ข 

   ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
140.  กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขบัรถมีสิทธิอุทธรณ์ไดภ้ายในก่ีวนั 

ก. 45 วนั 
ข. 30 วนั 
ค. 15 วนั 
ง. 60 วนั 

141.  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตขบัรถท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขบัรถตอ้งส่งคืนใบอนุญาตขบัรถใหแ้ก่นายทะเบียน 
   ภายในก่ีวนั 

ก. 30 วนั 
ข. 15 วนั 
ค. 60 วนั 
ง. 90 วนั 

142.  ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้ง เก่ียวกบัโคมไฟส่องป้ายทะเบียน 
ก. เป็นแสงขาวเท่านั้น  
ข. มี 1 หรือ 2 ควงก็ได ้ 
ค. สามารถติดไวด้า้นบน ดา้นล่าง หรือดา้นขา้งของแผน่ป้ายทะเบียนทา้ยรถ 
ง. ถูกทุกขอ้  

143.  ความสูงของรถขนส่งเม่ือวดัจากพื้นราบถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุดจะตอ้งไม่เกินเท่าใดตามกฎหมาย 
ก. 2.80 เมตร 
ข. 4.00 เมตร 
ค. 4.80 เมตร 
ง. 5.00 เมตร 

144.  รถบรรทุกก๊าซว่ิงในเวลา 09.30 น. ในวนัราชการมีความผิดหรือไม่ 
ก. มีความผิดเพราะกฎหมายไม่อนุญาต  
ข. ไม่มีความผิดเพราะไม่อยูใ่นเวลาหา้ม  
ค. ไม่มีความผิดเน่ืองจากไม่ไดว่ิ้งในเขตโรงเรียนและชุมชน  
ง. ไม่มีขอ้ถูก 
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145.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ.2562 ขา้ราชการต ารวจระดบัใดท่ีไม่เป็นเจา้พนกังานจราจร 
ก. ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
ข. รองผูก้  ากบัการจราจร 
ค. ผูบ้งัคบัหมู่งานจราจร 
ง. เป็นเจา้พนกังานจราจรทุกขอ้ 

146.  นายตุ๊ย ขบัรถเมลส์าย 80 ขณะเขา้จอดป้ายรับส่งผูโ้ดยสาร นายตุ๊ย หยบิบุหร่ีขึ้นมาสูบ จ.ส.ต.ค าภู มาพบเห็น จะ 
   ด าเนินการอยา่งไร 

ก. ปล่อยตวัเพราะไม่มีเหตุท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน  
ข. ไม่มีความผิด  
ค. ออกหนงัสือค าสั่งในขอ้หา “สูบบุหร่ีขณะขบัรถประจ าทาง”  
ง. ไม่มีขอ้ถูก 

147.  รถท่ีมีควนัด าเกินเท่าใดท่ีหา้มมาใชใ้นทางเดินรถ 
ก. 100 เปอร์เซ็นต ์ 
ข. 60 เปอร์เซ็นต ์ 
ค. 70 เปอร์เซ็นต ์ 
ง. 80 เปอร์เซ็นต ์

148.  หา้มน ารถท่ีมีเสียงดงัเกินกวา่เดซิเบลมาใชใ้นทางเดินรถ 
ก. 95 เดซิเบล  
ข. 80 เดซิเบล  
ค. 70 เดซิเบล 
ง. 60 เดซิเบล 

149.  ใบอนุญาตขบัรถ ตาม พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522 มีก่ีชนิด   
ก. 8 ชนิด 
ข. 10 ชนิด 
ค. 12 ชนิด 
ง. 15 ชนิด 

150.  นายทวี ขบัรถพ่วงมาดา้นขวาสุดถนนมีสามช่องการจราจร ช่องการจราจรดา้นซา้ยมีการก่อสร้างทาง ด.ต.ศกัดา 
   เห็นจึงเรียกเพื่อออกหนงัสือค าสั่งในขอ้หาเดินรถบรรทุกไม่ชิดขอบทางดา้นซา้ยสุด การจบักุมของ ด.ต.ศกัดา  
 กระท าถูกตอ้งหรือไม่ 

ก. ไม่ถูกตอ้งเพราะช่องการเดินรถดา้นซา้ยมีการก่อสร้าง  
ข. ถูกตอ้งเพราะวา่นายทวีไม่ชิดขอบทางดา้นซา้ย  
ค. ถูกตอ้งเพราะนายทวีไม่ไดโ้ตแ้ยง้  
ง. ไม่มีขอ้ถูก 
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151.  นายสุเทพ ขบัรถบรรทุกมาถึงส่ีแยกและจะตรงไปขา้งหนา้จึงเปิดไฟกระพริบผ่าหมากแลว้เคล่ือนตวัออกไป 
    ด.ต.สมคิด ก าลงัอ านวยการจราจรพบเห็นจึงวา่กล่าวตกัเตือน การใชส้ัญญาณไฟของนายสุเทพ ถูกตอ้ง 
     หรือไม่ 

ก. ผิด เพราะนายสุเทพฯ เปิดไฟกระพริบผา่หมากท าใหผู้ต้อ้งการเล้ียวซา้ยขวาสับสน  
ข. ไม่ผิด ด.ต.สมคิดฯ ผิดเองเพราะนายสุเทพฯ ท าเพราะส านึกในความปลอดภยั  
ค. นายสุเทพฯ ถูกเพราะกฎหมายก าหนดไวถ้า้จะตรงไปให้เปิดไฟผา่หมาก 
ง. ไม่มีขอ้ถูก  

152.  นายเชาวลิตรฯ ขบัรถจกัรยานยนตม์าถึงจุดตรวจ ส.ต.ท.จรัญฯ ไดเ้รียกตรวจปรากฏวา่ นายเชาวลิตรฯ มีใบขบัขี่ 
    ชนิดท่ี 4 ส.ต.ท.จรัญฯ จะตอ้งด าเนินการอยา่งใด 

ก. ปล่อยตวัไปเพราะขบัรถไดทุ้กประเภท  
ข. ปล่อยตวัไปเน่ืองจากไม่พบความผิด  
ค. ออกหนงัสือค าสั่ง “ขอ้หาใชใ้บอนุญาตผิดประเภท”  
ง. ไม่มีขอ้ถูก 

153.  นายจ าลองฯ ขบัรถโดยสารประจ าทางสาย นครราชสีมา-ศรีสะเกษ ติดไฟแสดงความสูงบนรถสีแดง ม่วงเป็น 
    ความผิดหรือไม่ 

ก. ผิดกฎหมายใหใ้ชสี้ม่วงอยา่งเดียว  
ข. ไม่ผิดติดไดท้ั้งสองสี  
ค. ผิดเพราะตอ้งติดแสงสีน ้าเงินเท่านั้น  
ง. ไม่มีขอ้ถูก 

154.  รถแผน่ป้ายทะเบียนขนส่งชนิดใดท่ีว่ิงในเวลาหา้มได ้
ก. รถ 18 ลอ้บรรทุกตูค้อนเทนเนอร์  
ข. รถบรรทุก 10 ลอ้  
ค. รถบรรทุก 6 ลอ้ 
ง. รถประจ าทาง  

155.  ผูข้บัขี่ตอ้งเปิดไฟหนา้รถเพื่อใหแ้สงสวา่งเม่ือใด 
ก. ขณะดวงอาทิตยต์กดิน  
ข. ขณะหมอกลงจดั  
ค. ขณะฝนตกหนกั  
ง. ขณะท่ีรถไม่สามารถมองเห็นทางขา้งหนา้ไดช้ดัเจนในระยะ 150 เมตร 
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156.  เจา้หนา้ท่ีต ารวจตรวจคน้ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตพ์บโพยหวยสลากกินรวบ มีอ านาจจบัผูข้บัขี่รถนั้นหรือไม่ 
ก. ไม่ไดเ้น่ืองจากโพยสลากกินรวบดงักล่าว ยงัไม่ถือเป็นหลกัฐานในการลกัลอบการเล่นการพนนั 

  สลากกินรวบแต่อยา่งใด 
ข. ไม่ไดผู้จ้บัไดพ้บโพยสลากกินรวบดงักล่าว ยงัไม่อาจถือไดว้า่เจา้หนา้ท่ีผูจ้บันั้นเห็นผูก้ระท าความผิด 
 ขณะน้ีการซ้ือขายสลากกินร่วมกนักบัเจา้มือจึงถือไม่ไดว้่าเป็นความผิดซ่ึงหนา้ 
ค. ไดเ้น่ืองจาก เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดค้น้พบโพยสลากกินรวบถือเป็นกรณีท่ีน่าเช่ือวา่ผูน้ั้นน่าจะไดก้ระท า 
 ความผิดหรือมีเหตุอนัควรสงสัยเช่ือไดว้า่ จะหลบหนีหรือจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐานหรือก่อเหตุ 
 อนัตรายประการอ่ืน 
ง. จะจบัหรือไม่จบัก็ไดแ้ลว้แต่ดุลพินิจ 

157.  รถนัง่ส่วนบคุคล (รถเก๋ง) สามารถใหบุ้คคลอ่ืนนัง่เบาะตอนหนา้คู่กบัคนขบัไดก่ี้คน 
ก. 1 คน  
ข. ไม่เกิน 2 คน  
ค. ไม่จ ากดั  
ง. คิดตามน ้าหนกัแต่ตอ้งไม่เกิน 150 กิโลกรัม 

158.  การลากหรือจูงรถอ่ืนโดยใชส้ายพ่วง สายพ่วงท่ีใชต้อ้งมีระยะห่างจากส่วนสุดทา้ยของรถท่ีลากถึงส่วนหนา้สุด 
    ของรถท่ีถูกลาก ดงัน้ี  

ก. ไม่นอ้ยกวา่ 5 เมตร  
ข. ไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร  
ค. ไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5 เมตร  
ง. ไม่เกิน 5 เมตร 

159.  นาย ก. ซ้ือรถจาก นาย ข. ทั้งสองคนจะตอ้งแจง้โอนต่อนายทะเบียนภายในก่ีวนั 
ก. 15 วนั  
ข. 30 วนั  
ค. 45 วนั  
ง. 60 วนั 

160.  ใบขบัขี่รถยนตส์าธารณะบุคคลท่ีจะท าไดต้อ้งมีอายเุท่าใด  
ก. 20 ปี  
ข. 22 ปี  
ค. 18 ปี  
ง. 15 ปี 
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161. ช่ืออ าเภอต่อไปน้ี ช่ือใด ไดรั้บการยกเวน้ อนุญาตใหใ้ชแ้ทนช่ือจงัหวดั โดยปรากฏอยูใ่นแผน่ป้ายทะเบียนรถได ้ 
ก. พทัยา 
ข. เบตง 
ค. บางแสน  
ง. แม่สาย 

162. ขอ้ใด ไม่ใช่ ค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ ท่ีผูป้ระกอบการขนส่งจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูเ้สียหายหรือทายาทในกรณีผูเ้สียหาย 
 ถึงแก่ความตาย เม่ือรถของผูไ้ดรั้บอนุญาตประกอบการขนส่งก่อใหเ้กิดความเสียหายขึ้น  

ก. ค่าซ่อมแซมรถ  
ข. ค่ารักษาพยาบาล  
ค. ค่าหอ้งพกัระหวา่งรักษาพยาบาล 
ง. ค่าปลงศพ  

163. ขอ้ใดผิด 
ก. รถท่ีใชใ้นการประกอบการขนส่งจะตอ้งมีสภาพมัน่คงแข็งแรงโดยผา่นการตรวจสภาพแลว้  
ข. รถท่ีใชใ้นการประกอบการขนส่งจะตอ้งมีสภาพมัน่คงแข็งแรงโดยมีวิศวกรรับรอง  
ค. รถท่ีใชใ้นการประกอบการขนส่งจะตอ้งมีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบตามท่ีก าหนด  
ง. รถท่ีใชใ้นการประกอบการขนส่งจะตอ้งจดทะเบียนและเสียภาษีก่อน 

164. บุคคลใดมิใช่ผูป้ระจ ารถตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก 
ก. ผูข้บัรถ  
ข. ผูบ้ริการ  
ค. นายตรวจ 
ง. ผูต้รวจการ 

165. ประกาศส านกังานต ารวจแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดจ านวนค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบส าหรับความผิดตาม  
  พ.ร.บ.จรจรทางบก พ.ศ.2522  พ.ศ.2563 ประกาศเม่ือใด และใชบ้งัคบัเม่ือใด 

ก. ประกาศใช ้24 สิงหาคม  2563 ใชบ้งัคบัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข. ประกาศใช ้25 สิงหาคม  2563 ใชบ้งัคบัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ค. ประกาศใช ้26 สิงหาคม  2563 ใชบ้งัคบัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ง. ประกาศใช ้27 สิงหาคม  2563 ใชบ้งัคบัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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166. ตามประกาศส านกังานต ารวจแห่งชาติ เร่ืองก าหนดแบบใบสั่งเจา้พนกังานจราจร พ.ศ.2563 แบบใบสั่งเจา้ 
  พนกังานจราจร มีก่ีแบบอะไรบา้ง 

ก. 2 แบบ คือ 1) แบบใบสั่งเจา้พนกังานจราจรส าหรับใหก้บัผูข้บัขี่ ติด ผกู หรือแสดงไวท่ี้รถ 2) แบบใบสั่ง 
 เจา้พนกังานจราจรส าหรับส่งทางไปรษณีย ์
ข. 2 แบบ คือ 1) แบบใบสั่งเจา้พนกังานจราจรสาหรับใหก้บัผูข้บัขี่ 2) แบบใบสั่งเจา้พนกังานจราจรส าหรับ  
 ติด ผกู หรือแสดงไวท่ี้รถ 
ค. 1 แบบ คือ แบบใบสั่งเจา้พนกังานจราจรสาหรับใหก้บัผูข้บัขี่ 
ง. 1 แบบ คือ แบบใบสั่งเจา้พนกังานจราจรสาหรับใหก้บัผูข้บัขี่ ติด ผกู หรือแสดงไวท่ี้รถ 

167. ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในขณะขบัรถโดยไม่ใชอุ้ปกรณ์เสริมส าหรับการสนทนา ก าหนดจ านวนค่าปรับเท่าใด 
ก. ปรับ 400 บาท 
ข. ปรับ 500 บาท 
ค. ปรับ 1,000 บาท 
ง. ไม่ตอ้งเสียค่าปรับ 

168. ไม่ขบัขี่รถจกัรยานในทางท่ีไดจ้ดัท าไวส้ าหรับรถจกัรยาน ก าหนดจ านวนค่าปรับเท่าใด 
ก. ปรับ 400 บาท 
ข. ปรับ 200 บาท 
ค. ปรับ 300 บาท 
ง. ไม่ตอ้งเสียค่าปรับ 

169. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทใดท่ีสามารถใชแ้ทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได้ 
ก. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง  
ข. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง  
ค. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็  
ง. ถูกทุกขอ้ 

170. ผูบ้ริการตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก ไดแ้ก่ผูใ้ดบา้ง 
ก. พนกังานตอ้นรับประจ ารถขนส่งผูโ้ดยสาร  
ข. บริกรประจ ารถขนส่งผูโ้ดยสาร  
ค. พนกังานเก็บค่าโดยสารประจ ารถขนส่งผูโ้ดยสาร 
ง. ขอ้ ก. และ ข.  
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171. ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถประเภทการขนส่งประจ าทาง การขนส่งไม่ประจ าทาง และการขนส่งโดยรถ  
  ขนาดเลก็จะตอ้งมีความรู้ความสามารถในเร่ืองใดบา้ง 

ก. ความรู้เก่ียวกบักฎหมายจราจร รถยนต ์และขนส่ง  
ข. ความรู้เก่ียวกบัขอ้ก าหนดวา่ดว้ยความปลอดภยัในการขนส่ง  
ค. มารยาทในการขบัรถ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

172. นายค าสิงห์ คนขบัรถแทก็ซ่ี ใชส้ต๊ิกเกอร์สะทอ้นแสงขนาดเลก็จ านวนมากมาติดบริเวณช่องวา่งท่ีแผ่นป้าย  
  ทะเบียนเพื่อให้รถอ่ืนมองเห็นชดัเจนเพราะกลวัถูกชนทา้ยในเวลากลางคืน นายค าสิงห์มีความผิดฐานใด 
  หรือไม่ 

ก. ไม่มีความผิดเพราะมีเหตุผลอนัสมควรเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ  
ข. ไม่มีความผิดเพราะไม่ไดติ้ดตรงตวัอกัษรหรือตวัเลข  
ค. มีความผิดฐานปิดบงัทั้งหมด หรือแต่บางส่วนซ่ึงเคร่ืองหมายท่ีนายทะเบียนออกใหป้ระจ ารถ  
ง. มีความผิดฐานคดัแปลงแผ่นป้ายทะเบียน 

173. ขอ้ใดมิใช่เคร่ืองอุปกรณ์ของรถยนต์ 
ก. โคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ  
ข. เคร่ืองปัดน ้าฝน  
ค. ท่ีบงัแดดส าหรับผูข้บัรถ  
ง. ยางอะไหล่ 

174. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขบัรถ 
ก. เรียกเก็บค่าโดยสารหรือค่าบริการอ่ืนเกินกวา่อตัราท่ีกฎหมายก าหนด  
ข. ไม่มารายงานตนต่อนายทะเบียนตามท่ีนายทะเบียนสั่งเป็นหนงัสือไปแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง โดยมี 
 ระยะเวลาห่างกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเดือน ทั้งน้ีโดยไม่มีเหตุอนัควร  
ค. กระท าความผิดซ ้าในขอ้หาเดียวกนักบัความผิดคร้ังก่อน ภายในเวลาหน่ึงเดือนนบัแต่ความผิด 

  คร้ังก่อนเกิดขึ้น  
ง. ในระหวา่งบรรทุกคนโดยสารรถยนตส์าธารณะหรือจกัรยานยนตส์าธารณะ ปฏิเสธไม่ยอมรับจา้ง โดย 
 อา้งวา่ การบรรทุกน่าจะก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ตนหรือคนโดยสาร 

175. ปัจจุบนัผูท่ี้จะขอรับใบอนุญาตขบัรถยนตส์ามลอ้สาธารณะ หรือใบอนุญาตขบัรถยนตส์าธารณะ ตอ้งมีอายเุท่าใด 
ก. ไม่ต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์  
ข. ไม่ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  
ค. ไม่ต ่ากวา่ 22 ปีบริบูรณ์ 
ง. ไม่ต ่ากวา่ 25 ปีบริบูรณ์  
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176. นายสมาน ไดรั้บอนุญาตเป็นผูข้บัรถประเภทการขนส่งไม่ประจ าทาง ตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก  
         ต่อมาตกงานจึงตอ้งการขบัรถแทก็ซ่ี นายสมานฯ จะตอ้งท าอยา่งไร  

ก. จะมาขบัรถแทก็ซ่ีเลยไม่ได ้ตอ้งไปขอรับใบอนุญาตขบัรถยนตรั์บจา้งสาธารณะก่อน  
ข. จะมาขบัรถแทก็ซ่ีเลยไม่ได ้เพราะไม่เคยมีใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถประเภทการขนส่งประจ าทาง  
ค. สามารถมาขบัรถแทก็ซ่ีไดเ้ลย เพราะใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งไม่ประจ าทาง 
     ตามกฎหมายการขนส่งทางบกสามารถใชแ้ทนใบอนุญาตขบัรถตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตไ์ดทุ้กชนิด  
ง. สามารถมาขบัรถแทก็ซ่ีไดเ้ลย เพราะใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถประเภทการขนส่งไม่ประจ าทาง สามารถใช้ 
      แทนใบอนุญาตขบัรถยนตส์าธารณะหรือรถแทก็ซ่ีได ้

177. ส.ต.ท.กลา้ ขณะปฏิบติัหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ไดฉ้วยโอกาสไปดกัซุ่มอยูข่า้งเสาไฟฟ้า 
 เพื่อสกดัรถท่ีฝ่าสัญญาณไฟจราจรแลว้เรียกเอาเงินเขา้กระเป๋าตนเอง ดงัน้ีถือวา่ ส.ต.ท.กลา้ เป็นผูไ้ม่ปฏิบติั 
 ตามอุดมคติต ารวจขอ้ใด 

ก. ขอ้ 3 
ข. ขอ้ 4 
ค. ขอ้ 5 
ง. ขอ้ 6 

178. การน ารถท่ีจดทะเบียนเป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน ไปถอดหลงัคาและเบาะนัง่ออก แลว้น าไป 
 บรรทุกส่ิงของ มีความผิดฐานใดหรือไม่  

ก. มีความผิดฐานใชร้ถผิดประเภท  
ข. ไม่มีความผิดเน่ืองจากเป็นสิทธิส่วนบุคคล  
ค. มีความผิดฐานดดัแปลงส่วนหน่ึงส่วนใดของรถใหผ้ิดไปจากท่ีจดทะเบียนไว ้ 
ง. ไม่มีความผิดเพราะสามารถดดัแปลงสภาพรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน เป็นรถบรรทุกส่วนบุคคลได ้

179. กรณีใด มิใช่เง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง 
ก. จ านวนรถ  
ข. สถานท่ีหยดุและจอดเพื่อขนถ่ายคน สัตว ์ส่ิงของ  
ค. สถานท่ีเก็บ ซ่อม  
ง. สีของรถ  

180. ใบอนุญาตชนิดใด ใชข้บัรถซ่ึงมีน ้าหนกัรถรวมน ้าหนกับรรทุกเกินกวา่ 3,500 กิโลกรัม 
ก. ชนิดท่ี 1  
ข. ชนิดท่ี 3 
ค. ชนิดท่ี 5 
ง. ชนิดท่ี 7 
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181. ในขณะท่ีท่านปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นต ารวจจราจรอ านวยความสะดวกจราจรใหป้ระชาชนอยูน่ั้น ไดมี้ นางแดง 
  มาพบและช้ีใหท้่านจบักุมตวั นายด า โดยแจง้วา่ถูกนายด าท าร้ายร่างกายมาเม่ือหา้วนัผา่นมา โดยบอกดว้ยวา่ 
  ไดร้้องทุกขไ์วต้ามระเบียบแลว้ ดงัน้ี ท่านจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไรจึงจะถูกตอ้ง  

ก. จบักุมตวันายด าตามท่ีนางแดงช้ีและยนืยนัใหจ้บักุมเน่ืองจากนางแดงไดแ้จง้ความร้องทุกขไ์วต้าม  
 ระเบียบแลว้ 
ข. จะไม่ท าการจบักุม โดยอธิบายใหน้างแดงไดท้ราบและเขา้ใจวา่ไม่อาจจบักุมตวันายด าดงักล่าวไดเ้พราะ 
 ไม่ใช่กรณีมีหมายจบัของศาล  
ค. จะไม่ท าการจบักุม โดยอธิบายใหน้างแดงไดท้ราบและเขา้ใจวา่ไม่อาจจบักุมตวันายด าดงักล่าวไดเ้พราะ 
 ไม่ใช่กรณีท่ีเป็นการกระท าความผิดซ่ึงหนา้ท่ีจะมีอ านาจในการจบักุม  
ง. ขอ้ ข. และ ค.ถูก 

182. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 60 ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ก าหนดใหโ้คมไฟแสงพุ่งไกล 
 ของรถโดยสาร ติดสูงจากผิวทางไม่เกินก่ีเซ็นติเมตร 

ก. 100 เซ็นติเมตร  
ข. 115 เซ็นติเมตร  
ค. 125 เซ็นติเมตร  
ง. 135 เซ็นติเมตร  

183. ในขณะท่ีท่านก าลงัปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นต ารวจจราจรอ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนอยู่นั้น ไดรั้บแจง้เหตุทาง 
 ศูนยวิ์ทยขุองสถานีต ารวจวา่มีเหตุรถยนตเ์ฉ่ียวชนกนัมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บถูกน าตวัส่งโรงพยาบาล รถทั้งสองคนั 
 กีดขวางการจราจรไม่สามารถสัญจรไปมาได ้และพนกังานสอบสวนเวรเดินทางไปตรวจท่ีเกิดเหตุในคดีอ่ืน 
 ซ่ึงอยูห่่างกนัออกไปตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะเดินทางมาถึง  ดงัน้ีท่านจะด าเนินการอยา่งไร 

ก. รีบไปท่ีเกิดเหตุอ านวยความสะดวกการจราจรเท่านั้น  ส่วนรถติดก็ระบายออกไปทางอ่ืน 
ข. รีบเดินทางไปยงัท่ีเกิดเหตุ ประสานใหข้อ้มูลพนกังานสอบสวนเวรวา่รถกีดขวางการจราจรไม่สามารถ 
 ระบายรถได ้ขออนุญาตถ่ายภาพ ท าเคร่ืองหมาย ก่อนเคล่ือนยา้ยออกจากท่ีเกิดเหตุเพื่อระบายรถ 
ค. ปฏิบติัหนา้ท่ีปกติหากไม่มีค  าสั่งผูบ้งัคบับญัชาใหด้ าเนินการแมอ้ยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุก็ตาม เป็นเร่ือง 
 ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนตอ้งด าเนินการ 
ง. รอใหพ้นกังานสอบสวนเวรไปถึงก่อนจึงค่อยเขา้ไปอ านวยความสะดวกขณะตรวจท่ีเกิดแหตุ  

184. ตามประกาศส านกังานต ารวจแห่งชาติ เร่ืองการก าหนดจ านวนค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบส าหรับความผิด  
 (ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522) พ.ศ.2563 ก าหนดอตัราค่าปรับต ่าสุดไวจ้ านวนเท่าใด 

ก. 200 บาท 
ข. 500 บาท 
ค. 1000 บาท 
ง. 1,500 บาท 
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185. เงินภาษีประจ าปี ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ท่ีจดัเก็บไดใ้นจงัหวดัต่าง  ๆนอกเขตกรุงเทพมหานครจะตอ้ง 
 จดัสรรใหแ้ก่สุขาภิบาลในอตัราร้อยละเท่าใด 

ก. ร้อยละ 10 
ข. ร้อยละ 25 
ค. ร้อยละ 50 
ง. ร้อยละ 60 

186. ตามประกาศส านกังานต ารวจแห่งชาติ เร่ืองการก าหนดจ านวนค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบส าหรับความผิด (ตาม  
 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522) พ.ศ.2563 ก าหนดอตัราค่าปรับส าหรับผูข้บัขี่ยานพาหนะประเภทต่างๆ  
  ขอ้หาใดมีอตัราโทษปรับสูงท่ีสุด 

ก. ไม่ปฏิบติัตามสัญญาณจราจรและเคร่ืองหมายจราจร 
ข. น ารถท่ีมีเคร่ืองยนตก่์อให้เกิดก๊าซ ฝุ่ น ควนั ละออง เคมี หรือเสียงเกินเกณฑท่ี์ผูบ้ญัชาการต ารวจ 
 แห่งชาติก าหนดมาใชใ้นทางเดินรถ 
ค. ไม่คาดเขม็ขดันิรภยัขณะขบัขี่ 
ง. ไม่สวมหมวกนิรภยั (หมวกกนัน็อค) ขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์

187. รถตูบ้รรทุก ท่ีติดตั้งระบบท าความเยน็เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในตวัถงัส่วนบรรทุก จะตอ้งมีความกวา้งของ 
 ตวัถงัไม่เกินก่ีเมตร 

ก. 2 เมตร  
ข. 2.5 เมตร  
ค. 2.55 เมตร  
ง. 2.60 เมตร  

188. รถโรงเรียนซ่ึงตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 ก าหนดใหมี้ผูค้วบคุมดูแลนกัเรียนนั้น ผูค้วบคุมดูแลจะตอ้งมีอายุ 
  ไม่ต ่ากวา่ก่ีปี 

ก. 18 ปี  
ข. 20 ปี  
ค. 22 ปี  
ง. 25 ปี  

189. รถบรรทุก 6 ลอ้ ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 60 ออกตามความ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ความสูงของ 
  กระบะทึบ เม่ือวดัจากพื้นกระบะตอ้งไม่เกินก่ีเซ็นติเมตร 

ก. 50 เซ็นติเมตร  
ข. 60 เซ็นติเมตร  
ค. 70 เซ็นติเมตร  
ง. 80 เซ็นติเมตร  
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190. รถบรรทุกส่วนบุคคล (กระบะ) สามารถบรรทุกส่ิงของทา้ยกระบะสูงไดไ้ม่เกินเท่าใดจากพื้นทาง 
ก. สูงเท่าหลงัคา  
ข. 1.50 เมตร  
ค. 2 เมตร  
ง. 3 เมตร  

191. รถยนตต์ามความหมายของ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ท่ีเดินดว้ยก าลงัเคร่ืองยนต ์ก าลงัไฟฟ้าหรือ 
 พลงังานอ่ืน หมายถึง  

ก. รถจกัรยานยนต ์ 
ข. รถตั้งแต่ 3 ลอ้ขึ้นไป  
ค. รถตั้งแต่ 4 ลอ้ขึ้นไป  
ง. ถูกทุกขอ้  

192. โคมไฟสูงหนา้รถจะตอ้งมีแสงสวา่งใหเ้ห็นพื้นทางไดช้ดัเจนในระยะไม่นอ้ยกวา่ก่ีเมตร 
ก. 50 เมตร  
ข. 100 เมตร  
ค. 150 เมตร  
ง. 200 เมตร  

193. รถบรรทุก 10 ลอ้ พื้นกระบะกวา้งเกิน 2.30 เมตร สามารถบรรทุกส่ิงของไดสู้งเท่าใด จากพื้นทาง 
ก. 3 เมตร  
ข. 3.50 เมตร  
ค. 3.80 เมตร  
ง. 4.00 เมตร  

194. การติดธงแดง หรือสัญญาณไฟแดงท่ีตอนปลายสุดของส่ิงท่ีบรรทุก จะตอ้งใหม้องเห็นไดใ้นระยะเมตร 
ก. 50 เมตร  
ข. 100 เมตร  
ค. 150 เมตร  
ง. 200 เมตร  

195. ต ารวจจราจรมีอ านาจยดึรถจกัรยานยนตท่ี์อุปกรณ์ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามกฎหมายรถยนตม์าใชใ้นทาง 
         หรือไม่ 

ก. ไม่ไดเ้น่ืองจากไม่มีกฎหมายใหอ้ านาจต ารวจจราจรยดึรถในกรณีดงักล่าว 
ข. ไม่ไดเ้น่ืองจากรถจกัรยานยนตด์งักล่าว ไม่ใช่ส่ิงของซ่ึงใชใ้นการกระท าความผิดมีไวเ้ป็นความผิดหรือมีไว ้
 เพื่อใชใ้นการกระท าความผิด 
ค. ไดเ้น่ืองจากหากปล่อยผูก้ระท าความผิดขบัรถไป เท่ากบัเป็นการละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี 
ง. ไดเ้น่ืองจากตอ้งมีหลกัประกนัในการท่ีจะบงัคบัใหผู้ข้บัขี่ไปรายงานตวัต่อพนกังานสอบสวน 
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196. กรณีเฉียวชนผูอ่ื้นแลว้หลบหนี หากเจา้ของรถไม่มาแสดงตนภายในระยะเวลาเท่าใด จึงใหร้ถตกเป็นของแผ่นดิน  
ก. 1 เดือน  
ข. 3 เดือน  
ค. 6 เดือน  
ง. 12 เดือน   

197. ในทางเดินรถท่ีแคบและไม่อาจจะสวนกนัไดโ้ดยปลอดภยั ผูข้บัขี่รถจะตอ้งด าเนินการอยา่งไร 
ก. ใครมาก่อนไปก่อน  
ข. ผูข้บัขี่รถคนัใหญ่หยดุให้รถเลก็ไปก่อน  
ค. รถเลก็หยดุใหร้ถคนัใหญ่กวา่ไปก่อน  
ง. รถท่ีใหส้ัญญาณไฟหรือสัญญาณมือไปก่อน 

198. หากผูต้รวจการขนส่งพบวา่ผูข้บัขี่ขบัรถขณะเมาสุรา หรือเสพยาเสพติดใหโ้ทษ ตอ้งส่งตวัแก่พนกังาน 
 สอบสวนภายในระยะเวลาเท่าใด 

ก. 2 ชัว่โมง  
ข. 4 ชัว่โมง  
ค. 6 ชัว่โมง  
ง. 8 ชัว่โมง  

199. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่จอดรถเลยเคร่ืองหมายหยดุรถประจ าทางไปกี่เมตร 
ก. 1 เมตร  
ข. 2 เมตร  
ค. 3 เมตร  
ง. 4 เมตร  

200. กฎกระทรวงฉบบัท่ี 13 ท่ีออกโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก ไดก้ าหนดค่าใชจ่้ายกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 เคล่ือนยา้ยรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ลอ้ขึ้นไป ไวจ้ านวนก่ีบาท 

ก. 200 บาท  
ข. 400 บาท  
ค. 500 บาท  
ง. 1,000 บาท  

201. นาย ก. ขบัรถตามรถวิทย ุ0001 ซ่ึงเปิดสัญญาณไฟวบัวาบว่ิงมาบนถนนทางหลวงหมายเลข 4 นาย ก. จะตอ้ง 
 เวน้ระยะห่างจากรถวิทย ุ0001 ในระยะกี่เมตร 

ก. 50 เมตร  
ข. 100 เมตร  
ค. 150 เมตร  
ง. 200 เมตร  
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202. นายอนามยั ขบัขี่รถยนตบ์รรทุก 6 ลอ้ บรรทุกไมย้างพารา โดยมีนาย ก ข ค คนงานนัง่มาบนหลงัคาหอ้ง 
 โดยสาร อนัน่าจะเกิดอนัตราย ผูใ้ดมีความผิดหรือไม่  

ก. ไม่มี  
ข. เป็นความผิดของนายอนามยั  
ค. เป็นความผิดของนาย ก, ข, และ ค  
ง. ถูกทั้งขอ้ ข. และ ขอ้ ค. 

203. ประกาศส านกังานต ารวจแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดแบบใบสั่งของเจา้พนกังานจราจร พ.ศ.2563 ก าหนดแบบ 
 ใบสั่งจราจรส าหรับส่งทางไปรษณีย ์มีชุดละก่ีแผน่อะไรบา้ง 

ก. ชุดละ 2 แบบ ส าหรับส่งใหก้บัผูข้บัขี่เจา้ของหรือผูค้รองรถ และส าหรับเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรับผู  ้
 ออกใบสั่ง 
ข. ชุดละ 3 แบบ  ส าหรับส่งใหก้บัผูข้บัขี่เจา้ของหรือผูค้รองรถ ส าหรับเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรับผูอ้อก 
 ใบสั่ง และส าหรับส่งใหพ้นกังานสอบสวน 
ค. ชุดละ 4 แบบ  ส าหรับส่งใหก้บัผูข้บัขี่เจา้ของหรือผูค้รองรถ ส าหรับเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรับผูอ้อก 
 ใบสั่ง ส าหรับส่งใหพ้นกังานสอบสวน และส าหรับส่งใหส้ านกังานขนส่งจงัหวดั 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูก  

204. ค่าธรรมเนียมในการขอแผน่ป้ายทะเบียนรถในกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
 แผน่ละเท่าใด  

ก. 100 บาท 
ข. 200 บาท  
ค. 400 บาท  
ง. 500 บาท 

205. เม่ือรถทะเบียนระงบั หากประสงคจ์ะจดทะเบียนรถใหม่ตอ้งน ารถไปตรวจสภาพรถท่ีใด 
ก. ส านกังานขนส่งจงัหวดัในภูมิล าเนาท่ีประสงคจ์ดทะเบียนรถ 
ข. สถานตรวจสภาพเอกชนในภูมิล าเนาท่ีประสงคจ์ดทะเบียนรถ 
ค. ส านกังานขนส่งจงัหวดัหรือสาขาในภูมิล าเนาท่ีประสงคจ์ดทะเบียนรถ 
ง. ไม่สามารถจดทะเบียนรถไดเ้น่ืองจากทะเบียนระงบัแลว้ 

206. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตขบัรถชนิดใด มีสิทธิขอรับใบอนุญาตขบัรถตามความตกลงระหวา่งประเทศ  ท่ีประเทศไทยเป็น 
 ภาคี 

ก. รถยนตส่์วนบุคคล  
ข. รถยนตส์าธารณะ  
ค. รถจกัรยานยนตส์าธารณะ  
ง. ถูกทุกขอ้  
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207. ความผิดฐานใดท่ีถูกเจา้พนกังานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่ 2 คร้ังขึ้นไป และคร้ังสุดทา้ยไม่เกิน 6 เดือน ไม่ 
 สามารถขอใบอนุญาตขบัรถยนตส่์วนบุคคลได ้ 

ก. ติดตั้งสัญญาณไฟวบัวาบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  
ข. อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถว้น 
ค. ขบัรถเร็วเกินอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  
ง. ถูกทุกขอ้  

208. นายกบ และนายเขียด น ารถจกัรยานมาขบัขี่เล่นในบริเวณสนามฟุตบอลหนา้ลานฝึกศรียานนทข์องโรงเรียน 
 นายร้อยต ารวจ นายกบขบัขี่รถดว้ยความประมาทไปชนรถของนายเขียดจนรถของนายเขียดพงัเสียหายการ 
 กระท าของนายกบเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ฐานใด หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ก. ผิดฐานขบัรถโดยประมาทและท าใหเ้สียทรัพย ์
ข. ไม่ผิดฐานขบัรถโดยประมาทแต่ผิดฐานท าใหเ้สียทรัพย  ์
ค. ผิดฐานขบัรถโดยประมาทเป็นหตุใหท้รัพยสิ์นของผูอ่ื้นเสียหาย 
ง. ไม่เป็นความผิดตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

209. นายเอก จอดรถไวริ้มถนนในเวลากลางคืน ทา้ยรถล ้าออกไปในผิวจราจร โดยไม่มีเคร่ืองหมายแสดงวา่มีรถ 
 จอดอยู ่(คือไม่มีไฟสัญญาณแสดงไว)้ นายโทขบัรถมาตามถนนนั้น และไม่สามารถมองเห็นรถของนายเอก ท่ี 
 จอดไวไ้ดโ้ดยชดัแจง้ในระยะไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยหา้สิบเมตร เป็นเหตุให้รถของนายโทชนทา้ยรถของนายเอก  
 เป็นเหตุใหน้ายโทไดรั้บอนัตรายสาหสั ดงัน้ี ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก. นายโท มีความผิดฐานขบัรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอนัอาจเกิดอนัตรายต่อบุคคลหรือทรัพยสิ์น 
ข. นายเอก มีความผิดฐานขบัรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอนัอาจเกิดอนัตรายต่อบุคคลหรือทรัพยสิ์น 
ค. นายเอก มีความผิดฐานกระท าโดยประมาทเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นไดรั้บอนัตรายสาหสั 
ง. ทั้งนายเอก และนายโท มีความผิดตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 เพราะกระท าดว้ยความ 
 ประมาทดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย 

210. นายเขียว เกาะหอ้ยโหนท่ีบนัไดทา้ยรถบรรทุกคนโดยสารเพราะคนโดยสารแน่น นายเหลือง คนขบัรถทราบ 
 วา่มีผูโ้ดยสารเกาะหอ้ยโหน แต่ก็ไดข้บัรถต่อไป และรถไดไ้ปเบียดรถคนัท่ีจอดอยูเ่ป็นเหตุให้นายเขียวตกลง 
 มาจากรถถึงแก่ความตาย ดงัน้ี จงวินิจฉยัวา่เหลืองมีความผิดอาญาฐานใดหรือไม่ 

ก. ฐานเป็นผูข้บัขี่รถโดยสารประจ าทางยนิยอมใหผู้อ่ื้นเกาะ หอ้ยโหน หรือยื่นส่วนหน่ึงส่วนใดของ 
 ร่างกายออกไปนอกตวัถงัรถยนต์ 
ข. ฐานกระท าโดยประมาทเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตาย  
ค. มีความผิดตามขอ้ ก. และขอ้ ข. 
ง. ไม่มีความผิดอาญาฐานใดเลย 
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211. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก  พ.ศ.2522 มาตรา 55 หา้มมิให้หยดุรถท่ีใด     
ก. บนทางเทา้ 
ข. ในทางร่วมทางแยก 
ค. ในเขตปลอดภยั 
ง. ถูกทุกขอ้ 

212. เม่ือผูข้บัขี่เจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถไดรั้บใบสั่งตามมาตรา 140 พ.ร.บ.จราจรทางบก แลว้ใหช้ าระค่าปรับไดท่ี้ 
ก. ช าระท่ีสถานีต ารวจท่ีถูกจบัก็ได ้
ข. ช าระท่ีสถานีต ารวจใดก็ได ้
ค. ช าระโดยการส่งธนาณัติหรือตัว๋แลกเงินของธนาคาร โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนสั่งจ่ายแก่ผูบ้ญัชาการ  
 ต ารวจแห่งชาติ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

213. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 “ไหล่ทาง”  หมายถึง 
ก. แนวริมของทางเดินรถ 
ข. พื้นท่ีท่ีท าไวส้ าหรับคนเดิน  
ค. พื้นท่ีท่ีต่อจากขอบทางออกไปทางดา้นขา้งซ่ึงยงัมิไดจ้ดัท าเป็นทางเทา้ 
ง. ทางเทา้ 

214. นายชาย พิการไม่มีน้ิวมือขา้งซา้ย ประสงคข์อรับใบอนุญาตขบัรถยนตช์ัว่คราวไดห้รือไม่ 
ก. ไม่ได ้เพราะ นายชาย เป็นผูมี้ร่างกายพิการ 
ข. ไม่ได ้เพราะ ขดัต่อระเบียบกรมการขนส่งทางบก 
ค. ได ้เพราะ หากนายชาย มีบตัรผูพ้ิการ 
ง. ได ้เพราะ ไม่เป็นผูมี้ร่างกายพิการจนเป็นท่ีเห็นไดว้า่ไม่สามารถขบัรถได้  

215. ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. รถยนตอ์ายกุารใชง้านครบ 5 ปี ประสงคจ์ะต่อภาษีประจ าปีตอ้งน ารถไปตรวจท่ีสถานตรวจสภาพเอกชน 
ข. รถยนตอ์ายกุารใชง้านครบ 7 ปี ประสงคจ์ะต่อภาษีประจ าปีตอ้งน ารถไปตรวจท่ีสถานตรวจสภาพเอกชน 
ค. รถจกัรยานยนตอ์ายกุารใชง้านครบ 7 ปี ประสงคจ์ะต่อภาษีประจ าปีตอ้งน ารถไปตรวจท่ีสถานตรวจสภาพ 
 เอกชน 
ง. รถยนตอ์ายกุารใชง้านครบ 10 ปี ประสงคจ์ะต่อภาษีประจ าปีตอ้งน ารถไปตรวจท่ีสถานตรวจสภาพเอกชน 

216. ผูข้บัขี่ตอ้งขบัรถใหห่้างจากรถคนัหนา้เท่าไร 
ก. ในระยะท่ีจะสามารถหยดุรถไดโ้ดยปลอดภยัเม่ือมีความจ าเป็น 
ข. ไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร 
ค. ไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร 
ง. ไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร 
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217. รถท่ีมีความเร็วชา้ ผูข้บัขี่จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
ก. ขบัรถไดท้ั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา 
ข. ขบัรถชิดขอบดา้นขวา 
ค. ขบัรถท่ีบริเวณไหล่ทาง 
ง. ขบัรถชิดขอบดา้นซา้ย 

218. ขอ้ใดเปิดไฟฉุกเฉินไดถู้กตอ้ง 
ก. รถเสียหรือรถเกิดอุบติัเหตุ 
ข. เปิดไดต้ลอดเวลา 
ค. มีหมอก 
ง. ผา่นทางแยก 

219.  นายไก่ขบัรถจกัรยานยนตท่ี์ไม่มีไฟหนา้รถในเวลาพลบค ่ามีแสงส่องสวา่งไม่เพียงพอดว้ยความเร็วสูงโดย 
         ประมาทไม่ลดความเร็วเม่ือเขา้ใกลท้างโคง้เป็นเหตุให้เฉ่ียวชนถูกนายม่ิงจนเป็นเหตุใหน้ายม่ิงลม้ไปถูกรถยนต ์  
         อ่ืนชนและทบัจนนายม่ิงถึงแก่ความตาย กรณีน้ีนายไก่มีความผิดหรือไม่  
  ก. นายไก่ไม่มีความผิดเน่ืองจากไม่มีเจตนา 
  ข. นายไก่ไม่มีความผิดเน่ืองจากรถคนัอ่ืนเป็นผูช้นนายม่ิงจนถึงแก่ความตาย 
 ค. นายไก่มีความผิดเน่ืองจากความตายของนายม่ิงเป็นผลโดยตรงจากความประมาทของนายไก่  
  ง. ผิดทุกขอ้ 
220.  ป้ายทรงกลม พื้นหลงัสีขาว ขอบสีแดง เป็นลกัษณะของป้ายชนิดใด 
  ก. ป้ายเตือน 
  ข. ป้ายแนะน า 
  ค. ป้ายบงัคบั 
  ง. บอกทาง 
221.  การก าหนดความเร็วในกฎหมายจราจรทางบก   พิจารณาจากตวัแปรใดบา้ง 
  ก. ประเภทของรถ ในเขตเมือง 
  ข. น ้าหนกัของรถ นอกเขตเมือง 
  ค. ในเขตเมือง นอกเขตเมือง 
  ง. ประเภทของรถ บริเวณในเขต นอกเขตเมือง 
222.  กรณีท่ีผูข้บัขี่ขบัรถไปชนบุคคลอ่ืนจนไดรั้บบาดเจ็บสาหสั นอกจากผูข้บัขี่จะตอ้งรับผิดทางอาญาแลว้ ผูข้บัขี่  
         ยงัจะตอ้งรับผิดทางแพ่งอยา่งไร 
  ก. ถูกจ าคุก 
  ข. ถูกปรับ 
  ค. ถูกริบทรัพยสิ์น 
  ง. ชดใชค้่าสินไหมทดแทน 
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223.  ตามมาตรา 77 หา้มมิใหผู้ใ้ดใชร้ถทุกชนิดลากรถหรือจูงรถอ่ืนไปในทางเกินก่ีคนั 
  ก. 1 คนั 
  ข. 2 คนั 
  ค. 3 คนั 
  ง. ไม่ก าหนด 
224.  หากท่านก าลงัตั้งจุดตรวจจุดสกดัและจุดกวดขนัวินยัจราจร พบผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตไ์ม่มีใบอนุญาตขบัขี่ 
         ท่านจะมีวิธีด าเนินการอยา่งไร 
  ก. ออกใบสั่ง 
  ข. ออกใบสั่งและยดึบตัรประชาชนไวก่้อน 
  ค. ใหเ้สียค่าปรับท่ี ณ จุดตรวจ 
  ง. ออกใบสั่งและยดึกุญแจรถ 
225.  “ผูข้บัขี่ขบัรถทบัเขตปลอดภยั ต ารวจซ่ึงอยูห่ลงัพุ่มไมส้ังเกตเห็น จึงไดแ้สดงตวัเขา้ขวางดา้นหนา้รถของรถ   
         เพื่อเรียกผูข้บัขี่รับทราบความผิด พฤติกรรมดงักล่าวของต ารวจสามารถท าไดห้รือไม่” 
  ก. ได ้เพราะหากไม่หลบอยู่หลงัพุ่มไม ้เม่ือผูข้บัขี่เห็นต ารวจอาจหนีได้ 
  ข. ไม่ได ้เพราะต ารวจตอ้งอยู่ในต าแหน่งเปิดเผยท่ีเห็นไดช้ดั ไม่แอบแฝงซ่อนเร้น 
  ค. ได ้เพราะหากผูข้บัขี่เห็นต ารวจอาจระวงัตวัได้ 
  ง. ได ้เพราะต ารวจมีอ านาจหนา้ท่ีในการซุ่มจบักุมผูก้ระท าความผิด 
226.  เม่ือมีเหตุรถชนกนัเกิดขึ้น เจา้หนา้ท่ีต ารวจควรปฏิบติัตวัอยา่งไรเพื่อป้องกนัการหลบหนี 
  ก. ขอเรียกใบอนุญาตผูข้บัขี่ของคู่กรณีทั้งหมด เพื่อส่งมอบใหพ้นกังานสอบสวนเพื่อป้องกนัการหลบหนี 
  ข. เรียกรถพยาบาลใหม้าท่ีเกิดเหตุ 
  ค. ก าหนดจุดโดยท าเคร่ืองหมายบนพื้นทาง 
  ง. สอบถามเหตุการณ์จากผูบ้าดเจ็บ 
227.  ผูข้บัขี่ขบัรถบรรทุกดว้ยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชัว่โมงในเขตเมือง ซ่ึงก าหนดความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อ 
         ชัว่โมง หากผูข้บัขี่ตอ้งการแซงคนัหนา้ดว้ยอตัราเร็ว 85 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ผูข้บัขี่มีความผิดหรือไม่ 
  ก. มีความผิดเพราะขบัรถเร็วเกินกวา่เคร่ืองหมายจราจรติดตั้งภายในเขตเมือง 
  ข. ไม่มีความผิด เพราะใชค้วามเร็วเพื่อแซงเท่านั้น 
  ค. ไม่มีความผิดจะขบัดว้ยความเร็วขั้นสูงหรือขั้นต ่าก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกินอตัราความเร็วท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  ง. ขอ้ 2 และ 3 ถูก 
228.  การปฏิเสธการกระท าความผิดตามใบสั่ง ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 สามารถโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผลใด 
  ก. มิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผิดตามท่ีถูกกล่าวหา 
  ข. มิไดเ้ป็นผูข้บัขี่ในขณะเกิดเหตุ 
  ค. รถยนตค์นัท่ีเกิดเหตุมิใช่รถยนตข์องท่าน 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
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229.  กรณีท่ีผูข้บัขี่ขบัรถโดยประมาทไปชนบุคคลอ่ืนจนถึงแก่ความตาย นอกจากผูข้บัขี่จะตอ้งใชค้่าสินไหม 
        ทดแทนในทางแพ่งแลว้ ผูข้บัขี่จะตอ้งรับโทษทางอาญาในขอ้ใด? 
  ก. ประหารชีวิต 
  ข. จ าคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
  ค. จ าคุกตลอดชีวิต 
  ง. ริบทรัพยสิ์น 
230.  ขอ้ใดไม่ใช่ประเภทของใบอนุญาตขบัรถ ตามพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522 มาตรา 43 
  ก. ใบอนุญาตขบัรถยนตส์ามลอ้ส่วนบุคคล 
  ข. ใบอนุญาตขบัรถบดถนน 
  ค. ใบอนุญาตขบัรถแทรกเตอร์ 
  ง. ใบอนุญาตขบัรถบรรทุก 
231.  สีของตวัอกัษร และตวัเลขของแผน่ป้ายทะเบียนส าหรับรถยนตรั์บจา้งระหวา่งจงัหวดั มีลกัษณะอยา่งไร 
  ก. พื้นสีขาวสะทอ้นแสง อกัษรและขอบสีด า 
  ข. พื้นสีเหลืองสะทอ้นแสง อกัษรและขอบสีแดง   
  ค. พื้นสีเหลืองสะทอ้นแสง อกัษรและขอบสีด า 
  ง. พื้นแผน่ป้ายใชสี้เขียวสะทอ้นแสง หมายเลขทะเบียนและขอบแผน่ป้ายสีขาว 
232.  ส่ีแยกท่ีเกิดเหตุไม่มีสัญญาณไฟจราจร และรถของนางเป้ิลกบัรถของนายโชค แล่นมาคนละทางแลว้ชนกนั 
         ตรงบริเวณส่ีแยก ปรากฏวา่รถของนายโชคแล่นมาถึงส่ีแยกก่อน ถามวา่ฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาท 
  ก. นายโชค เป็นฝ่ายประมาทเน่ืองจากไม่ชะลอความเร็วเน่ืองจากถึงแยกก่อน 
  ข. นายโชค เป็นฝ่ายประมาทเน่ืองจากนายโชค ถึงแยกก่อน 
  ค. นางเป้ิล เป็นฝ่ายประมาทเน่ืองจากไม่หยดุหรือชะลอรถใหน้ายโชค ผา่นไปก่อน   
  ง. ผิดทั้งคู่ เน่ืองจากส่ีแยกท่ีเกิดเหตุไม่มีสัญญาณไฟทั้งคู่ไม่ชะลอความเร็ว 
233.  ป้ายใหท้าง มีลกัษณะอยา่งไร 
  ก. ทรงกลม พื้นหลงัสีขาว ขอบสีแดง 
  ข. สามเหล่ียม พื้นหลงัสีขาว ขอบสีแดง 
  ค. ทรงกลม พื้นหลงัสีเหลือง ขอบสีด า 
  ง. ทรงส่ีเหล่ียมตั้งมุมขึ้น พื้นหลงัสีขาว ของสีด า 
234.  รถพี่เป้ิลไฟหนา้ช ารุด จึงไดน้ าสปอร์ตไลทม์าติดแทน กรณีดงักล่าว พี่เป้ิลมีความผิดหรือไม่ 
  ก. ไม่มีความผิดเพราะใหแ้สงสวา่งไดเ้หมือนกนั 
  ข. มีความผิดทางกฎหมายตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ.2522 
  ค. ไม่มีความผิดเพราะในกฎหมายไม่ไดร้ะบุประเภทของไฟส่องสวา่ง 
  ง. ไม่มีความผิด 
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235.  ขอ้ใดไม่ใช่ "รถฉุกเฉิน" ตามกฎหมายจราจรทางบก 
  ก. รถยนตข์องส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
  ข. รถดบัเพลิงของราชการบริหารส่วนกลาง  
  ค. รถพยาบาลของราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
  ง. รถกูภ้ยัท่ีไดรั้บอนุญาตจากผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติใหใ้ชไ้ฟสัญญาณแสงวบัวาบ หรือใหใ้ชเ้สียง 
      สัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยา่งอ่ืนตามท่ีจะก าหนดให้ 
236.  สีไฟโคมไฟหนา้รถท่ีถูกตอ้ง ตอ้งเป็นสีใด 
  ก. สีขาวหรือสีเหลือง   
  ข. สีเหลืองเท่านั้น เพราะสีขาวแยงตา 
  ค. สีขาว 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
237.  รถบรรทุกในขอ้ใดท่ีถือวา่ไม่ท าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก 
  ก. บรรทุกเหลก็ท่ีดา้นหลงักระบะโดยเหลก็ยืน่พน้จากตวัรถ 2.50 เมตร และผกูธงสีแดงท่ีปลายเหลก็  
  ข. บรรทุกของไดก้วา้งกวา่ความกวา้งของตวัรถขา้งละ 1 เมตร 
  ค. บรรทุกสูงโดยวดัจากส่ิงของท่ีบรรทุกไดเ้กิน 5 เมตร 
  ง. บรรทุกยืน่พน้ตวัรถดา้นหนา้ 3 เมตร และติดไฟสัญญาณแสงแดง 
238.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก "ความผิดลหุโทษ" หมายถึงขอ้ใด 
  ก. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
  ข. จ าคุกตลอดชีวิต 
  ค. ประหารชีวิต 
  ง. จ าคุก 50 ปี 
239.  ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาปี 2555 ซ่ึงใหค้วามเห็นหลงั พ.ร.บ.ทางหลวง 2535 ใชบ้งัคบั ซ่ึงส่วน      
         หน่ึงของความเห็นดงักล่าว ไดก้ล่าวถึงการตั้งด่านของต ารวจ พบวา่การท่ีต ารวจจะตั้งด่านตรวจซ่ึงเป็นพื้นท่ี  
         ของทางหลวง ตอ้งท าการขออนุญาตผูอ้  านวยการทางหลวงซ่ึงเป็นเจา้ของพื้นท่ีหรือไม่ 
  ก. ไม่ตอ้งขอ 
  ข. ตอ้งขออนุญาตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2517 
  ค. ตอ้งขออนุญาตผูอ้  านวยการทางหลวงหรือเจา้พนกังานจราจรตามพระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ.2535 
  ง. ตอ้งขออนุญาตเจา้พนกังานจราจรตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 
240.  การเปิดไฟฉุกเฉินของผูข้บัขี่ ขอ้ใดถูกตอ้ง 
  ก. ฝนตกหนกัมาจนมองไม่เห็นทาง 
  ข. รถเสียหรือเกิดอุบติัเหตุ 
  ค. เปิดไดต้ลอดเวลา 
  ง. เม่ือผา่นทางแยก 
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241.  การออกหนงัสือแจง้การไม่ปฏิบติัตามใบสั่งและจ านวนค่าปรับท่ีคา้งช าระ  เป็นอ านาจหนา้ท่ีของใคร 
  ก. เจา้พนกังานจราจรต าแหน่งตั้งแต่ รองสารวตัรขึ้นไป 
  ข. เจา้พนกังานจราจรต าแหน่งตั้งแต่ สารวตัรขึ้นไป   
  ค. เจา้พนกังานจราจรต าแหน่งตั้งแต่ ผูบ้งัคบัหมู่ขึ้นไป 
  ง. เจา้พนกังานจราจรต าแหน่งตั้งแต่ รองผูบ้งัคบัหมู่ขึ้นไป 
242.  ผูข้บัขี่ท่ีไม่มีใบอนุญาตขบัรถ ตรวจพบปริมาณแอลกอฮอลเ์ท่าใดถือวา่เมาสุรา 
  ก. มีปริมาณแอลกอฮอลถื์อว่ามีความผิดเน่ืองจากไม่มีใบอนุญาตขบัรถ 
  ข. มีปริมาณแอลกอฮอลเ์กินว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์
  ค. มีปริมาณแอลกอฮอลเ์กินกวา่ 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ 
  ง. มีปริมาณแอลกอฮอลเ์กินกวา่ 25 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์
243.  นายโชค เข็นรถขายโรตีไปตามไหล่ทาง และถูกรถจกัรยานยนตท่ี์ขบัตามหลงัมาเฉ่ียวชน รถเขน็ของนายโชค     
         เป็นยานพาหนะ หรือไม่ เพราะอะไร  
  ก. เป็นเพราะเป็นการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง 
  ข. ไม่เป็นเพราะรถเขน็เป็นเพียงวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการประกอบอาชีพ   
  ค. เป็นเพราะ "รถ" หมายความวา่ยานพาหนะทุกชนิดเวน้ รถไฟและรถราง 
  ง. ไม่เป็นเพราะไม่มีเคร่ืองยนต์ 
244.  ขอ้ใดหมายถึง “สัญญาณจราจร” ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
  ก. สัญญาณไฟ 
  ข. ออกท่าทางดว้ยมือหรือแขน 
  ค. ส่งสัญญาณดว้ยธง 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
245.  ผูใ้ดไม่มีหนา้ท่ีใหส้ัญญาณจราจรตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 
  ก. ผูข้บัขี่รถยนต ์
  ข. พนกังานจราจร 
  ค. ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์ 
  ง. คนเดินเทา้ 
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246.  นายขวญัขบัรถบรรทุกออ้ยโดยท่ีออ้ยยืน่เกินความยาวของตวัรถโดยไม่มีโคมไฟแสงแดง ขณะท่ีอยูใ่นทาง   
         เดินรถและถนนท่ีเกิดเหตุมีแสงสวา่งเพียงพอท่ีจะท าใหม้องเห็นรถจ าเลยไดโ้ดยชดัแจง้ภายในระยะ  
         ไม่นอ้ยกวา่ 150 เมตร จนเป็นเหตุให้รถยนตท่ี์นายด าขบัพุ่งชนทา้ยรถบรรทุกออ้ยจนนายด าไดรั้บบาดเจ็บ  
         สาหสั จากเหตุการณ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ นายขวญัมีความผิดหรือไม่ 
  ก. ไม่มีความผิดเน่ืองจากนายขวญัก็ขบัรถไปในทางของตนเองปกติ 
  ข. ไม่ผิดเน่ืองจากนายด าขบัรถโดยประมาท 
  ค. มีความผิดเน่ืองจากนายขวญัขบัรถโดยประมาทโดยไม่มีโคมไฟแสงแดงส่องออกทา้ยรถ 
  ง. ไม่มีความผิดเน่ืองจากถนนมีแสงสวา่งเพียงพอ 
247.  นายหม่ืนมีรถหลายคนัท่ีบา้นซ่ึงไดรั้บการจดทะเบียนทุกคนั แต่นายหม่ืนใชเ้พียงแค่กระบะคนัเดียว รถท่ีนาย 
         หม่ืนไม่ไดน้ ามาใชต้อ้งช าระภาษีประจ าปีหรือไม่ ตามพระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ.2522 
  ก. ไม่จ าเป็นตอ้งช าระภาษี ถึงแมเ้ป็นผูค้รอบครองแต่รถมิไดใ้ช้ 
  ข. ตอ้งช าระภาษีทุกคนั 
  ค. ช าระภาษีแต่คนัท่ีใชป้ระจ าเท่านั้น 
  ง. ไม่จ าเป็นตอ้งช าระภาษีตามมาตรา 33 
248. ใบขบัขี่รถจกัรยานยนตส์ามารถท าไดต้ั้งแต่อายเุท่าไร ตาม พ.ร.บ.ใด 
  ก. อาย ุ15 ปี พ.ร.บ.จราจรทางบก 
  ข. อาย ุ15 ปี พ.ร.บ.รถยนต ์
  ค. อาย ุ18 ปี พ.ร.บ.รถยนต ์
  ง. อาย ุ18 ปี พ.ร.บ.จราจรทางบก 
249. เจา้พนกังานจราจรปฏิบติัหนา้ท่ีอยูบ่ริเวณถนนท่ีมีทางรถไฟตดัผา่นและไม่มีท่ีกั้น เม่ือรถไฟไดส่้งสัญญาณ 
      ท่านจะปฏิบติัอยา่งไร 
  ก. โบกรถใหห้ยดุรถห่างจากทางรถไฟ 5 เมตร 
  ข. โบกรถใหห้ยดุรถห่างจากทางรถไฟ 3 เมตร 
  ค. โบกรถใหรี้บขบัผา่นทางรถไฟ 
  ง. ปิดถนนเส้นนั้นชัว่คราว 
250. การก าหนดความเร็วมีในกฎหมายฉบบัใดบา้ง 
  ก. กฎหมายรถยนต ์กฎหมายจราจรทางบก 
  ข. กฎหมายจราจรทางบก กฎหมายทางหลวง 
  ค. กฎหมายขนส่ง กฎหมายทางหลวง 
  ง. กฎหมายรถยนต ์กฎหมายทางหลวง 
 

------------------------------------- 
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ค าเฉลยแบบทดสอบ ขอบเขตวิชากฎหมายเก่ียวกบังานจราจร (250 ขอ้) 
ขอ้ 1-125  หนา้ท่ี  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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ค าเฉลยแบบทดสอบ ขอบเขตวิชากฎหมายเก่ียวกบังานจราจร (250 ขอ้) 
ขอ้ 126-250  หนา้ท่ี  26 – 49 

 

126 ก 151 ก 176 ง 201 ก 226 ก 
127 ข 152 ง 177 ค 202 ง 227 ก 
128 ง 153 ค 178 ค 203 ก 228 ง 
129 ข 154 ง 179 ง 204 ก 229 ข 
130 ค 155 ง 180 ข 205 ก 230 ง 
131 ข 156 ค 181 ง 206 ง 231 ข 
132 ข 157 ข 182 ง 207 ค 232 ค 
133 ก 158 ค 183 ข 208 ง 233 ข 
134 ข 159 ก 184 ก 209 ค 234 ข 
135 ค 160 ข 185 ข 210 ค 235 ก 
136 ค 161 ข 186 ข 211 ง 236 ก 
137 ง 162 ก 187 ง 212 ง 237 ก 
138 ง 163 ข 188 ก 213 ค 238 ก 
139 ค 164 ง 189 ข 214 ง 239 ก 
140 ค 165 ข 190 ง 215 ข 240 ข 
141 ข 166 ก 191 ข 216 ก 241 ข 
142 ง 167 ข 192 ข 217 ง 242 ค 
143 ข 168 ข 193 ง 218 ก 243 ข 
144 ก 169 ง 194 ค 219 ค 244 ง 
145 ง 170 ง 195 ก 220 ค 245 ง 
146 ค 171 ง 196 ค 221 ง 246 ค 
147 ข 172 ค 197 ข 222 ง 247 ข 
148 ก 173 ง 198 ค 223 ก 248 ข 
149 ข 174 ง 199 ค 224 ก 249 ก 
150 ข 175 ค 200 ง 225 ข 250 ข 

 
----------------------- 
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ส่วนท่ี 2  แบบทดสอบ ขอบเขตวิชาทั่วไปเกีย่วกบังานจราจร  จ านวน  250  ข้อ 
 
1. เม่ือขบัรถผา่นทางแยก พบสัญญาณไฟจราจรกระพริบสีเหลือง ผูข้บัขี่ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
  ก. ใหช้ะลอรถ แลว้ขบัผา่นดว้ยความระมดัระวงั 
  ข. ใหห้ยดุรถ เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัแลว้จึงขบัต่อไป 
  ค. ใหข้บัผา่นได ้
  ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
2. รถท่ีบรรทุกของยืน่เกินความยาวของตวัรถ ขณะท่ีอยูใ่นทางเดินรถฯ ผูข้บัขี่ตอ้งปฏิบติัอยา่งไรกบัตอนปลายสุด 
       ของส่ิงท่ีบรรทุกนั้น 
  ก. จุดไฟแสงแดง 
  ข. ติดธงผา้สีใดก็ได ้
  ค. ติดธงสีแดง 
  ง. ขอ้ ก.และ ขอ้ ค.ถูก 
3. ผูข้บัขี่ซ่ึงขบัรถในทางตอ้งเปิดไฟหรือใชแ้สงสวา่งฯ ในเวลาท่ีมีแสงสวา่งไม่เพียงพอท่ีจะมองเห็นคน รถ หรือ 
    ส่ิงกีดขวางในทางโดยชดัแจง้ภายในระยะไม่นอ้ยกวา่เท่าใด 
  ก. 50 เมตร 
  ข. 100 เมตร 
  ค. 150 เมตร 
  ง. 200 เมตร 
4. ผูข้บัขี่สามารถหยดุรถได ้ในบริเวณใด 
  ก. บนทางเทา้ 
  ข. ในทางร่วมทางแยก 
  ค. ในเขตปลอดภยั 
  ง. ในเขตท่ีมีเคร่ืองหมายหา้มจอดรถ 
5. ผูข้บัขี่รถบรรทุกคนโดยสารตอ้งจอดรถห่างจากทา้ยรถคนัหนา้ ไม่เกินระยะเท่าใด 
  ก. 25 เซนติเมตร 
  ข. 30 เซนติเมตร 
  ค. 1 เมตร 
  ง. 2 เมตร 
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6. รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลหรือรถจกัรยานยนต ์ใหข้บัในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพทัยา หรือเขตเทศบาลอตัรา 
      ความเร็วไม่เกินชัว่โมงละเท่าใด 
  ก. 60 กิโลเมตร 
  ข. 80 กิโลเมตร 
  ค. 90 กิโลเมตร 
  ง. 100 กิโลเมตร 
7. โคมไฟหนา้รถท่ีติดตั้งเพื่อใชต้ดัหมอก ใหใ้ชไ้ฟแสงใด 
  ก. แสงขาว 
  ข. แสงเหลือง 
  ค. แสงแดง 
  ง. ถูกทั้งขอ้ ก.และขอ้ ค. 
8. รถบรรทุก รถส่ีลอ้บรรทุกของท่ีมีความกวา้งของรถไม่เกิน 2.30 เมตร ให้บรรทุกสูงไดไ้ม่เกินก่ีเมตรจากพื้นทาง 
  ก. 3.00 เมตร 
  ข. 3.80 เมตร 
  ค. 4.00 เมตร 
  ง. 4.20 เมตร 
9. รถบรรทุก (ท่ีมิใช่รถบรรทุกซ่ึงบรรทุกตูส้ าหรับบรรจุส่ิงของ) ท่ีมีความกวา้งของรถเกิน 2.30 เมตร ใหบ้รรทุกสูง 
      ไดไ้ม่เกินก่ีเมตร จากพื้นทาง 
  ก. 3.00 เมตร 
  ข. 3.80 เมตร 
  ค. 4.00 เมตร 
  ง. 4.20 เมตร 
10. รถบรรทุกซ่ึงบรรทุกตูส้ าหรับบรรจุส่ิงของ (รถตูค้อนเทนเนอร์) ใหบ้รรทุกสูงไดไ้ม่เกินก่ีเมตร จากพื้นทาง 
 ก. 3.00 เมตร 
  ข. 3.80 เมตร 
  ค. 4.00 เมตร 
  ง. 4.20 เมตร 
11. การนบัจ านวนคนโดยสารของแทก็ซ่ี ใหถื้อวา่เด็กอายุไม่เกินก่ีปี จ านวนสองคนเท่ากบัคนโดยสารหน่ึงคน 
  ก. 5 ปี 
  ข. 7 ปี 
  ค. 10 ปี 
  ง  12  ปี 
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12. การบรรทุกของส าหรับรถจกัรยานยนต ์ก าหนดใหบ้รรทุกไดไ้ม่เกินก่ีกิโลกรัม 
  ก. 25 กิโลกรัม 
  ข. 30 กิโลกรัม 
  ค. 40 กิโลกรัม 
  ง. 50 กิโลกรัม 
13. ค าวา่ การจราจร ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 
  ก. การใชท้างเดินรถท่ีจดัแบ่งเป็นช่องส าหรับการเดินรถ 
  ข. การใชท้างของผูข้บัขี่ คนเดินเทา้ หรือคนท่ีจูง ขี่ หรือไล่ตอ้นสัตว์ 
  ค. ใหผู้ข้บัขี่ คนเดินเทา้ปฏิบติัตามเคร่ืองหมายการจราจร ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจ าทาง 
  ง. เคร่ืองหมายใดๆ ท่ีไดติ้ดตั้งไวห้รือท าใหป้รากฏในทางส าหรับใหผู้ข้บัขี่ คนเดินเทา้ปฏิบติัตาม 
                เคร่ืองหมายนั้น 
14. รถจกัรยานยนตส์ามารถบรรทุกไดต้ามขอ้ใด 
  ก. บรรทุกได ้2 คน รวมผูข้บัขี่ และบรรทุกส่ิงของไดไ้ม่เกิน 80 กิโลกรัม 
  ข. บรรทุกได ้3 คน รวมผูข้บัขี่ 
  ค. บรรทุกส่ิงของไดไ้ม่เกิน 80 กิโลกรัม 
  ง. บรรทุกได ้1 คน หรือบรรทุกส่ิงของไดไ้ม่เกิน 50 กิโลกรัม 
15. รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลท่ีมีความกวา้งของตวัรถไม่เกิน 2.3 เมตร สามารถบรรทุกส่ิงของมีความสูงไดเ้ท่าไร 
  ก. ไม่เกิน 3 เมตร จากพื้นทางขึ้นไป 
  ข. ไม่เกิน 3 เมตร จากพื้นกระบะขึ้นไป 
  ค. ไม่เกิน 3.50 เมตร จากพื้นกระบะขึ้นไป 
  ง. ไม่เกิน 3.50 เมตร จากพื้นทางขึ้นไป 
16. รถฉุกเฉิน ตามมาตรา 4 (19) แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 ผูท่ี้อนุญาตใหใ้ชไ้ฟสัญญาณแสงวบัวาบ 
      หรือใหใ้ชเ้สียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยา่งอ่ืนตามท่ีจะก าหนดให้นั้นคือใคร 
  ก. นายกรัฐมนตรี 
  ข. อธิบดีกรมกรมการขนส่งทางบก 
  ค. ผูบ้งัคบัการต ารวจจราจร 
  ง. ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
17. ขณะท่ีท่านปฏิบติัหนา้ท่ี พบกลุ่มวยัรุ่นก าลงัรวมตวักนัในลกัษณะจะแข่งรถจกัรยานยนตใ์นทางอนัเป็นความผิด 
       ตามกฎหมายวา่ดว้ยจราจรทางบก ตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 46/2558 ท่านมีอ านาจ  
       ด าเนินการอยา่งไร 
  ก. ยดึใบอนุญาตขบัขี่ของบุคคลนั้นไวช้ัว่คราว แต่ไม่เกิน 30 วนั 
  ข. น ารถจกัรยานยนตท่ี์สงสัยวา่จะใชใ้นการแข่งรถมาเก็บรักษาไวเ้ป็นการชัว่คราวไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 
  ค. จบักุมและควบคุมตวับุคคลนั้นไวเ้พื่ออบรมความประพฤติเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัแต่ไม่เกิน 15 วนั 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
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18. ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 เม่ือบรรทุกของยืน่เกินความยาวของตวัรถตอ้งติดธงหรือไฟ 
      สัญญาณให้เห็นในระยะไม่นอ้ยกวา่ก่ีเมตร 
  ก. 30 เมตร 
  ข. 50 เมตร 
  ค. 100 เมตร 
  ง. 150 เมตร 
19. บุคคลตามขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ไดรั้บยกเวน้กรณีไม่ตอ้งสวมหมวกนิรภยัขณะซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนตต์าม 
      พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 
  ก. พระภิกษุ และสามเณร 
  ข. นกัพรต และนกับวช 
  ค. เจา้หนา้ท่ีต ารวจสวมหมวกหมอ้ตาลขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 
  ง. ผูน้บัถือลทัธิศาสนาอ่ืนท่ีใชผ้า้หรือส่ิงอ่ืนใดโพกศีรษะตามประเพณีนิยม 
20. ในการจอดรถใหข้นานกบัขอบทางควรจอดห่างจากขอบทางไม่เกินเท่าใด 
  ก. 15 เซนติเมตร 
  ข. 20 เซนติเมตร 
  ค. 25 เซนติเมตร 
 ง. 30 เซนติเมตร 
21. ถา้ร้านขายสินคา้น าเกา้อ้ี หรือแท่งคอนกรีตมาวางท่ีหนา้ร้านบนไหล่ทาง เพื่อมิให้รถคนัอ่ืนท่ีไม่ใช่ลูกคา้มา 
        จอดจะมีความผิดหรือไม่ 
  ก. มีความผิด เพราะกฎหมายหา้มมิใหผู้ใ้ดวาง ตั้ง ยืน่ หรือแขวนส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือกระท าดว้ยประการใดๆ 
       ในลกัษณะท่ีเป็นการกีดขวางการจราจร 
  ข. มีความผิด เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
   ค. ไม่มีความผิด เพราะเป็นการวางไวช้ัว่คราว 
  ง. ไม่มีความผิด เพราะไหล่ทางท่ีอยูห่นา้ร้านของผูใ้ด ผูน้ั้นยอ่มสงวนสิทธ์ิการใชไ้หล่ทางได ้
22. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการตรวจจบัผูข้บัขี่ท่ีเมาสุรา ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 16 พ.ศ.2537 และ 
        กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 21 พ.ศ.2560 ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซ่ึงถือวา่เป็น 
        ผูข้บัขี่ขณะเมาสุรา 
  ก. มีแอลกอฮอลใ์นเลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์
  ข. มีแอลกอฮอลใ์นเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ส าหรับผูข้บัขี่ซ่ึงมีอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ 
  ค. มีแอลกอฮอลใ์นเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ส าหรับผูข้บัขี่ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตขบัรถยนต์ 
      ส่วนบุคคล ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต์ 
  ง. มีแอลกอฮอลใ์นเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ส าหรับผูข้บัขี่ซ่ึงมีใบอนุญาตขบัขี่ส าหรับรถ 
      ประเภทอ่ืนท่ีใชแ้ทนกนัไม่ได ้
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23. ขอ้ใดไม่ใช่การกระท าท่ีถือวา่เป็นความผิดฐาน ผูข้บัขี่รถแทก็ซ่ีปฏิเสธไม่รับจา้งบรรทุกคนโดยสาร เม่ือผูโ้ดยสาร 
        เรียกใชบ้ริการ 
  ก. ผูข้บัขี่รถแทก็ซ่ี แจง้วา่รถแก๊สหมด ไม่สามารใหบ้ริการได ้
  ข. ผูข้บัขี่รถแทก็ซ่ี แจง้วา่ถึงก าหนดเวลาส่งรถ ไม่สามารถใหบ้ริการได้ 
  ค. ผูข้บัขี่รถแทก็ซ่ี แสดงป้ายงดรับจา้งบรรทุกคนโดยสาร ไม่สามรถใหบ้ริการได้ 
  ง. ผูข้บัขี่รถแทก็ซ่ี แจง้วา่ให้บริการเฉพาะผูโ้ดยสารต่างชาติ ไม่สามารถใหบ้ริการได้ 
24. ใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนตส์าธารณะมีอายก่ีุปี 
  ก. 1 ปี 
  ข. 3 ปี 
  ค. 5 ปี 
  ง. ตลอดชีพ 
25. ใบอนุญาตขบัขี่รถยนตส่์วนบุคคลชัว่คราวปัจจุบนัมีอายก่ีุปี 
  ก. 2 ปี 
  ข. 3 ปี 
  ค. 5 ปี 
  ง. ตลอดชีพ 
26. ใบขบัขี่รถยนตส์าธารณะ และรถจกัรยานยนตส์าธารณะมีอายก่ีุปี 
  ก. 1 ปี 
  ข. 2 ปี 
  ค. 3 ปี 
  ง. 4 ปี 
27. การช าระภาษีประจ าปีของรถยนตส์ามารถช าระล่วงหนา้เป็นเวลาเท่าไหร่ 
  ก. 1 เดือน 
  ข. 3 เดือน 
  ค. 6 เดือน 
  ง. 1 ปี 
28. คุณสมบติัของผูข้อใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนตส์าธารณะตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ก่ีปี 
  ก. 18 ปี 
  ข. 20 ปี 
  ค. 22 ปี 
  ง. 24 ปี 
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29. ในกรณีท่ีใบอนุญาตขบัรถสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคญั ผูรั้บใบอนุญาตขบัรถจะตอ้งยืน่ขอรับใบแทน 
       ใบอนุญาตขบัรถต่อนายทะเบียน ภายในก่ีวนั 
  ก. 17 วนั 
  ข. 15 วนั 
  ค. 30 วนั 
  ง. 60 วนั 
30. ผูข้บัรถตอ้งแสดงส าเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขบั กรณีดงักล่าวไม่ใชบ้งัคบักบัรถใด 
  ก. รถจกัรยานยนต ์
  ข. รถโดยสารประจ าทาง 
  ค. รถยนตส์ามลอ้ 
  ง. รถบดถนน 
31. รถยนตแ์ทก็ซ่ี สามารถใชเ้ป็นรถแทก็ซ่ีไดไ้ม่เกินก่ีปี นบัแต่จดทะเบียนคร้ังแรก 
  ก. 7 ปี 
  ข. 8 ปี 
  ค. 9 ปี 
  ง. 12 ปี 
32. รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) หมายถึงรถชนิดใด 
  ก. เก๋ง 2 ตอน 
  ข. รถ Taxi 
  ค. รถกระบะ 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
33. ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาวตวัหนงัสือสีน ้าเงิน คือรถประเภทใด 
  ก. รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 
  ข. รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน 
  ค. รถสามลอ้สาธารณะ 
  ง. รถรับจา้งระหวา่งจงัหวดั 
34. ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาวตวัหนงัสือสีเขียว คือรถประเภทใด 
  ก. รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล 
  ข. รถยนตบ์รรทุกรับจา้ง 
  ค. รถสามลอ้สาธารณะ 
  ง. รถรับจา้งระหวา่งจงัหวดั 
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35. ป้ายทะเบียนรถพื้นสีส้ม ตวัหนงัสือสีด า คือรถประเภทใด 
  ก. รถยนตบ์รรทุกรับจา้ง 
  ข. รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
  ค. รถสามลอ้สาธารณะ 
  ง. รถบดถนน 
36. ในขณะขบัรถตาม พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522 ผูข้บัขี่ตอ้งมีเอกสารใดใชคู้่กบัใบอนุญาตขบัรถ 
  ก. บตัรประจ าตวัประชาชน 
  ข. ส าเนาทะเบียนบา้น 
  ค. ส าเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
  ง. บตัรประกนัสังคม 
37. รถยนตต์าม พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522 ท่ีมีอายคุรบก่ีปีตอ้งน าไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจ าปี 
  ก. 5 ปี 
  ข. 6 ปี 
  ค. 3 ปี 
  ง. 7 ปี 
38. ขอ้ใดไม่ใช่ รถรับจา้งสาธารณะ 
  ก. รถแทก็ซ่ี 
  ข. รถจกัรยานยนตส่์วนบุคคล 
  ค. รถจกัรยานยนตรั์บจา้งสาธารณะ 
  ง. รถสามลอ้รับจา้งสาธารณะ 
39. รถใดต่อไปน้ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งจดทะเบียน 
  ก. รถของวดั 
  ข. รถของกรมต ารวจท่ีจดทะเบียนและมีเคร่ืองหมายตามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนด 
  ค. รถของสภากาชาดไทย 
  ง. รถของมูลนิธิเพื่อนพึ่งภายามยาก 
40. รถใดต่อไปน้ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งจดทะเบียน 
  ก. รถท่ีเจา้ของรถแจง้การไม่ใชร้ถ 
  ข. รถยนตน์ าเขา้ 
  ค. รถสามลอ้ส่วนบุคคล 
  ง. รถจกัรยานยนตน์ ามาใชใ้นหมู่บา้น 
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41. รถต่อไปน้ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเวน้แต่ค่าธรรมเนียมแผน่ป้ายทะเบียนรถ 
  ก. รถตูส่้วนบุคคล 
  ข. รถของมูลนิธิ 
  ค. รถของวดั 
  ง. รถของกระทรวง.ทบวง.กรม เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมือง 
      พทัยา และราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ทั้งน้ี เฉพาะรถท่ีมิไดใ้ชใ้นทางการคา้หรือก าไร 
42. รถต่อไปน้ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเวน้แต่ค่าธรรมเนียมแผน่ป้ายทะเบียนรถ 
  ก. รถของสภากาชาดไทย 
  ข. รถของมูลนิธิร่วมกตญัญู 
  ค. รถของวดั 
  ง. รถของมูลนิธิสายใจไทย 
43. ขอ้ใดผิด 
  ก. รถยนตส่์วนบุคคลน ามาใชรั้บจา้งได ้
  ข. รถยนตส่์วนบุคคลหา้มน ามาใชใ้นการรับจา้งบรรทุกผูโ้ดยสาร 
  ค. รถจกัรยานยนตส์าธารณะใชเ้พื่อการรับจา้งบรรทุกผูโ้ดยสาร 
  ง. รถจกัรยานยนตส์าธารณะใชใ้นกิจการส่วนตวัได้ 
44. รถยนตไ์วเ้พื่อขายหรือเพื่อซ่อม (ป้ายแดง) ไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนขบัรถไดใ้นเวลาใด 
  ก. ขบัรถไดต้ั้งแต่เวลา 08:00 น. - 16:00 น. 
  ข. ขบัไดต้ลอดเวลา 
  ค. หา้มขบัเพราะยงัไม่ไดเ้สียภาษี 
  ง. ขบัไดร้ะหวา่งพระอาทิตยข์ึ้นจนถึงพระอาทิตยต์ก 
45. ผูข้อ้รับใบอนุญาตขบัรถยนตช์ัว่คราวตอ้งมีอายก่ีุปี 
  ก. ไม่ต ่ากวา่ 15 ปี บริบูรณ์ 
  ข. ไม่ต ่ากวา่ 16 ปี บริบูรณ์ 
  ค. ไม่ต ่ากวา่ 17 ปี บริบูรณ์ 
  ง. ไม่ต ่ากวา่ 18 ปี บริบูรณ์ 
46. กรณีใดผูข้บัรถยนตส์าธารณะสามารถปฏิเสธไม่รับจา้งบรรทุกคนโดยสารได ้
  ก. ผูโ้ดยสารเป็นบุคคลวิกลจริต 
  ข. ผูโ้ดยสารเมาสุรา 
  ค. ผูโ้ดยสารน าทุเรียนส่งกล่ินขึ้นมาบนรถ 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
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47. ผูข้บัรถยนตส์าธารณะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
  ก. พาผูโ้ดยสารไปยงัสถานท่ีท่ีวา่จา้งตามเส้นทางท่ีตกลงกนัไว ้
  ข. ไม่พาผูโ้ดยสารไปยงัสถานท่ีท่ีวา่จา้งตามเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุด 
  ค. ไม่พาผูโ้ดยสารไปยงัสถานท่ีท่ีวา่จา้งตามเส้นทางท่ีเร็วท่ีสุด 
  ง. พาผูโ้ดยสารไปยงัสถานท่ีท่ีวา่จา้งตามเส้นทางท่ีออ้ม 
48. ส่ิงของชนิดใดท่ีไม่ถือวา่เป็นอุปกรณ์ส่วนควบ ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522   
  ก. ยางอะไหล่  
  ข. แตรไฟฟ้า  
  ค. เคร่ืองปัดน ้าฝน  
  ง. ยางบงัโคลน 
49. การขนส่งหมายถึง  
  ก. การขนคน  
  ข. การขนส่ิงของ  
  ค. การขนสัตว ์ 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
50. การน ารถท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนเสียภาษีมาใชใ้นการขนส่ง ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มีอตัราค่าปรับ 
       ไม่เกินเท่าใด  
  ก. 2000 บาท  
  ข. 5000 บาท  
  ค. 10000 บาท  
  ง. 50000 บาท 
51. รถท่ีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารท่ีมีทางขึ้นลงดา้นทา้ยรถ ส่วนปลายท่อไอเสียจะตอ้งออกมุมไหนของรถ  
  ก. หลงัซา้ย  
  ข. หลงัขวา  
  ค. ตรงกลาง  
  ง. แลว้แต่ความสะดวก 
52. ใบอนุญาตขบัรถชนิดใด ส าหรับรถท่ีใชใ้นการขนส่งวตัถุอนัตราย  
  ก. ชนิดท่ี 1  
  ข. ชนิดท่ี 2  
  ค. ชนิดท่ี 3  
  ง. ชนิดท่ี 4 
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53. กฎกระทรวงฉบบัท่ี60 ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 แผน่บงัโคลนตอ้งสูงจากพื้นราบ 
        ไม่เกินก่ีเซนติเมตร  
  ก. 15 เซ็นติเมตร  
  ข. 20 เซ็นติเมตร  
  ค. 25 เซ็นติเมตร  
  ง. 30 เซ็นติเมตร 
54. ผูข้อรับใบอนุญาตขบัรถชนิดท่ี 1 2 3 ประเภทขนส่งประจ าทาง ไม่ประจ าทางหรือการขนส่งขนาดเลก็ ตอ้งมี 
        อายไุม่ต ่ากวา่ก่ีปี  
  ก. 18 ปี  
  ข. 20 ปี  
  ค. 22 ปี  
  ง. 24 ปี 
55. รถโดยสารปรับอากาศพิเศษ รถโดยสารปรับอากาศกฎกระทรวงฉบบัท่ี60 อกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่ง  
        ทางบก พ.ศ.2522 ก าหนดใหมี้เคร่ืองดบัเพลิงอย่างนอ้ยกี่เคร่ือง  
  ก. 1 เคร่ือง  
  ข. 2 เคร่ือง  
  ค. 3 เคร่ือง  
  ง. 4 เคร่ือง 
56. ผูข้บัขี่รถโรงเรียนจะตอ้งเป็นผูข้บัขี่รถตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบกมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ก่ีปี  
  ก. 1 ปี  
  ข. 2 ปี  
  ค. 3 ปี  
  ง. 4 ปี 
57. นาย ก ขบัรถบรรทุก 10 ลอ้ เม่ือเจา้หนา้ท่ีต ารวจทางหลวงขอดูใบอนุญาตขบัขี่ นาย ก ไดแ้สดงใบอนุญาตขบัขี่ 
        ชนิดท่ี 3 ซ่ึงขาดต่อไป 1 วนั นาย ก จะตอ้งถูกด าเนินการใด  
  ก. ออกใบสั่งใหไ้ปช าระค่าปรับฐานขาดต่อใบอนุญาต  
  ข. ออกใบสั่งใหไ้ปช าระค่าปรับฐานไม่มีใบอนุญาต  
  ค. บนัทึกจบักุมฐานขาดต่อใบอนุญาต  
  ง. บนัทึกจบักุมฐานไม่มีใบอนุญาต 
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58.  โคมไฟเล้ียวชนิดไฟกระพริบดา้นทา้ยรถของรถมาตรฐาน 1 2 3 ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 60 ออก ตามความ  
         พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ใชแ้สงสีใด  
  ก. ขาว  
  ข. แดง  
  ค. เหลือง  
  ง. ถูกเฉพาะขอ้ 2 และ 3 
59.  รถบรรทุกสิบลอ้พื้นราบ กฎกระทรวงฉบบัท่ี 60 ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ก าหนด 
      ใหโ้คมไฟแสดงส่วนสูงเป็นสีอะไร  
  ก. สีแดง  
  ข. สีเหลือง  
  ค. สีเขียว  
  ง. สีม่วง 
60.  นายด า ดูดี ไดข้บัรถยนตบ์รรทุกสิบลอ้ไปตามถนนทางหลวงแผน่ดินและไดถู้กเจา้หนา้ท่ีต ารวจเรียกตรวจพบวา่ 
       นายด า ไม่มีใบอนุญาตขบัขบัรถขนส่งและเม่ือน าไปชัง่ท่ีด่านชัง่ของกรมทางหลวงปรากฏวา่ชัง่ไดน้ ้าหนกัรวม   
       32 ตนั นายด ากลวัวา่มีความผิดจึงไดข้บัรถหนีไปและเทดินท่ีบรรทุกลงท่ีดินทางหลวงบริเวณไหล ต ารวจจะ 
       ด าเนินคดีกบันายด าในขอ้หาใดบา้ง   
  ก. ไม่มีใบอนุญาตขบัรถขนส่งและบรรทุกเกินท่ีกฎหมายก าหนด 
  ข. ไม่มีใบขบัขี่ขนส่ง บรรทุกเกินท่ีกฎหมายก าหนดและทิ้งส่ิงของบนทางหลวง 
  ค. บรรทุกเกินท่ีกฎหมายก าหนด ทิ้งส่ิงของกีดขวางการจราจรบนทางหลวง และไม่มีใบขบัขี่ขนส่ง 
 ง. ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถ(ผูข้บัรถ) โดยไม่ไดรั้บอนุญาต, บรรทุกเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดและ 
      ทิ้งส่ิงของบนทางหลวงและทิ้งส่ิงของกีดขวางการจราจรบนทางหลวง 
61.  จ าเลยเป็นเจา้พนกังานต ารวจจราจร ไดเ้รียกผูเ้สียหายซ่ึงขบัรถบรรทุกฝ่าฝืนจราจรหยดุรถเพื่อตรวจใบอนุญาต 
       ขบัขี่ และจบักุมอนัเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ี แต่ภายหลงัไดเ้รียกเงินจากผูเ้สียหายโดยมิชอบ ดงัน้ี  
  ก. เป็นความผิดฐานเป็นเจา้พนกังานเรียกรับสินบน  
  ข. ผิดฐานเป็นเจา้พนกังานทุจริตต่อหนา้ท่ี  
  ค. ผิดฐานกรรโชก  
  ง. ถูกทั้ง ก และ ข 
62.  เหตุท่ีท าใหก้ารกระท า ไม่เป็นความผิดและไม่มีโทษซ่ึงผูก้ระท ามีอ านาจกระท าได ้คือ  
  ก. ป้องกนั โดยชอบดว้ยกฎหมายพอสมควรแก่เหตุ  
  ข. เจา้พนกังานปฏิบติัการตามหนา้ท่ีโดยชอบดว้ยกฎหมาย  
  ค. ขอ้ ก. และ ขอ้ ข. ถูก  
  ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
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63. อุบติัเหตุ คือ  
  ก. เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น หรืออุบติัขึ้นในกรณีต่างๆ   
  ข. เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติ  
  ค. เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยขาดความระมดัระวงัตามวิสัยและพฤติการณ์  
  ง. เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยมิไดเ้จตนาหรือประมาท 
64. นายสงวนไดก้ล่าวต่อ จ.ส.ต.สันติ ในขณะท่ีจะเขา้จบักุมตนอนัเป็นการปฏิบติัการตามหนา้ท่ีว่า ไอจ่้าถา้มึงจบักู   
        กูจะเอามึงออก  นายสงวนกล่าวถอ้ยค าน้ีเป็นความผิดฐานใด  
  ก. ข่มขืนใจเจา้พนกังานใหล้ะเวน้การปฏิบติัการตามหนา้ท่ี  
  ข. หม่ินประมาทเจา้พนกังาน  
  ค. ดูหม่ินเจา้พนกังาน  
  ง. ไม่มีความผิด 
65. กรณีใดท่านเห็นวา่เป็น เคหสถาน  
  ก. เกวียนซ่ึงเจา้ของใชเ้ป็นท่ีอยูป่ระจ าทั้งกลางวนัและกลางคืนในเวลาเดินทาง  
  ข. ร้ัวบา้น  
  ค. ตูน้อนบนรถไฟ  
  ง. ศาลาท่ีมีไวส้ าหรับผูโ้ดยสารพกัรอรถประจ าทางมีคนนอนอยูป่ระจ า 
66. ความผิดต่อไปน้ี ไม่มีพยายามกระท าความผิด  
  ก. ความผิดโดยเจตนา  
  ข. ความผิดโดยประมาท  
  ค. ผิดทั้ง 2 ขอ้  
  ง. ถูกทั้ง 3 ขอ้ 
67. หลกัพิเศษท่ีใชก้บัความผิดลหุโทษ ขอ้ใดถูกตอ้ง  
  ก. ความผิดลหุโทษไม่ตอ้งการเจตนาในการกระท าความผิด  
  ข. พยายามกระท าความผิดลหุโทษไม่มีโทษ  
  ค. ผูส้นบัสนุนความผิดลหุโทษไม่มีโทษ  
  ง. ถูกทั้ง 3 ขอ้ 
68. การกระท าท่ีไม่เป็นความผิดอาญา  
  ก. การกระท าโดยจ าเป็นพอสมควรแก่เหตุ  
  ข. การกระท าขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบเพราะจิตบกพร่อง  
  ค. การป้องกนัพอสมควรแก่เหตุ  
  ง. ถูกทุกขอ้ 
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69. ทางสาธารณะ หมายถึง   
  ก. ท่ีชายเลนริมน ้าซ่ึงเวลาน ้าขึ้นท่วมถึง มีเรือเดินไปมา  
  ข. ถนนส่วนบุคคล  
  ค. คลองส่งน ้า  
  ง. สนามหลวง 
70. นาย ก. ขบัรถจกัรยานยนตค์นัมี พ.ร.บ.ระหวา่งทาง นาย ก. ประสบอุบติัเหตุรถลม้ ท าใหไ้ดรั้บบาดเจ็บแผล 
      ถลอก เช่นน้ี นาย ก. มีสิทธิไดเ้บิกค่าสินไหมทดแทนเบ้ืองตน้ไดห้รือไม่ จ านวนเท่าไหร่   
  ก. เบิกไม่ได ้ เน่ืองจากเป็นความประมาทของนาย ก.  
  ข. เบิกค่ารักษาพยาบาลได ้ตามความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงเบ้ืองตน้ไม่เกิน 30,000 บาท  
  ค. เบิกค่ารักษาพยาบาลไดไ้ม่เกิน 60,000 บาท  
  ง. เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ไดเ้น่ืองจากไม่มีคู่กรณี 
71. นายด ารงขบัรถคนัมีประกนัถูกนายประสบขบัรถจกัรยานยนตค์นัมีประกนัชนถึงแก่ความตาย นายมงคลปู่ ของ 
        นายด ารง มีสิทธิยืน่ค าร้องขอเบิกเงินต่อบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถจ ากดัไดห้รือไม่   
  ก. ไม่ได ้เน่ืองจากบุคคลท่ีมีสิทธิยืน่ค  าร้องขอรับเงินนั้นตอ้งเป็นบิดามารดาเท่านั้น  
  ข. ไม่ได ้เน่ืองจากปู่ ไม่มีสิทธิยืน่ค าร้องขอรับเงินตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ  
  ค. ได ้เพราะถือวา่ปู่ เป็นทายาทผูมี้สิทธิยืน่ค าร้องขอรับเงินตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ  
  ง. ไม่มีขอ้ถูก 
72. ส านกังานต ารวจแห่งชาติจดัซ้ือรถจกัยานยนตส์ายตรวจ ยีห่อ้ ฮอนดา้ รุ่น ซีบีอาร์ 150 ซีซี กรณีดงักล่าว 
        ส านกังานต ารวจแห่งชาติจะตอ้งจดัใหมี้การประกนัภยัภาคบงัคบัส าหรับรถจกัรยานยนตด์งักล่าวหรือไม่  
  ก. ตอ้งจดัใหมี้ประกนัภยัภาคบงัคบัเน่ืองจากกฎหมายก าหนดไว ้ 
  ข. ไม่ตอ้งจดัใหมี้การประกนัภยัภาคบงัคบั  ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ  พ.ศ.2535  
  ค. จะตอ้งจดัใหมี้เน่ืองจากรถจกัยานยนต ์ ยีห่อ้ ฮอนดา้ รุ่น ซีบีอาร์ 150 ซีซี เป็นรถท่ีจ านวนซีซีอยูใ่น 
       บงัคบัใหต้อ้งมีประกนัภยัภาคบงัคบัตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535  
  ง. ไม่มีขอ้ถูก 
73. พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถใหป้ระโยชน์อยา่งไร  
  ก. บรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผูป้ระสบภยั  
  ข. เป็นหลกัประกนัเพื่อความสูญหายในอนาคต  
  ค. แบ่งเบาภาระของผูข้บัขี่หรือผูเ้อาประกนัภยั  
  ง. ถูกทั้งขอ้ ก และ ขอ้ ค 
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74. นายสมศกัด์ิ ไดข้อยมืรถจกัรยานยนตข์องนายสมคิด ซ่ึงไม่ไดท้ าประกนัภยัตาม พ.ร.บ.ไปใชใ้นระหวา่งท่ี  
        นายสมศกัด์ิ น ารถไปใชน้ั้นไดถู้กต ารวจจบัจะตอ้งถูกปรับเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000บาท ถามวา่ใครตอ้ง 
        เป็นผูเ้สียค่าปรับในขอ้หาใด  
  ก. นายสมคิด ขอ้หาเป็นเจา้ของรถแต่ไม่ท าประกนัภยั   
  ข. นายสมศกัด์ิ ขอ้หาท่ีน ารถไม่มีประกนัภยัมาใช ้ 
  ค. ปรับทั้งคู่รวมกนัแลว้ ไม่เกิน 10,000 บาท  
  ง. ปรับทั้งคู่ ตามขอ้ ก และ ขอ้ ข ไม่เกินคนละ 10,000 บาท 
75. ค่าเสียหายเบ้ืองตน้ หมายถึง  
  ก. ค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยัของผูป้ระสพภยัอนัเกิดจากรถโดยยงัไม่ทราบวา่ใครตอ้งรับผิด  
  ข. ค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยัของผูป้ระสบภยัอนัเกิดจากรถเม่ือทราบวา่ใครตอ้งการรับผิดแลว้  
  ค. ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดจากรถท่ีท าประกนัภยั แต่ทางบริษทัประกนัภยัจะทยอยจ่ายใหก่้อนในเบ้ืองตน้  
  ง. ค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยัของบุคคลท่ีสามท่ีจะไดรั้บในเบ้ืองตน้ 
76. รถยนตท่ี์ไดรั้บการยกเวน้ท่ีไม่ตอ้งท าประกนัภยัตาม พ.ร.บ.น้ีคือขอ้ใด  
  ก. รถยนตท์หารรถยนตข์องกระทรวงทบวงกรม  
  ข. รถยนตท่ี์ไม่ไดช้ าระภาษีรถยนตข์องกรมการขนส่งทางบกรถยนตท์หาร  
  ค. รถยนตข์องส านกัพระราชวงัรถยนตข์องพระมหากษตัริยต์่างประเทศ  
  ง. รถไถนารถยนตเ์พื่อการเกษตรรถเก่าท่ีมีอายกุารใชง้านเกิน 7 ปี 
77. ขอใดคือบทบาทหนา้ท่ีของ บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสพภยัจากรถ จ ากดั ตาม พ.ร.บ.น้ี  
  ก. รับประกนัภยัตาม พ.ร.บ.ทั้งรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์รับค าร้องขอและจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.น้ี  
  ข. รับประกนัภยัตาม พ.ร.บ.เฉพาะจกัรยานยนต ์และรับค าร้องขอ และจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.น้ี  
  ค. รับค าร้องขอและจ่ายคา่สินไหมทดแทนทั้งทรัพยสิ์นและชีวิตร่างกายแทนทุกบริษทัประกนัภยัตาม พ.ร.บ.น้ี  
  ง. รับประกนัภยัรถตาม พ.ร.บ.แทนทุกบริษทัประกนัภยัและมีสาขาในทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 
78. ขอ้ใดสะทอ้นคุณลกัษณะของสุภาพบุรุษจราจร 
 ก. ต ารวจจราจรใหส้ัญญาณมือประกอบจงัหวะดนตรี 
  ข. ต ารวจจราจรสั่งใหก้ระโดดตบแทนการเสียค่าปรับ 
  ค. ต ารวจจราจรฝึกทกัษะภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียน 
  ง. ต ารวจจราจรพาผูพ้ิการทางสายตาขา้มถนน 
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79. นายด าขี่รถจกัรยานยนตบ์นถนนเพชรเกษมโดยไม่สวมหมวกนิรภยัมาเจอด่านกวดขนัวินยัจราจร ส.ต.ท.วิทิตฯ  
      ไดเ้รียกใหน้ายด าหยดุ และไดแ้จง้ขอ้กล่าวหาแก่นายด า รวมทั้งแนะน าใหน้ายด าทราบถึงความปลอดภยัใน 
       การขบัขี่รถจกัรยานยนตโ์ดยไม่ไดเ้ขียนใบสั่งใหน้ายด า  ส.ต.ท.วิทิตฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีถูกตอ้งในฐานะต ารวจ 
       จราจรหรือไม่  เพราะเหตุใด 
  ก. ถูกตอ้ง  เพราะ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ม.140 ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีไว ้
  ข. ถูกตอ้ง  เพราะเป็นการกระท าผิดคร้ังแรก 
  ค. ไม่ถูกตอ้ง  ส.ต.ท.วิทิตฯ จะผิด ป.อาญา ม.157 
  ง. ไม่ถูกตอ้ง  ส.ต.ท.วิทิตฯ ไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนของการเขียนใบสั่ง 
80. พนกังานจราจร ตามขอ้ใดประพฤติตวัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีจราจร 
  ก. จ.ส.ต.นิรุจน์ฯ ให้นกัเรียนท่ีไม่สวมหมวกนิรภยัท าการกระโดดตบแทนการเสียค่าปรับ 
  ข. ด.ต.สมชยัฯ ใชกิ้ริยา วาจาท่ีไม่สุภาพในการขอดูใบอนุญาตขบัขี่จากผูข้บัขี่ 
  ค. ร.ต.ท.อดินนัทฯ์ ใชกิ้ริยาท่ีสุภาพใหบ้ริการแก่ผูข้บัดว้ยความกระตือรือร้นดว้ยความเตม็อก เตม็ใจ 
  ง. ส.ต.ท.พินิจฯ ใชค้  าพูดดูหม่ินเหยยีดหยามผูข้บัขี่เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค่าปรับ 
81. ท่านคิดวา่ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นการประพฤตปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจท่ีถูกตอ้ง 
       ท่ีสุด 
  ก. ดูแลรักษาและใหท้รัพยสิ์นของทางราชการอยา่งคุม้ค่าโดยระมดัระวงัมิใหเ้สียหายหรือส้ินเปลือง 
  ข. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความเตม็ใจไม่ละทิ้งหนา้ท่ี 
  ค. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความวิริยะอุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร 
  ง. จะตอ้งส านึกในการใหบ้ริการประชาชนดา้นอ านวยความยติุธรรม และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
      ใหส้อดคลอ้ง กบั รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน เพื่อใหป้ระชาชนมีความ เล่ือมใสเช่ือมัน่และศรัทธา 
82. นาย ก ขบัรถเขา้ไปในเขตควบคุมความเร็วและขบัเร็วเกินกฎหมายก าหนดจึงถูก ด.ต.บญัชาฯ เรียกพร้อมทั้ง 
        แจง้ขอ้กล่าวหาวา่ขบัรถเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด นาย ก ยนิยอมท่ีจะเสียค่าปรับพร้อมกบัเอ่ยวา่ท่ีตอ้งขบั 
        รถเร็ว เน่ืองจากจะรีบไปงานศพพ่อ  ด.ต.บญัชาฯ จึงแสดงความเสียใจ และกล่าววา่คุณมีเหตุผลกรณีน้ีไม่ตอ้งจ่าย  
        ค่าปรับใหคุ้ณขบัรถดว้ยความระมดัระวงั ตามวา่การกระท าดงักล่าวของ ด.ต.บญัชาฯ ผิดหรือไม่ อยา่งไร 
  ก. ด.ต.บญัชาฯ จะท าการปฏิบติัหนา้ท่ี ตามมาตรา 157 
  ข. ด.ต.บญัชาฯ มีอ านาจวา่กล่าวตกัเตือน พร้อมกบัมีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
  ค. ด.ต.บญัชาฯ กระท าไม่เหมาะสม เลือกปฏิบติั 
  ง. ด.ต.บญัชา ฯ มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
83. หวัใจส าคญัท่ีสุดของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุและฝ่าฝืนกฎหมาย 
        เก่ียวกบัการใชร้ถใชถ้นน หมายถึงขอ้ใด 
  ก. การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งสม ่าเสมอคู่ขนานกบัการรณรงคอ์ยา่งจริงจงัอยา่งต่อเน่ือง 
  ข. การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งสม ่าเสมอคู่ขนานกบัการพฒันาดา้นวิศวกรรมจราจรและเทคโนโลยี 
  ค. การประชาสัมพนัธ์อยา่งจริงจงัอยา่งต่อเน่ืองคู่ขนานกบัการพฒันาดา้นวิศวกรรมจราจรและเทคโนโลยี 
  ง. การประชาสัมพนัธ์อยา่งจริงจงัอยา่งต่อเน่ืองคู่ขนานกบัการประเมินผล 
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84. กรณีต ารวจจราจรชั้นประทวนซ้ือวิทยส่ืุอสารดว้ยเงินส่วนโดยยงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนและน ามาใชใ้นราชการเป็น 
      เคร่ืองส ารองทดแทนเคร่ืองวิทยส่ืุอของราชการซ่ึงเส่ือมประสิทธิภาพนั้น ขอ้ใดถูกตอ้ง 
  ก. สามารถน าเคร่ืองวิทยส่ืุอสารดงักล่าวมาใชไ้ดเ้พื่อประโยชน์ของทางราชการ 
  ข. ไม่สามารถน ามาใชไ้ดเ้พราะผิดกฎหมาย 
  ค. สามารถน ามาใชไ้ดแ้ต่ตอ้งระวงัการตรวจสอบจากภาคประชาชน 
  ง. ไม่สามารถน ามาใชไ้ดเ้วน้แต่เป็นกรณีเร่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยผูบ้งัคบับญัชาสั่งใหน้ ามาใช ้
85. กรณีต ารวจจราจรตั้งด่านตรวจจบัรถจกัรยานใชท้่อไอเสียเสียงดงัรบกวนผูใ้ชร้ถใชถ้นนนั้น มีวิธีการปฏิบติั  
       อยา่งไร 
  ก. บิดคนัเร่งรถจกัรยานยนตน์ั้นอยา่งรวดเร็วใหสุ้ดคนัเร่งเพื่อใหเ้กิดเสียงดงัท่ีเกินกวา่อตัราท่ีกฎหมาย 
       ก าหนด 
  ข. ตอ้งเร่งเคร่ืองจนสุดรอบแรงบิดพร้อมทั้งใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัความดงัทุกคร้ังโดยมีผูเ้ช่ียวชาญในการ 
       ตรวจวดัความดงัควบคุม 
  ค. ตอ้งใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัความดงัทุกคร้ังโดยมีผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจวดัความดงัควบคุมแต่ถา้ไม่มี 
       เคร่ืองมือวดัความดงัก็ให้จบักุมโดยใชหู้ฟังเสียงโดยอนุโลม 
   ง. ตอ้งบิดคนัเร่งรถจกัรยานยนตน์ั้นตามรอบท่ีกฎหมายก าหนดและใชเ้คร่ืองมือวดัความดงัประกอบดว้ย 
       ทุกคร้ัง 
86. ด.ต.อนุศิษฐ์ฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีจราจรโดย การไม่ใชค้วามรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจส่วนตวับุคคลหรือกลุ่ม 
         บุคคลอนัเน่ืองมาจากชาติก าเนิด ศาสนา ความเห็นทางการเมือง  ท่านคิดวา่ต ารวจจราจรท่านน้ีมีคุณธรรม 
          จริยธรรมหรือไม่อยา่งไร 
  ก. มี โดยปฏิบติัหนา้ท่ีตามค่านิยมหลกั 
  ข. ไม่มี เพราะไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามอุดมคติของต ารวจ 
  ค. มี เพราะการไม่เลือกปฏิบติั 
  ง. ไม่มี เพราะไม่มีส านึกในการใหบ้ริการประชาชน 
87. ขอ้ใดเป็นคุณสมบติัดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีสายงานจราจร 
   ก. มาประจ าจุดตรวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรงเวลาทุกกรณีมีรถเสียก็เขา้ช่วยเหลือทุกคนั 
  ข. มีอุบติัเหตุพร้อมช่วยเหลือรีบน าผูบ้าดเจ็บส่งโรงพยาบาลและแนะน าขอ้กฎหมายต่างๆ 
  ค. เม่ือมีเด็กคนชราเดินขา้มถนนเป่าสัญญาณนกหวีดให้รถหยดุเพื่อความสะดวกในการใชถ้นน 
  ง. ทุกขอ้รวมกนัถูกตอ้งท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 



68 
 

88. ส.ต.ท.แปลก เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร ขณะปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้รียกต ารวจใบอนุญาตขบัขี่จากนายโกศล ปรากฏวา่ 
        นายโกศล มิไดน้ าใบอนุญาตขบัขี่ติดตวัมานายโกศล จึงขอร้องและซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัให ้2 ขวด ส.ต.ท.  
        แปลกฯ รับไวแ้ละปล่อยนายโกศล ไป ส.ต.ท.แปลกฯ กระท าผิดอุดมคติต ารวจหรือไม่อยา่งไร 
  ก. ไม่ผิด  เพราะมุ่งบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชนเน่ืองจากเป็นความผิดเลก็นอ้ย 
  ข. ไม่ผิด  เพราะส่ิงของท่ีรับไวจ้ านวนเงินไม่มาก 
  ค. ไม่ผิด  เพราะมีความกรุณาปราณีต่อประชาชน 
  ง. ผิด  เพราะถือวา่มกัมากในลาภผล 
89. ด.ต.ประยทุธ์ ตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขนัไดเ้รียกรถยนต ์ซ่ึง นส.อมรรัตน์ ไดข้บัขี่มา ปรากฏวา่ไม่พบการกระท าผิด 
        เก่ียวกบักฎหมายจราจร แต่พบมีดพบัเอกประสงค ์(Victorinox) จึงแจง้ขอ้กล่าวหาวา่พกพาอาวุธไปในท่ีสาธารณะ  
        นส.อมรรัตน์ ไดก้ล่าวขอร้องวา่ มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ภายใน 1 ชม. แต่ ด.ต.ประยทุธ์  
        ยนืกรานท่ีจะท าการจบักุม และยดึมีดไว ้การกระท าดงักล่าวน้ีท่านเห็นวา่ ด.ต.ประยทุธ์ กระท าถูกตอ้งหรือไม่  
        อยา่งไร 
  ก. ด.ต.ประยทุธ์ กระท าถูกตอ้ง เพราะจบักุมตามหนา้ท่ี 
  ข. ด.ต.ประยทุธ์ กลัน่แกลง้ นส.อมรรัตน์ เน่ืองจากหาการกระท าความผิดเก่ียวกบักฎหมายจราจรไม่ได้ 
  ค. ด.ต.ประยทุธ์ กระท าเกินกวา่เหตุ เน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชาใหจ้บั พ.ร.บ.จราจร แต่ไปจบักุมในฐานความผิด 
       ของประมวลกฎหมายอาญา 
  ง. ด.ต.ประยทุธ์ จะตอ้งไม่จบักุม เพราะไม่พบการกระท าความผิดใดๆ เกิดขึ้น 
90. เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร อ านวยการจราจรบริเวณหนา้โรงแรมรัตนโกสินทร์ หนา้บริเวณจดันิทรรศการพระเมรุมาศ 
        ขณะนั้นมีผูค้นจะเขา้ออกบริเวณ บางส่วนท่ีชมแลว้เดินออกมาเพื่อหารถแทก็ซ่ีกลบับา้นมีรถแทก็ซ่ีคนัหน่ึงว่ิง 
         มาส่งผูโ้ดยสารหนา้โรงแรม  ซ่ึงบริเวณนั้นเป็นทางร่วมทางแยก  เม่ือลงจากรถแลว้มีประชาชนมาเป็นครอบครัวก็ 
        ขึ้นรถแทก็ซ่ีเพื่อใหไ้ปส่งปลายทางในทนัที เม่ือขบัรถออกไปได ้50 เมตร มีเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร ใหชิ้ดขอบ 
        ทางดา้นซา้ยพร้อมจบักุม ขอ้หาจอดรถในท่ีหา้มจอดและออกใบสั่งใหช้ าระค่าปรับ 200 บาท คนขบัแทก็ซ่ีขอ 
        ความเห็นใจวา่ไม่ไดเ้จตนากระท าผิดแต่ไม่เป็นผล ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร 
  ก. เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรกระท าถูกตอ้งแลว้ เพราะเป็นการปฏิบติัการตามหนา้ท่ี 
  ข. เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรอาจใชดุ้ลพินิจ วา่กล่าวตกัเตือนได ้เพื่อเสริมสร้างวินยัจราจรและอ านวยความ 
      สะดวกใหป้ระชาชน 
  ค. เจา้หนา้ท่ีหน่วยจราจรกระท าไม่ถูกตอ้ง เพราะคนขบัแทก็ซ่ีไม่มีเจตนากระท าผิดกฎหมาย 
  ง. เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรท าถูกตอ้งแลว้ แต่ไม่มีศิลปะในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
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91. ร.ต.ท.จรินทร์ฯ รองสารวตัรจราจรก่อนไปปฏิบติัหนา้ท่ีในช่วงเชา้ไดใ้ชร้ถยนตข์องทางราชการน าบุตรชาย 
        ซ่ึงเรียนอยูใ่กลบ้า้นพกัไปส่งโรงเรียนและรับกลบัในช่วงเยน็เป็นประจ า การกระท าของ ร.ต.ท.จรินทร์ฯ เป็น 
        ความผิดอยา่งไรหรือไม่ 

ก. ไม่เป็นความผิด ถือวา่เป็นสวสัดิการ 
  ข. ไม่เป็นความผิด  เน่ืองจากเป็นเส้นทางผา่นท่ีจะตอ้งไปปฏิบติัหนา้ท่ีอยูแ่ลว้และเป็นเร่ืองเลก็นอ้ย 
  ค. ผิดจริยธรรมของต ารวจเพราะใชท้รัพยสิ์นของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตวั 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
92. ส.ต.ท.แปลกฯ เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรขณะปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้รียกตรวจใบอนุญาตขบัขี่จากนายโกศลฯ ปรากฏ 
      วา่นายโกศลฯ มิไดน้ าไปอนุญาตขบัขี่ติดตวัมา นายโกศลฯ จึงขอร้องและซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัให ้2 ขวด  
      ส.ต.ท.แปลกฯ รับไวแ้ละปล่อยนายโกศลฯ ไป ส.ต.ท.แปลกฯ กระท าผิดอุดมคติต ารวจหรือไม่อยา่งไร 
  ก. ไม่ผิด เพราะมุ่งบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชน เน่ืองจากเป็นความผิดเลก็นอ้ย 
  ข. ไม่ผิด เพราะส่ิงของท่ีรับไวจ้ านวนเงินไม่มาก 
  ค. ผิด เพราะไม่มีความกรุณาปรานีต่อประชาชน 
  ง. ผิด เพราะถือวา่มกัมากในลาภผล 
93. เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร เรียกตรวจรถยนตก์ระบะบรรทุกพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงบรรทุกฟักทองพนัธุ์ใหญ่มา 
        เต็มคนัรถ จากการตรวจสอบเอกสารทุกรายการครบถว้น ก่อนปล่อยไปไดข้อฟักทอง 3 ลูกใหญ่ เพื่อไวต้ม้ทาน 
        กบัเจา้หนา้ท่ีท่ีตูย้าม คนขบัรถบอกวา่นายจา้งจะต าหนิ เพราะนับจ านวนลูกไวแ้ลว้  จึงควกัเงินให ้จ านวน 100   
        บาท แทนฟักทอง 3 ลูก  ท่านมีความเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการรับเงินคร้ังน้ี 
  ก. รับไวไ้ด ้ เพราะเป็นสินน ้าใจเลก็นอ้ย 
  ข. รับไวไ้ม่ได ้ เพราะเป็นการผิดกฎหมาย 
  ค. จะรับไวห้รือไม่ก็ได ้แลว้แต่สถานการณ์ 
  ง. จะรับไวก้็ได ้เพราะไม่ใช่สินบน เป็นการเอ้ืออารียต่์อต ารวจจราจร 
94. เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร เรียกตรวจรถยนตบ์รรทุกสินคา้เพื่อขอดูใบอนุญาตขบัรถและส าเนาคู่มือจดทะเบียนรถ 
        ปรากฏวา่ไม่มีใบส าเนาคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดง จึงออกใบสั่งแจง้ขอ้กล่าวหาวา่ ไม่น าส าเนาภาพถ่ายคู่มือ 
        จดทะเบียนรถมาแสดงเม่ือเจา้พนกังานเรียกตรวจ  ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัการแจง้ขอ้กล่าวหา 
  ก. การแจง้ขอ้กล่าวหาดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
  ข. การแจง้ขอ้กล่าวหาดงักล่าวถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ 
  ค. การแจง้ขอ้กล่าวหาดงักล่าวไม่มีกฎหมายรองรับ 
  ง. การแจง้ขอ้กล่าวหาดงักล่าวถูกทั้งขอ้ 1. และ 3. 
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95. กรณีมีประชาชนมาถ่ายคลิปขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรก าลงัปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าจุดตรวจกวดขนัวินยัจราจร 
      จนต ารวจจราจรมีความรู้สึกไม่พึงพอใจนั้น  ท่านควรจะปฏิบติัตนอยา่งไร 
  ก. ประชาชนไม่มีอ านาจถ่ายคลิปการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่วา่กรณีใดๆ 
  ข. ประชาชนสามารถถ่ายคลิปการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจไดห้ากไม่เป็นการขดัขวางการปฏิบติั 
       หนา้ท่ีนั้น 
  ค. เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรสามารถหา้มประชาชนมิใหถ้่ายคลิปและยดึกลอ้งไวเ้พื่อลบคลิปทิ้งได ้
  ง. เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรสามารถจบักุมประชาชน และแจง้ขอ้หาก่อความเดือดร้อนร าคาญในท่ีสาธารณะได ้
96. ในปัจจุบนัน้ีมกัจะมีประชาชนเขียนป้ายปิดบริเวณหนา้บา้นวา่ หา้มจอดรถขวางหนา้บา้น เม่ือมีรถยนตไ์ปจอด 
       หนา้บา้นดงักล่าว  เจา้ของบา้นออกมาไล่เจา้ของรถยนตแ์ละมีปากเสียงกนัใหไ้ปจอดท่ีอ่ืน ท่านเป็นเจา้หนา้ท่ี  
       ต ารวจจราจรอยูใ่นเหตุการณ์ควรปฏิบติัอยา่งไร 
  ก.ไล่รถยนตท่ี์อ่ืนเพราะรถดงักล่าวจอดขวางหนา้บา้นประชาชน 
  ข. อธิบายใหเ้จา้ของบา้นทราบวา่ถนนเป็นทางสาธารณะจอดไดถ้า้ไม่มีเคร่ืองหมายจราจรหา้มจอด 
  ค. จบักุมผูข้บัขี่รถยนต ์เน่ืองจากจอดรถขวางหนา้บา้นผูอ่ื้น 
  ง. แนะน าใหเ้จา้ของบา้นไปแจง้ความร้องทุกขท่ี์สถานีต ารวจใกลบ้า้น 
97. ด.ต.นุชศกัด์ิฯ ขบัรถน าขบวนคณะนกัศึกษาผูบ้ริหารต ารวจชั้นสูง (โรงเรียนผูบ้งัคบัการ)ไปศึกษาดูงานโครงการ 
      ชัง่หวัมนั ณ จงัหวดัเพชรบุรี เม่ือถึงส่ีแยกสัญญาณไฟสัญญาณไฟแดงขึ้นทนัที ด.ต.นุชศกัด์ิฯ รีบขบัรถน าขบวน 
      ฝ่าสัญญาณไฟจราจรสีแดงไปเลย ขณะนั้นป้าจินดาฯ ไดข้บัขี่รถยนตม์าอีกฝ่ังท่ีเป็นสัญญาณไฟเขียวแลว้ชนกบั 
      รถน าขบวน จากเหตุการณ์น้ีท่านมีความคิดเห็นวา่อยา่งไร 
  ก. ป้าจินดาฯ ท่ีขบัรถเขา้มาชนในขบวนผิด เพราะประมาท 
  ข. ด.ต.นุชศกัด์ิฯ มีความผิดเพราะขบัรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 
  ค. ป้าจินดาฯ มีความผิดเพราะฝ่าฝืนสัญญาณไฟรถฉุกเฉิน 
  ง. ด.ต.นุชศกัด์ิ ฯ ไม่มีความผิดเพราะขบัรถน าขบวน 
98. สุภาพบุรุษจราจร คือ ต ารวจจราจรท่ีดีมีความรับผิดชอบมีความดีและความถูกตอ้งตามกฎหมายรวมทั้งจรรยา 
         บรรณ ศีลธรรม จริยธรรมขอ้ใดมิใช่คุณสมบติัของสุภาพบุรุษจราจร 
  ก. กลา้คิด กลา้พูด กลา้ท า กลา้ตดัสินใจ และกลา้เสียสละ 
  ข. มีน ้าใจ เป็นตวัอยา่งท่ีดี 
  ค. ใจบุญสุนทาน มีความเอ้ืออาทรเพื่อนบา้น มีส่วนร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
  ง. แต่งกายดี  บุคลิกดี  บริการดี 
99. พ.ต.อ.ชดเชย รักการงาน ไม่ยอมปฏิบติัตามค าร้องขอของเพื่อนสนิทท่ีใหช่้วยเหลือใหพ้น้ผิดฐานเมาแลว้ขบั 
        รถยนตต์รงกบัอุดมคติของต ารวจขอ้ใด 
  ก. ไม่หวัน่ไหวตอความยากล าบาก 
  ข. รักษาความประมาทเสมอชีวิต 
  ค. ด ารงตนในยติุธรรม 
  ง. มกัมากในลาภผล 
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100. ส.ต.ต.ชาย ชาติธ ารง ต ารวจจราจรมีความตอ้งการซ้ือแหวนเพชรราคาแปดหม่ืนบาท เพื่อน าไปหมั้นคนรัก แต่ 
        ไม่มีเงิน จึงตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตพยายามเก็บเงินเดือนจนครบ การกระท าเช่นน้ีแสดงวา่ 
        ส.ต.ต.ชาย ชาติธ ารง ยดึหลกัใดในการประพฤติและปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ใด 
  ก. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเอง 
  ข. การรู้จกัละวางความชัว่ ความทุจริต 
  ค. ไม่หวัน่ไหวต่อความยากล าบาก 
  ง. การอดทน อดกลั้น และอดออม 
101. ขอ้ใดคืออุดมคติของต ารวจ 9 ประการท่ีขา้ราชการต ารวจตอ้งปฏิบติัตาม 
  ก. มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
  ข. ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  ค. ยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์าร 
  ง. มุ่งบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชนแก่ประชาชน 
102. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของสุภาพบุรุษจราจร 
  ก. ต ารวจจราจรขณะปฏิบติัหนา้ท่ีควรระมดัระวงัค าพูด  อาจท าใหเ้กิดความไม่เขา้ใจกนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ี 
      ต ารวจจราจรกบัผูข้บัขี่รถได ้
  ข. ต ารวจจราจรขณะปฏิบติัหนา้ท่ีสามารถขบัรถยอ้นศร หรือไม่สวมหมวกนิรภยัได ้เพื่อความรวดเร็วและ 
      สะดวกในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 
  ค. การเรียกรถหยดุตอ้งแสดงกริยาสุภาพ และค าพูดท่ีสุภาพอ่อนโยน ตอ้งใชค้  าพูด สวสัดีครับ หรือ  
        ขอบคุณครับ ใหเ้ป็น และพยายามหลีกเล่ียงการโตแ้ยง้ 
  ง. ไม่ควรเลือกปฏิบติั หากท าการจบักุมในขอ้หาเดียวกนัหลายๆ คนั การปฏิบติัหนา้ท่ีควรตอ้งยดึความ  
      ยติุธรรมเป็นหลกั 
103. ค าใดท่ีถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ.2562  
  ก. พนกังานเจา้หนา้ท่ี  
  ข. เจา้พนกังานจราจร 
  ค. ผูต้รวจการ  
  ง. หวัหนา้เจา้พนกังานจราจร 
104. ขา้ราชการต ารวจซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่รองผูก้  ากบัการหรือเทียบเท่า อาจเป็น “หวัหนา้เจา้พนกังาน 
 จราจร” ได ้เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งจากใคร 
  ก. นายกรัฐมนตรี 
  ข. ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
  ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยท่ีรักษาตามกฎหมาย 
  ง. ผูบ้งัคบัการต ารวจจราจร 
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105. การขบัรถจกัรยานในขณะเมาสุรา มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ และมีโทษอยา่งไร 
  ก. เป็นความผิด และมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท  
  ข. ไม่เป็นความผิด 
  ค. เป็นความผิด และมีโทษเหมือนกบัขบัรถในขณะเมาสุรา 
  ง. เป็นความผิด มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
106. ความผิดประเภทใด ท่ีเจา้พนกังานจราจรสามารถออกใบสั่งกบัผูข้บัขี่ท่ีกระท าผิดได ้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 ในมาตรา 140  
  ก. ความผิดตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก หรือกฎหมายอ่ืนอนัเก่ียวกบัรถนั้นๆ 
  ข. ความผิดตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก หรือตามกฎหมายอ่ืนอนัเก่ียวกบัรถหรือการ 
   ใชท้าง ท่ีเป็นความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว  
  ค. ความผิดตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก หรือตามกฎหมายอ่ืนอนัเก่ียวกบัรถหรือการ 
   ใชท้าง ท่ีเป็นความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนและมีโทษปรับ 
  ง. ออกใบสั่งไม่ได ้เพราะกฎหมายไม่ไดใ้หอ้  านาจไว ้
107. ความผิดขอ้ใดท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่สามารถออกใบสั่งแก่ผูก้ระท าผิดได ้ 
  ก. ขบัรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว 
  ข. ขบัรถคร่อมหรือทบัเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ 
  ค. ขบัรถโดยไม่ค  านึงถึงความปลอดภยัหรือความเดือดร้อนของผูอ่ื้น 
  ง. ขบัรถในขณะกีดขวางการจราจร 
108. ขอ้ใดบงัคบัใชก้ฎหมายไดถู้กตอ้งตามเจตนารมณ์ของหลกักฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองการจอดรถใน 
 ท่ีหา้มจอดมากท่ีสุด 
  ก. ขณะเจา้หนา้ท่ีต ารวจก าลงัจะใชเ้คร่ืองมือบงัคบัลอ้กบัรถท่ีจอดในท่ีหา้มจอด  มีผูข้บัขี่มาแสดงตวัพอดี 
   ใหท้ าการบงัคบัลอ้ต่อไปใหเ้สร็จส้ินแลว้แจง้ให้ผูข้บัขี่ไปจ่ายค่าบงัคบัลอ้ใหค้รบถว้น 
  ข. เจา้หนา้ท่ีต ารวจพบรถจอดในท่ีหา้มจอด  จึงด าเนินการใชเ้คร่ืองมือบงัคบัลอ้ และส่งใบสั่งใหผู้ข้บัขี่ 
   ทราบทางไปรษณีย ์ 
  ค. ขณะเจา้หนา้ท่ีต ารวจก าลงัจะใชเ้คร่ืองมือบงัคบัลอ้กบัรถท่ีจอดในท่ีหา้มจอด  มีผูข้บัขี่มาแสดงตวัพอดี 
   ใหห้ยดุการบงัคบัลอ้ แลว้ให้ออกใบสั่งพร้อมเรียกเก็บใบอนุญาตขบัขี่ไวจ้นกวา่ผูข้บัขี่จะช าระค่าปรับ 
   ครบถว้น 
  ง. ไม่มีขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
109. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด เก่ียวกบัใบสั่งท่ีส านกังานต ารวจแห่งชาติก าหนดในปัจจุบนั 
  ก. ใบสั่งทุกรูปแบบสามารถพิมพเ์องได ้แต่ตอ้งมีรูปแบบตามท่ี ตร.ก าหนด 
  ข. ใบสั่งท่ีตรวจจบัดว้ยกลอ้งและส่งทางไปรษณีย ์ตอ้งมีรูปถ่ายพยานหลกัฐานการกระท าผิด 
  ค. ใบสั่งท่ีเขียนโดยเจา้พนกังานจราจรไม่ตอ้งระบุจ านวนค่าปรับในใบสั่ง เพราะมีขอ้ก าหนด ตร.ก าหนด 
   เกณฑค์่าปรับไวอ้ยูแ่ลว้ 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
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110. ระบบ PTM  เป็นช่ือยอ่ของระบบใด 
  ก. Police Ticket Monitoring 
  ข. Police Traffic Measure 
  ค. Police Ticket Management 
  ง. Police Traffic Moderation  
111. กรณีท่ีต ารวจจราจรออกใบสั่งใหผู้ข้บัขี่ท่ีกระท าผิด  หากครบก าหนดระยะเวลาช าระค่าปรับแลว้ผูข้บัขี่ท่ี 
 กระท าผิดยงัไม่ช าระค่าปรับ  กฎหมายก าหนดใหด้ าเนินการอยา่งไร 
  ก. ออกหมายเรียกใหช้ าระค่าปรับไปยงัผูข้บัขี่ 
  ข. ออกหมายเตือนใหช้ าระค่าปรับไปยงัผูข้บัขี่ 
  ค. ออกหนงัสือแจง้การไม่ปฏิบติัตามใบสั่งและจ านวนค่าปรับท่ีคา้งช าระไปยงัผูข้บัขี่ 
  ง. ออกหนงัสืออายดัภาษีรถคนัท่ีกระท าผิดส่งไปยงักรมการขนส่งทางบก 
112. กรณีท่ีผูม้าติดต่อขอช าระภาษีประจ าปีซ่ึงมีค่าปรับคา้งช าระนั้น หากผูน้ั้นประสงคจ์ะช าระค่าปรับท่ีคา้งช าระ 
 สามารถช าระต่อนายทะเบียนไดห้รือไม่ 
  ก. ไม่ได ้การรับช าระค่าปรับเป็นอ านาจของต ารวจเท่านั้น 
  ข. ไม่ได ้การรับช าระค่าปรับเป็นอ านาจของต ารวจและผา่นระบบธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์เท่านั้น 
  ค. ได ้เพราะกฎหมายก าหนดอ านาจใหน้ายทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ 
  ง. ได ้เพราะนายทะเบียนถือเป็นเจา้พนกังานจราจรในการปฏิบติัในเร่ืองน้ี  
113. ป้ายทะเบียนเลอะเลือน จนกระทัง่อกัษรป้ายทะเบียนเป็นสีขาว ตอ้งไปแจง้ขนส่งเพื่อท าป้ายทะเบียนใหม่ 
 หรือไม่ 
  ก. ไม่ตอ้งแจง้ เน่ืองจากยงัมีป้ายทะเบียนติดอยูเ่หมือนเดิม 
  ข. ตอ้งแจง้ เน่ืองจากไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด ขนาด ลกัษณะ และสีของแผน่ป้ายทะเบียนรถ 
   และการแสดงแผน่ป้ายทะเบียนรถและเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีประจ าปี พ.ศ.2554 และท่ีแกไ้ข 
   เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 
  ค. แจง้หลงัจากไดรั้บการแจง้เตือนจากเจา้พนกังานจราจร 
  ง. ผิดทุกขอ้ 
114. เม่ือผูข้บัขี่ไม่ยอมเป่าเคร่ืองมือตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นร่างกายโดยวิธีเป่าลมหายใจโดยไม่มีเหตุอนั 
 สมควรและมีพฤติการณ์อนัควรเช่ือวา่ผูข้บัขี่ขบัรถในขณะเมาสุรา  เจา้หนา้ท่ีต ารวจจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
  ก. ใหส้ันนิษฐานวา่ผูข้บัขี่ขบัรถในขณะเมาสุรา และมีความผิดขอ้หา “ขบัรถในขณะเมาสุราหรือของเมา 
   อยา่งอ่ืน (ไม่ยอมทดสอบ)” และขอ้หา “ฝ่าฝืนค าสั่งเจา้พนกังานท่ีใหท้ าการทดสอบผูข้บัขี่ (เมาสุราหรือ 
   ของมึนเมาอยา่งอ่ืน)” 
  ข. ใหส้ังเกตวา่ผูข้บัขี่มีอาการมึนเมาหรือไม่ ถา้ไม่มีไม่ตอ้งด าเนินการอะไร 
  ค. ใหส่้งตวัผูข้บัขี่ไปตรวจยงัโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุดทนัที 
  ง. ขอ้ ก. และขอ้ ค. ถูก 
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115. จุดตรวจท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาแลว้ จะตอ้งมีก าหนดระยะเวลาไม่เกินก่ีชัว่โมง 
  ก. 8 ชม. 
  ข. 12 ชม. 
  ค. 24 ชม. 
  ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
116. การตั้งจุดตรวจจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัใด  
  ก. หน.สภ. ขึ้นไป โดยพิจารณาวา่เป็นกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นอยา่งยิง่ 
  ข. ระดบั ผบก. เท่านั้น  
  ค. ผบก. ขึ้นไป โดยพิจารณาวา่เป็นกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นอยา่งยิง่ 
  ง. ไม่ต ่ากวา่ ระดบั ผบก. 
117. ขอ้ใดผิด 
  ก. หวัหนา้จุดตรวจและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งสวมเส้ือสะทอ้นแสงเหมือนกบั เพื่อให้ประชาชนทราบ 
   วา่ก าลงัปฏิบติัหนา้ท่ี 
  ข. เคร่ืองตรวจวดัแอลกอฮอลต์อ้งใชเ้คร่ืองของทางราชการท่ีผา่นการตรวจรับรอง แลว้เท่านั้น 
  ค. จุดคดักรองควรใชเ้วลาใหน้อ้ยท่ีสุด อยา่งมากไม่ควรเกิน 30วินาที และไม่ควรเรียกตรวจใบขบัขี่หรือ 
   ส าเนาคู่มือจดทะเบียนรถเพราะท าใหเ้สียเวลา 
  ง. ไม่มีขอ้ใดผิด ถูกทุกขอ้ 
118. ตามค าสั่ง ตร. ท่ี 178/2564 ลงวนัท่ี 9 เม.ย.64 ใครคือ “ผูบ้นัทึก” 
  ก. เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีทุกนาย 
  ข. หวัหนา้ชุดปฏิบติัการ 
  ค. รองหัวหนา้ชุดท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  ง. เจา้หนา้ท่ีต ารวจคนไหนก็ไดท่ี้อยูร่ะหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ี 
119. การบนัทึกภาพและเสียงตามค าสั่ง ตร. ท่ี 178/2564 ลงวนัท่ี 9 เม.ย.64 ก าหนดใหใ้ชใ้นกรณีใดบา้ง 
  ก. ทุกคร้ังท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสายตรวจ 
  ข. การสืบสวนจบักุม 
  ค. การสอบสวนคดีอาญา 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
120. การใชโ้ทรศพัทข์ณะขบัรถ พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43(9) ระบุวา่ หา้มผูข้บัขี่ใช้ 
 โทรศพัทห์รือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนใดในขณะท่ีรถเคล่ือนท่ี เวน้แต่กรณีใด 
  ก. กรณีใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชอุ้ปกรณ์เสริมส าหรับการสนทนา โดยผูข้บัขี่ไม่ตอ้งถือหรือจบัโทรศพัท์ 
   เคล่ือนท่ีนั้น เช่น สมอลลท์อลค์ หรือบูลทูธ 
  ข. ใชโ้ทรศพัทข์ณะรถติดหรือติดไฟแดง 
  ค. การใชแ้สตนด้ียดึโทรศพัทก์บัพวงมาลยั 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
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121. พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 หา้มมิใหผู้ข้บัขี่ขบัรถบนทางเทา้โดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
 เวน้แต่ขอ้ใด 
  ก. รถลากเขน็ส าหรับทารก 
  ข. รถลากเขน็ส าหรับคนป่วยหรือคนพิการ 
  ค. รถจกัรยายนตท่ี์ใชค้วามเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. 
  ง. ขอ้ ก. และ ข. ถูก 
122.  ผูข้บัขี่ซ่ึงขบัรถในทางตอ้งเปิดไฟ หรือใชแ้สงสวา่ง ภายในระยะทางเท่าใดท่ีจะมองเห็นคน รถ หรือส่ิงกีด 
 ขวางในทางไดโ้ดยชดัเจน 
  ก. 150 เมตร 
  ข. 100 เมตร 
  ค. ไม่นอ้ยกวา่ 150 เมตร 
  ง. ไม่นอ้ยกวา่ 100 เมตร 
123. ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน พ.ศ.2554 ใครคือผูรั้กษาการ 
 ตามระเบียบดงักล่าว 
  ก. ผบ.ตร. 
  ข. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
  ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
  ง. นายกรัฐมนตรี 
124. ปัจจุบนัมีการน าเคร่ืองหมายราชการ เช่น ตราโล่เขน ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ เป็นตน้ ไปใชติ้ดรถของ 
 ตนเพื่อใหเ้หมือนกบัรถต ารวจ หรือน าโลโกเ้คร่ืองหมายราชการไปติดท่ีรถของตน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก 
 หน่วยงานราชการ เพื่อใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่ตนไดท้ างานอยูใ่นหน่วยราชการนั้นๆ การกระท าดงักล่าวมีความผิด 
 ตามขอ้ใด 
  ก. พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
  ข. พ.ร.บ.เคร่ืองหมายราชการ พ.ศ.2482 
  ค. พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
  ง. พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
125. การน าป้ายทะเบียนรถแบบใชรี้โมทซ่อนป้ายทะเบียนมาใช ้มีความผิดขอ้หาใด 
  ก. มีและแสดงแผน่ป้ายและเคร่ืองหมายไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  ข. ปิดบงัซ่อนเร้น 
  ค. แจง้ความเท็จต่อเจา้พนกังาน 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
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126. รายละเอียดเก่ียวกบัโคมไฟต่างๆ ของรถทุกประเภทตามกฎหมาย ทั้งต าแหน่งการติดตั้ง จ านวนโคมไฟ  
 ความสวา่ง ทิศทางการส่องสวา่งและสีของแสง ระบุดงัน้ี 
  ก. ก าหนดใหร้ถมีโคมไฟแสงพุ่งต ่าไดไ้ม่เกิน 2 ดวง และมีโคมไฟแสงพุ่งไกลไดไ้ม่เกิน 2 ดวง 
  ข. โคมไฟตอ้งมีแสงขาวหรือเหลืองอ่อน ไม่สวา่งจา้จนเกินไป 
  ค. โคมไฟอยูใ่นระดบัเดียวกนัท่ีหนา้รถดา้นซา้ยและขวา สูงจากผิวทางไม่นอ้ยกวา่ 40 เซนติเมตร  
   แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
127. เม่ือเจา้พนกังานจราจร พบผูข้บัขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก  หรือตามกฎหมายอ่ืนอัน 
 เก่ียวกบัรถหรือการใชท้างท่ีมีความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน และมีโทษ 
 ปรับ เจา้พนกังานจราจร มีอ านาจอยา่งไร 
  ก. ยดึใบอนุญาตขบัขี่  
  ข. วา่กล่าวตกัเตือน    
  ค. ออกใบสั่งใหผู้ข้บัขี่ช าระค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ   
  ง. ขอ้ ข และขอ้ ค ถูก 
128. ขอ้ใดไม่ไดห้มายถึง “ความเสียหาย” ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 
  ก. ความเสียหายต่อชีวิต  
  ข. ความเสียหายต่อร่างกาย 
  ค. ความเสียหายต่ออนามยัอนัเกิดจากรถ 
  ง. ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น 
129. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งเก่ียวกบัระบบ Police Ticket Management (PTM) 
  ก.  เป็นระบบท่ีใหสิ้ทธิเฉพาะเจา้หนา้ท่ีจราจรใชง้านเท่านั้น 
  ข. เป็นระบบท่ีใชบ้ริหารจดัการใบสั่ง โดยสามารถท าการออกใบสั่ง รับช าระใบสั่ง รวมถึงดูรายงานต่างๆ ได ้
  ค. การเขา้ใชง้านระบบจะตอ้งใชร้หสัการใชง้าน Polis เท่านั้น 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
130. การเขา้ใชง้านระบบ Police Ticket Management (PTM) ขอ้ใดผิด 
  ก. ตอ้งเขา้ใชง้านดว้ยระบบปฏิบติัการ google chrome เท่านั้น 
  ข. หากจะเขา้ใชง้านตอ้งมีเน็ตเวิร์คการใชง้านสายแลนของส านกังานต ารวจแห่งชาติ หรือ VPN เท่านั้น 
  ค. รหสัการเขา้ใชง้านด าเนินการขอสิทธิเพียงคร้ังแรกและสามารถใชไ้ดต้ลอดไป ไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียน 
  ง. การขอสิทธิการเขา้ใชง้านตอ้งขอผา่น ศทก. เท่านั้น 
131. ขอ้ใดไม่ใช่ฟังกช์ัน่การใชง้านในระบบ Police Ticket Management (PTM)  
  ก. ออกใบสั่งกลอ้ง หรือใบสั่งทางไปรษณีย ์
  ข. นบัระยะเวลาใบสั่งตามขอ้กฎหมายแบบอตัโนมติั 
  ค. ออกใบเตือนส าหรับการส่งไปรษณีย ์โดยสามารถออกไดห้ลายๆ คร้ัง 
  ง. รับช าระค่าปรับทั้งผา่นทางสถานี และทางช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีก าหนด 
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132. กรณีด าเนินการบนัทึกใบสั่งผิด การแกไ้ขขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง 
  ก. แกไ้ขไม่ได ้
  ข. ใชร้หสัผูใ้ชง้านระดบัสารวตัรขึ้นไป เขา้ไปแกไ้ขในเมนูยกเลิกใบสั่ง จากนั้นบนัทึกใบสั่งในระบบ 
   ใหม่อีกคร้ัง 
  ค. เขา้เมนูบนัทึกใบสั่ง แลว้บนัทึกขอ้มูลใหม่ไดเ้ลยทนัที 
  ง. เขา้เมนูช าระค่าปรับ และแกไ้ขใบสั่ง 
133. ในกรณีเจา้หนา้ท่ีหนา้ท่ีออกใบสั่งแบบกลอ้ง หรือแบบไปรษณีย ์เม่ือด าเนินการส่งไปรษณีย ์แลว้ถูกตีกลบั 
 เจา้หนา้ท่ีสามารถด าเนินการอยา่งไรไดบ้า้ง 
  ก. บนัทึกยกเลิกใบสั่งในระบบ พร้อมระบุ “ถูกไปรษณียตี์กลบั” 
  ข. ปร้ินทใ์บสั่งใหม่ พร้อมด าเนินการส่งอีกที เผ่ือไปรษณียจ์ะท างานผิดพลาด 
  ค. เขา้เมนูช าระค่าปรับ จากนั้นเลือกตกัเตือน 
  ง. ออกหมายเรียกผูก้ระท าความผิด เพื่อสอบถามท่ีอยู ่และแจง้ขอ้กล่าวหา 
134.  หากประชาขนมาช าระค่าปรับขา้มสถานี ในฐานะเจา้หนา้ท่ีตามระเบียบควรด าเนินการอยา่งไร 
  ก. แจง้ประชาชนวา่ใหไ้ปช าระท่ีสถานีเจา้ของใบสั่ง 
  ข. ด าเนินการตรวจสอบใบสั่งในระบบ PTM วา่ค่าปรับจ านวนเท่าใด เม่ือรับช าระค่าปรับแลว้น าไปช าระ 
   ผา่นระบบ Paybill ของ Krungthai Corporate Online 
  ค. รับช าระค่าปรับ จากนั้นประสานงานสถานีเจา้ของใบสั่ง พร้อมขอเลขบญัชีเพื่อด าเนินการโอนเงิน 
   ค่าปรับให้ 
  ง. รับช าระค่าปรับ จากนั้นใชแ้อพลิเคชัน่ Next จ่ายเงินแทนประชาชน 
135. ปัจจุบนัช่องทางการช าระค่าปรับผา่นระบบ Police Ticket Management (PTM) มีอะไรบา้ง 
  ก. ธนาคารกรุงไทย ผา่นเคาน์เตอร์ ตูเ้อทีเอม็ และ Next 
  ข. ตูบุ้ญเติม 
  ค. แฟมิล่ีมาร์ท ท๊อปส์ ซุปเปอร์มาเก็ต และท่ีมีเคร่ืองหมาย Cenpay 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
136. ตามระเบียบของส านกังานต ารวจแห่งชาติ หากออกใบสั่งเล่มแลว้ เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งมาด าเนินการบนัทึกลง 
 ระบบ PTM เม่ือใด 
  ก. ภายใน 2 วนันบัแต่วนัท่ีออกใบสั่ง 
  ข. ภายใน  2 วนัท าการ 
  ค. ภายใน 3 วนัท าการ 
  ง. เม่ือไรก็ได ้
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137. ขอ้ใดถูกตอ้งส าหรับการใชง้านระบบ PTM 
  ก. ส าหรับใบสั่งกลอ้ง ตอ้งด าเนินการออกใบสั่งภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุ 
  ข. การออกใบเตือนหากด าเนินการส่งไปรษณียแ์ลว้ จะตอ้งมาบนัทึกวนัท่ีส่งไปรษณียท่ี์ระบบดว้ย 
  ค. การเรียกดูรายงานในระบบ PTM สามารถด าเนินการไดท้นัทีท่ีมีการช าระเรียบร้อย 
  ง. ถูกทั้งขอ้ ก และ ข 
138. การแจกใบสั่งเล่มเพื่อใชง้าน ขอ้ใดผิด 
  ก. บก. จะเป็นผูบ้นัทึกเลขเล่มใบสั่งเม่ือไดรั้บจากโรงพิมพ ์
  ข. สภ. ไดรั้บใบสั่งแลว้จะตอ้งด าเนินการแจกจ่ายใหเ้จา้หนา้ท่ีก่อน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถบนัทึกใบสั่งใน 
   ระบบได ้
  ค. การบนัทึกปีเล่มใบสั่ง ใหบ้นัทึกตามปีเล่ม บนหนา้ปกเล่มใบสั่ง 
  ง. หากแจกใบสั่งผิดแลว้ ไม่สามารถแกไ้ขในระบบ PTM ได ้
139. ในการออกใบสั่งแบบกลอ้ง ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
  ก. ผูค้รอบครองรถ คือ ผูก้ระท าความผิด 
  ข. สามารถแนบรูปในใบสั่งไดสู้งสุด 3 รูป 
  ค. กรณีรหสัไปรษณียข์องผูก้ระท าความผิดไม่ถูกตอ้ง เจา้หนา้ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
140. ขอ้ใดไม่ใช่รายงานในระบบ PTM 
  ก. รายงานรับช าระค่าปรับตาม พรบ. 
  ข. รายงานการออกใบสั่ง 
  ค. รายงานการส่งใบเตือนทางไปรษณีย ์
  ง. รายงานการรับช าระค่าปรับตามทอ้งท่ีเกิดเหตุ 
141. หากเกิดค าเตือน ตามรูปภาพ เจา้หนา้ท่ีควรแกไ้ขอยา่งไร 
  
 
 
 
 
 
 
  ก. ตรวจสอบสิทธิการเขา้ใชง้าน หรือความถูกตอ้งของรหสัการเขา้ใชง้าน 
  ข. แจง้เจา้หนา้ท่ีวา่ระบบมีปัญหา 
  ค. รออีก 30 นาทีค่อยเขา้ระบบใหม่ 
  ง. ตรวจสอบเน็ตเวิร์คการเขา้ระบบของสถานี 
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142. การด าเนินการดา้นการเงินกรณีประชาชนช าระค่าปรับดว้ยการช าระ Banking Agent เช่น ไปรษณียไ์ทย 
 จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
  ก. ใหป้ระชาชนน าหลกัฐานการช าระเงินมาใหท่ี้สถานี 
  ข. รอตรวจสอบการรับช าระเงินจากระบบ PTM โดยการเรียกรายงานในวนัถดัไป 
  ค. น ารายงานใน PTM ตรวจสอบกบับญัชีรับเงิน โดยเงินจะเขา้ในวนัถดัไป (นบัจากการออกรายงาน) 
  ง. ถูกทั้งขอ้ ข และ ค 
143. ขอ้ใดกล่าวผิด เก่ียวกบัการแจกจ่ายใบสั่ง 
  ก. หากมีเจา้หนา้ท่ียา้ยสถานี ใบสั่งท่ีแจกจ่ายไปแลว้ (เฉพาะเล่มท่ียงัไม่เคยใชง้าน) สามารถน ากลบัมา 
   แจกจ่ายใหม่ได ้ 
  ข. ในกรณีตอ้งการเรียกคืนเล่มใบสั่ง จะตอ้งใชเ้มนูคืนใบสั่ง 
  ค. หากมีการแจกจ่ายใบสั่งผิด เจา้หนา้ท่ีจะแกไ้ขไม่ได ้ใหท้ าลายเล่มใบสั่งไดท้นัที 
  ง. ในกรณีท่ีมีการแจกใบสั่งสลบัเล่ม ทางสภ. หรือ บก. จะตอ้งด าเนินการเรียกคืนใบสั่งเล่มท่ีแจกผิด 
   จากนั้นน ามาแจกจ่ายใหม่อีกคร้ัง 
144. ขอ้ใดกล่าวผิด เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเลขหมวกของเจา้หนา้ท่ี 
  ก. การเปล่ียนแปลงเลขหมวกตอ้งเขา้เมนูจดัการระบบ โดยลบขอ้มูลท่านเดิม เลขหมวกเดิมก่อน จากนั้น 
   ค่อยเพิ่มขอ้มูลพร้อมเลขหมวกใหม่  
  ข. ไม่ควรมีการเปล่ียนแปลงเลขหมวก ระหวา่งเล่มใบสั่งท่ียงัใชไ้ม่หมด เพราะจะท าใหใ้บสั่งเดิมใชต่้อ 
   ไม่ได ้ 
  ค. ขอ้มูลใบสั่งเดิมท่ีบนัทึกแลว้ จะถูกเปล่ียนแปลงทั้งหมด 
  ง. ขอ้มูลใบสั่งใหม่ท่ีบนัทึกหลงัการเปล่ียน จะแสดงขอ้มูลใหม่ท่ีด าเนินการบนัทึก 
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145. กรณีเกิดค าเตือน ตามรูป เจา้หนา้ท่ีควรด าเนินการอยา่งไร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ก. อาจมีขอ้ผิดพลาดทางการส่ือสารระหวา่งเน็ตเวิร์ค ตร. หรือ ขบ. 
  ข. อาจมีขอ้ผิดพลาดทางการส่ือสารระหวา่งเน็ตเวิร์คธนาคาร หรือ ตร. 
  ค. เจา้หนา้ท่ีอาจจะทิ้งระยะเวลา แลว้ลองเขา้อีกคร้ัง หากยงัเขา้ไม่ได ้สามารถแจง้ทางกลุ่มไลน์เพื่อ 
   ตรวจสอบปัญหาและแกไ้ข 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
146. รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) บรรทุกถงัแก๊ส ผูข้บัขี่ตอ้งมีใบอนุญาตขบัขี่ชนิดใด 

ก. ใบอนุญาตขบัขี่ส่วนบุคคล ชนิดท่ี 4 ขนวตัถุอนัตราย 
ข. ใบอนุญาตขบัขี่ทุกประเภท ชนิดท่ี 4 ขนวตัถุอนัตราย 
ค. ใบอนุญาตขบัขี่รถยนตส์าธารณะ 
ง. ใบอนุญาตขบัขี่รถยนตส่์วนบุคคล 

147. ในกรณีตอ้งการเพิ่มเจา้หนา้ท่ีเพื่อใชง้านในระบบ และไม่สามารถเพิ่มได ้โดยระบบแจง้เตือนไม่สามารถเพิ่ม 
 เจา้หนา้ท่ีขา้มสถานี ควรปฏิบติัอยา่งไร 
  ก. ตรวจสอบในก าลงัพล วา่เจา้หนา้ท่ีท่านนั้นมีรายช่ือในหน่วยถูกตอ้งหรือยงั 
  ข. ตรวจสอบวา่เจา้หนา้ท่ีผูน้ั้น มีสิทธิการใชง้านใน crime 
  ค. ตรวจสอบ ช่ือ เลขบตัรประชาชน 13 หลกั ในระบบ crime 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
148. การคน้หาใบสั่งบนระบบ PTM ขอ้ใดกล่าวผิด 
  ก. การคน้หาใบสั่งสามารถคน้หาขา้มสถานีได ้
  ข. การคน้หาใบสั่งสามารถคน้หาไดแ้มก้ระทัง่ใบสั่งหมดอายุ 
  ค. การคน้หาใบสั่ง จะสามารถเรียกดูขอ้มูลได ้แต่แกไ้ขไม่ได ้
  ง. ผูใ้ชง้านทุกสิทธิ สามารถใชง้านการคน้หาใบสั่งได ้
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149. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถประเภทส่วนบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก  สามารถใชแ้ทน 
  ใบอนุญาตขบัรถยนตส่์วนบุคคล  ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตไ์ด้  
 ข. ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถประเภท  ทุกประเภทตามกฎหมายว่าดว้ยขนส่งทางบก   สามารถใชแ้ทน 
  ใบอนุญาตขบัรถยนตส่์วนบุคคล  แต่ไม่สามารถใชก้บัใบอนุญาตขบัรถยนตส์าธารณะตามกฎหมาย 
  วา่ดว้ยรถยนตไ์ด ้
 ค. ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถชนิดท่ี 2 ,  ชนิดท่ี 3  และชนิดท่ี 4  ใชเ้ป็นใบอนุญาตขบัรถชนิดท่ี 1 ได ้
 ง. ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถชนิดท่ี 4  ใชเ้ป็นใบอนุญาตขบัรถชนิดท่ี 1  ชนิดท่ี 2  และชนิดท่ี 3 ได้ 
150. ขอ้ใดต่อไปน้ีคือ  มาตรการทางปกครอง  ซ่ึงถือเป็นโทษและมาตรการบงัคบัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 
 ดา้นจราจร  
  ก. การสั่งพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี่ 
  ข. การออกใบสั่งเพื่อใหผู้ก้ระท าความผิดไปช าระค่าปรับ 
  ค. การออกใบเตือนใหผู้ข้บัขี่ท่ีกระท าผิดมาช าระค่าปรับภายในก าหนดเวลา 
  ง. เจา้พนกังานจราจรใชดุ้ลยพินิจวา่กล่าวตกัเตือนผูก้ระท าความผิด พ.ร.บ.จราจรฯ ท่ีมีอตัราโทษปรับ 
   สถานเดียว 
151. นายกลา้หาญ  มากมี  ขบัขี่รถยนตก์ระบะ(รถปิกอพั)ไปเจอจุดตรวจจราจร  โดยต ารวจจราจรขอตรวจสอบ 
 ใบอนุญาตขบัรถ   นายกลา้หาญฯ จึงยืน่ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถประเภทส่วนบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยการ 
 ขนส่งทางบกใหก้บัต ารวจจราจร  ใบอนุญาตขบัรถของนายกลา้หาญฯสามารถใชข้บัรถยนตก์ระบะ (รถ 
 ปิกอพั) ไดห้รือไม่ 
  ก. ไม่ได ้ เพราะใชใ้บอนุญาตกบัรถผิดประเภท 
  ข. ได ้ เพราะใบอนุญาตขบัรถประเภทส่วนบุคคลตามกฎหมายขนส่ง  สามารถใชแ้ทนใบอนุญาตขบั 
   รถยนตส่์วนบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตไ์ด ้
  ค. ไม่ได ้ เพราะใบอนุญาตขบัรถประเภทส่วนบุคคลตามกฎหมายขนส่ง ไม่สามารถใชแ้ทนใบอนุญาต 
   ขบัรถยนตส่์วนบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตไ์ด ้
  ง. ได ้ เพราะใชก้บัรถไดทุ้กประเภท 
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152. รถจกัรยานยนตท่ี์มีการเปล่ียนแปลงท่อไอเสียใหม่  หลงัจากท่ีรถคนัดงักล่าวไดข้อจดทะเบียนกบักรมการ 
 ขนส่งทางบกเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  เม่ือน ามาใชใ้นทางจะมีความผิดหรือไม่ 
  ก. ไม่มีความผิด  แต่หา้มมิใหเ้สียงดงัเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้โดยรถจกัรยานยนตต์อ้งไม่เกิน 
   80 เดซิเบลเอ 
  ข. ไม่มีความผิด  แต่หา้มมิใหเ้สียงดงัเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้โดยรถจกัรยานยนตต์อ้งไม่เกิน  
   95 เดซิเบลเอ 
  ค. ไม่มีความผิด  แต่หา้มมิใหเ้สียงดงัเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้โดยรถจกัรยานยนตต์อ้งไม่เกิน  
   100 เดซิเบลเอ 
  ง. มีความผิด  เพราะเป็นการดดัแปลงสภาพหรือเปล่ียนแปลงสภาพรถหรือส่วนหน่ึงส่วนใดใหผ้ิดไปจาก 
   รายการท่ีจดทะเบียนไว ้
153. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ เคร่ืองหมายจราจร 
  ก. ป้ายหา้มจอด 
  ข. ป้ายบอกทางโคง้ 
  ค. สัญญาณไฟจราจรตามแยกต่างๆ 
  ง. ป้ายบอกระยะทาง 
154. ป้ายจราจรน้ีมีความหมายวา่อยา่งไร 
 
 
 
  ก. หา้มเขา้ 
  ข. หา้มหยดุ 
  ค. หยดุตรวจ 
  ง. หา้มจอด 
155. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของต ารวจจราจร 
  ก. ต ารวจจราจรมีบทบาทหนา้ท่ีจดัการจราจรใหมี้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ข. ต ารวจจราจรมีบทบาทหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายโดยมุ่งเนน้จ านวนการจบักุมและค่าปรับ 
  ค. ต ารวจจราจรมีบทบาทหนา้ท่ีในการรักษาความปลอดภยัทางถนน 
  ง. ต ารวจจราจรมีบทบาทหนา้ท่ีช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน 
156. กรณีใดต่อไปน้ีไม่ใช่อ านาจหนา้ท่ีของ “เจา้พนกังานจราจร” 
  ก. อ านาจการใหส้ัญญาณจราจรดว้ยมือและแขน 
  ข. อ านาจในการติดตั้งเคร่ืองหมายจราจร 
  ค. อ านาจการใหส้ัญญาณจราจรดว้ยนกหวีด 
  ง. อ านาจในการคืนของกลางรถยนต ์
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157. ขอ้ใด ไม่ใช่ วตัถุประสงคห์ลกัในการจดัการจราจร 
  ก. เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชถ้นน 
  ข. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจร 
  ค. เพื่อใหป้ระชาชนกล่าวช่ืนชมต ารวจจราจร 
  ง. เพื่อควบคุมและระบายการจราจรไม่ใหติ้ดขดั 
158. ขอ้ใด ไม่ควรกระท า ในกรณีท่ีท่านไปถึงสถานท่ีเกิดอุบติัเหตุท่ีมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บสาหสัเป็นคนแรก  
  ก. ถ่ายรูปแลว้รีบเคล่ือนยา้ยรถท่ีเกิดอุบติัเหตุเขา้ขา้งทางทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ร้อยเวรทราบเพื่อไม่ให้ 
   การจราจรติดขดั 
  ข. เรียกเก็บและตรวจสอบใบอนุญาตขบัขี่ของคู่กรณีเพื่อส่งมอบใหพ้นกังานสอบสวน 
  ค. รักษาสถานท่ีเกิดเหตุมิใหบุ้คคลท่ีไม่ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปสถานท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
  ง. รีบแจง้ไปยงัหน่วยรักษาพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้ง 
159. ขอ้ใดคือความหมายของจุดตรวจท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
  ก. สถานท่ีท่ีเจา้พนกังานต ารวจออกจบักุมตรวจคน้เพื่อจบักุมผูก้ระท าผิดในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือ 
   จ าเป็นเร่งด่วน 
  ข. สถานท่ีท่ีเจา้พนกังานต ารวจออกท าการตรวจคน้เพื่อจบักุมผูก้ระท าผิดโดยระบุสถานท่ีไวช้ดัเจนเป็น 
   การถาวร 
  ค. สถานท่ีท่ีเจา้พนกังานต ารวจออกปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจคน้เพื่อจบักุมผูก้ระท าผิดในเขตการเดินรถหรือทาง 
   หลวงเป็นการชัว่คราว แต่ตอ้งไม่เกิน 24 ชม. 
  ง. สถานท่ีท่ีเจา้พนกังานต ารวจออกปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจคน้เพื่อจบักุมผูก้ระท าผิดในเขตการเดินรถหรือทาง 
   หลวงเป็นการชัว่คราว แต่ตอ้งไม่เกิน 48 ชม. 
160. ขอ้ใดต่อไปน้ี กล่าวถูกต้อง เก่ียวกบัมาตรการปฏิบติัเก่ียวกบัการตั้งจุดตรวจในปัจจุบนั 
  ก. การจดัท าแผนการตั้งจุดตรวจ ให ้สน./สภ. บนัทึกขอ้มูลรายละเอียดลงในระบบแอปพลิเคชนั TPCC  
   (Traffic Police Checkpoint Control) 
  ข. จุดตรวจตอ้งมีป้าย “หยดุตรวจ” แสดง ยศ ช่ือ สกุล และต าแหน่งหวัหนา้จุดตรวจ พร้อมหมายเลข 
   โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้งัคบัการหรือท่ีผูบ้งัคบัการมอบหมาย 
  ค. เจา้พนกังานจราจรตอ้งบนัทึกการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยกลอ้งบนัทึกภาพเคล่ือนไหวชนิดติดตวั หรือติด 
   หมวกนิรภยัท่ีสามารถบนัทึกภาพเคล่ือนไหวไดต้ลอดเวลา 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
161. ขอ้ใด กล่าวไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัระบบ PTM (Police Ticket Management) 
  ก. เป็นระบบเพื่อรองรับการช าระค่าปรับทางอิเลก็ทรอนิกส์ และต่างทอ้งท่ี 
  ข. เป็นระบบท่ีสามารถออกใบสั่งแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
  ค. เป็นระบบท่ีขา้ราชการต ารวจทุกนายสามารถเขา้ถึงได ้
  ง. ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลสถิติการกระท าผิด 
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162. ขอ้ใด กล่าวถูกต้องท่ีสุด เก่ียวกบัปัจจยัหลกัของการเกิดอุบติัเหตุทางถนน 
  ก. นิสัยมกัง่ายของคนไทย 
  ข. การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 
  ค. คน รถ ถนนและส่ิงแวดลอ้ม 
  ง. สภาพถนนท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 
163. ขอ้ใด กล่าวถูกต้อง เก่ียวกบัอนัตรายของถนนส่ีเลนแบบเกาะสี  
  ก. ถนนกวา้งท าใหข้บัรถดว้ยความเร็ว 
  ข. สามารถขา้มไปชนแบบ “ปะทะ” กบัฝ่ังตรงขา้ม 
  ค. ใชเ้กาะสีเป็นท่ีหยดุรอเล้ียวรถ หรือกลบัรถ 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
164. ขอ้ใดเป็นวิธีการเพิ่มความปลอดภยัทางถนนโดยอาศยัหลกัวิศวกรรมทางถนน 
  ก. การติดตั้งเนินชะลอความเร็วก่อนถึงจุดคนขา้มถนน 
  ข. การติดตั้งกลอ้งตรวจจบัความเร็วก่อนถึงจุดอนัตราย 
  ค. การระดมเจา้หนา้ท่ีต ารวจกวดขนัวินยัจราจรบริเวณท่ีมีอุบติัเหตุสูง 
  ง. การใหค้วามรู้กบัประชาชนเก่ียวกบัความปลอดภยัทางถนน 
165. ขอ้ใด ไม่ใช่ ขีดจ ากดัของมนุษย ์
  ก. นาย ก เป็นโรคประจ าตวัแลว้ไปขบัรถ 
  ข. นาย ข ไม่มีใบขบัขี่แลว้ไปขบัรถ 
  ค. นาย ค มกัจะง่วงเม่ือขบัรถเวลากลางคืน 
  ง. นาย ง มองไม่ชดัในเวลากลางคืน 
166. ปัจจุบนัแนวคิดเก่ียวกบัระบบปลอดภยั (Safe System) เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลวา่ 
 สามารถพฒันาความปลอดภยัทางถนนไดจ้ริง ขอ้ใดดงัต่อไปน้ี กล่าวถูกต้องท่ีสุด เก่ียวกบัระบบปลอดภยั  
 (Safe system) 
  ก. ระบบท่ีคนใชร้ถใชถ้นนมีวินยัสูง มีโทษสูงเพื่อป้องกนัไม่ใหค้นมีพฤติกรรมเส่ียง 
  ข. ระบบท่ีใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการจราจร เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัมากขึ้น 
  ค. ระบบท่ีอาศยัการพฒันาในทุกมิติรวมกนัจนทั้งระบบมีความปลอดภยัสูง เป็นระบบท่ีไม่พึ่งพา 
   พฤติกรรมของมนุษย ์
  ง. สร้างระบบท่ีเนน้ไปยงัการควบคุมการออกใบอนุญาตขบัขี่ และการออกทะเบียนรถยนตอ์ยา่งเขม้งวด 
167.  พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ.2562 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบั พ.ศ.2522 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 

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 (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ.2562  ม.4 (38) ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมไดบ้ญัญติัความหมายของ 
     ค  าวา่ "หวัหนา้เจา้พนกังานจราจร" หมายถึงผูใ้ด  

ก. ผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล, ผูบ้ญัชาการต ารวจภูธร ภ.1 - 9 หรือเทียบเท่าท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
ข. ผูบ้งัคบัการต ารวจนครบาล ,ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั ฯ หรือเทียบเท่าท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
ค. ขา้ราชการต ารวจท่ีด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ รองผูก้  ากบัการท่ีเป็นหัวหนา้สถานีต ารวจ ไดรั้บแต่งตั้งจาก 
      ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
ง. ผูก้  ากบัการหวัหนา้สถานีต ารวจฯ หรือเทียบเท่าท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

169.  รถดงัต่อไปน้ี รถชนิดใดไม่ไดรั้บยกเวน้ท่ีไม่ตอ้งจดทะเบียน 
ก. รถของส านกัพระราชวงัท่ีจดทะเบียนและมีเคร่ืองหมายตามระเบียบท่ีเลขาธิการพระราชวงัก าหนด 
ข. รถท่ีเจา้ของแจง้การไม่ใชร้ถตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522  
ค. รถของกระทรวงคมนาคมท่ีจดทะเบียนและมีเคร่ืองหมาย ตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก าหนด 
ง. รถของกรมต ารวจท่ีจดทะเบียนและมีเคร่ืองหมาย ตามระเบียบท่ีผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด 

170.  ใบอนุญาตขบัรถขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. ใบอนุญาตขบัรถยนตส์ามลอ้สาธารณะใชแ้ทนใบอนุญาตขบัรถยนตส์ามลอ้ส่วนบุคคลได้ 
ข. ใบอนุญาตขบัรถยนตส์าธารณะใชแ้ทนใบอนุญาตขบัรถยนตส่์วนบุคคลได้ 
ค. ใบอนุญาตขบัรถยนตส่์วนบุคคลใชส้ าหรับขบัรถยนตบ์ริการใหเ้ช่าได ้
ง. ใบอนุญาตขบัรถแทรกเตอร์ใชแ้ทนใบอนุญาตขบัรถบดถนนได ้ 

171.  ในกรณีท่ีเจา้พนกังานจราจรไดว้า่กล่าวตกัเตือนหรือออกใบสั่งใหผู้ข้บัขี่ผูใ้ด หากเจา้พนกังานจราจรเห็นวา่  
     ผูข้บัขี่ผูน้ั้นอยูใ่นสภาพท่ีหากใหข้บัรถต่อไป อาจเป็นอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นของตนเองหรือ 
        ผูอ่ื้น ให้เจา้พนกังานจราจรมีอ านาจ ด าเนินการอยา่งไร 

 ก. ยดึใบอนุญาตขบัขี่หรือบนัทึกการยดึใบอนุญาตขบัขี่ ดว้ยวิธีการทางขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ หรือระงบั 
  การใชร้ถเป็นการชัว่คราวเพื่อมิใหผู้น้ั้นขบัรถ และใหเ้จา้พนกังานจราจรคืนใบอนุญาตขบัขี่ หรือยกเลิก 
  การบนัทึกการยดึใบอนุญาตขบัขี่ดว้ยวิธีการทางขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ หรือยอมใหผู้ข้บัขี่ขบัรถได้ เม่ือ 
  เม่ือผูข้บัขี่นั้นอยูใ่นสภาพท่ีสามารถขบัรถต่อไปได ้

ข. ยดึใบอนุญาตขบัขี่หรือบนัทึกการยดึใบอนุญาตขบัขี่ ดว้ยวิธีการทางขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ และระงบัการ  
     ใชร้ถเป็นการถาวรเพื่อมิใหผู้น้ั้นขบัรถ และใหเ้จา้พนกังานจราจรคืนใบอนุญาตขบัขี่ หรือยกเลิกการ 
  บนัทึกการยดึใบอนุญาตขบัขี่ดว้ยวิธีการทางขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์   
ค. ยดึใบอนุญาตขบัขี่ และระงบัการใชร้ถเป็นการชัว่คราวเพื่อมิใหผู้น้ั้นขบัรถ 
ง. ถูกทุกขอ้ 
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172.  หากในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีจดัการจราจร ไดพ้บนายด า ขบัรถยนตน์ัง่สาธารณะ โดยมีเพียงใบอนุญาตขบัรถยนต ์
      ส่วนบุคคล ไม่มีใบอนุญาตขบัรถยนตส์าธารณะ ท่านจะด าเนินการอยา่งไร  

ก. ออกใบสั่งเจา้พนกังานใหก้บันายด า ขอ้หาขบัรถโดยไม่มีใบอนุญาตขบัรถ  
ข. ท าบนัทึกจบักุมตวันายค า น าส่งพนกังานสอบสวน  
ค. น าตวันายด า ส่งพนกังานสอบสวนโดยไม่มีการจบักุม  
ง. ด าเนินการตามขอ้ ก. และท าบนัทึกส่งพนกังานสอบสวนเพื่อให้ด าเนินคดีกบัเจา้ของรถดว้ย 

173.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ.2562 ม.160 ในกรณีท่ีเจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถท่ีไดรั้บใบสั่งเป็น  
   นิติบุคคล ก าหนดให้ผูแ้ทนนิติบุคคลมีหนา้ท่ีแจง้ช่ือ ท่ีอยูพ่ร้อมหลกัฐานอ่ืนใดต่อพนกังานสอบสวนท่ีแสดง 
    วา่ผูใ้ดเป็นผูข้บัขี่ฯ ในขณะท่ีพบการกระท าความผิดภายในก่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบสั่ง 

ก. 7 วนั 
ข. 10 วนั 
ค. 15 วนั 
ง. 30 วนั 

174.  ในกรณีเจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถท่ีไดรั้บใบสั่งเป็นนิติบุคคล ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 
    2562 มาตรา 160 แลว้ ไม่แจง้ภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ใหนิ้ติบุคคลนั้นตอ้งระวางโทษปรับในอตัรา 
     ในอตัราก่ีเท่าของอตัราค่าปรับสูงสุดท่ีบญัญติัไวใ้นความผิดนั้น 

ก. 2 เท่า 
ข. 5 เท่า 
ค. 10 เท่า 
ง. ผิดทุกขอ้ 

175.  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตขบัขี่ผูใ้ดถูกตดัคะแนนความประพฤติในการขบัรถจนหมดคะแนน ตามท่ีก าหนดไว  ้
    ใหผู้บ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ในแต่ละทอ้งท่ีสั่งพกั  
   ใชใ้บอนุญาตขบัขี่ของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตขบัขี่ผูน้ั้นคราวละกี่วนั 

ก. 30 วนั 
ข. 60 วนั 
ค. 90 วนั  
ง. 120 วนั 

176.  ผูข้บัรถบรรทุกตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ตอ้งมีส าเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถขณะขบัหรือไม่ 
ก. มี เพราะ เป็นกฎหมายท่ีก าหนดไวต้าม พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522  
ข. มี เพราะถึงแมเ้ป็นรถบรรทุก แต่ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก มาตรา 111 ไดก้ าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีผูข้บัรถ 

  ไวโ้ดยเฉพาะ  
ค. ไม่ตอ้งมี เพราะ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ไดก้ าหนดหนา้ท่ีผูข้บัรถไวโ้ดยเฉพาะแลว้จึงไม่น า 

  พ.ร.บ.รถยนต ์ในกรณีดงักล่าวมาใชอี้ก 
ง. ขอ้ ก. และขอ้ ข. ถูกตอ้ง  
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177.  ในเวลากลางวนัพบรถยนตก์ระบะบรรทุกส่ิงของลกัษณะยาวยื่นพน้กระบะทา้ยรถ 3 เมตร มีสัญญาณธงแดงผกูไว ้
     ปลายสุด ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก. ไม่มีความผิด  
ข. มีความผิดขอ้หาบรรทุกส่ิงของยืน่ยาวพน้ทา้ยรถเกินกฎหมายก าหนด (พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.5 

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 ขอ้ 1) 
ค. มีความผิดขอ้หาบรรทุกส่ิงยืน่ยาวดา้นทา้ยไม่ติดสัญญาณไฟแสงแดงไวป้ลายสุด 
ง. มีความผิดขอ้หาใชร้ถบรรทุกส่ิงของไม่จดัใหมี้หลงัคาป้องกนัส่ิงของบรรทุกตกหล่น  

178.  หากท่านพบรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลน ้าหนกัไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม บรรทุกของจดัป้องกนัตกหล่น 
   เรียบร้อยขบัขี่อยูใ่นช่องทางดา้นขวาสุด จากจ านวน 3 ช่องเดินรถทิศทางเดียวกนั ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก. ผิดขอ้หาไม่ขบัรถบรรทุกในทางเดินรถดา้นซา้ยสุด  
ข. ผิดขอ้หาขบัรถผิดช่องทาง  
ค. ไม่มีความผิด (พ.ร.บ.จราจร ม.35 วรรค 2) 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 

179.  เจา้พนกังานจราจรไดเ้รียกรถยนตเ์ก๋งตอ้งสงสัยหยดุตรวจ แต่ไม่พบส่ิงผิดกฎหมายในรถ แต่พบวา่ผูข้บัขี่ไม่มี 
   ใบอนุญาตขบัรถ ท่านจะด าเนินการตามกฎหมายใหเ้หมาะสมอยา่งไร  

ก. เรียกเก็บบตัรประจ าตวัประชาชนไว ้และออกใบสั่งกล่าวหาว่าขบัรถโดยไม่ไดรั้บอนุญาตและปล่อยไปโดย 
   ใหไ้ปพบพนกังานสอบสวนตามเวลาท่ีก าหนดในใบสั่ง 
ข. ออกใบสั่งกล่าวหาวา่ขบัรถโดยไม่ไดรั้บอนุญาต โดยไม่ไดเ้รียกเก็บเอกสารใดๆ ไว ้และปล่อยไป โดยให้ 
 ไปพบพนกังานสอบสวนตามเวลาท่ีก าหนดในใบสั่งหรือไปช าระค่าปรับตามช่องทางท่ี กม.ก าหนด 
ค. เชิญตวัผูข้บัขี่มาพบพกังานสอบสวนเวรเพื่อสอบสวน พร้อมเขียนบนัทึกการกล่าวหาส่งมอบดว้ย 

  (พ.ร.บ.รถยนต ์ม.55)  
ง. ออกใบสั่งกล่าวหาผูข้บัขี่วา่ขบัรถโดยไม่ไดรั้บใบอนุญาต โดยเรียกเก็บใบอนุญาตขบัรถของเพื่อนของ 

  ผูข้บัขี่ท่ีนัง่มาดว้ยแทน และปล่อยไปโดยใหม้าพบพนกังานสอบสวนตามก าหนด 
180.  พบผูโ้ดยสารดา้นหนา้ในรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั จะด าเนินการกล่าวหาใครบา้ง 

ก. กล่าวหาผูโ้ดยสารดงักล่าววา่ โดยสารรถนัง่ดา้นหนา้ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั  
ข. กล่าวหาผูข้บัขี่วา่ยนิยอมใหผู้โ้ดยสารนัง่ดา้นหนา้ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั  
ค. กล่าวหาทั้งขอ้ ก.และ ข. (พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.123 วรรค 2) 
ง. ผูโ้ดยสารไม่มีความผิด  

181.  หากท่านพบวา่ รถยนตบ์รรทุกขนส่งสิบลอ้ท่ีเรียกตรวจ ไดใ้ชแ้ผน่ป้ายทะเบียนรถของรถคนัอ่ืนมาติดไวท้่าน 
    จะด าเนินการอยา่งไร  

ก. เรียกเก็บใบอนุญาตขบัรถและออกใบสั่งขอ้หาใชแ้ผน่ป้ายทะเบียนของรถคนัอ่ืน  
ข. จบักุมตวัผูข้บัขี่ส่งพนกังานสอบสวนโดยไม่ตอ้งออกใบสั่ง (ขนส่ง ม.160) 
ค. เรียกให้เจา้ของรถน าเอกสารท่ีถูกตอ้งมาแสดง หากไม่มาให้จบักุมน ารถและผูข้บัขี่ส่งพนกังานสอบสวน 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูก  
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182.  หากท่านตรวจพบรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ผูข้บัขี่น าป้ายแสดงการเสียภาษีประจ าปีของรถคนัอ่ืนมาติดไวเ้พื่อ 
    ตบตาเจา้หนา้ท่ี ท่านเห็นวา่ การกระท าของผูข้บัขี่ดงักล่าวเป็นความผิดใดหรือไม่ และจะด าเนินการอยา่งไร 

ก. มีความผิดขอ้หาปลอมเอกสาร  
ข. มีความผิดขอ้หาใชเ้คร่ืองหมายท่ีนายทะเบียนออกใหก้บัรถคนัหน่ึง มาใชก้บัรถอีกคนัหน่ึง (พ.ร.บ. 
  รถยนต ์ม.67) 
ค. ผิดทั้ง ก. และ ข. เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูก  

183.  ท่านพบรถบรรทุกขนส่งสิบลอ้ท่ีติดแผน่ป้ายทะเบียนลบเลือนในสาระส าคญั ท่านจะกล่าวหาผูใ้ด ขอ้หาใด 
ก. กล่าวหาผูข้บัขี่วา่ น ารถป้ายทะเบียนช ารุดลบเลือนมาใช ้ 
ข. กล่าวหาเจา้ของรถหรือผูป้ระกอบการวา่ ไม่ยืน่ขอแผน่ป้ายทะเบียนใหม่ภายใน 15 วนั นบัแต่ทราบการ 
 ลบเลือน (ขนส่ง ม.91,150)  
ค. มีความผิดทั้ง ก. และ ข. 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูก  

184.  นายด าริ ขบัรถขนส่งติดสัญญาณแตรไฟฟ้าเสียงสูงต ่า มีความผิดหรือไม่ 
ก. ไม่ผิดเพราะเป็นสัญญาณแตรไฟฟ้า  
ข. ไม่ผิดสัญญาณแตรไฟฟ้าใหใ้ชส้ัญญาณเสียงสูงต ่า  
ค. ไม่ผิดเพราะการใชส้ัญญาณแตรไฟฟ้าไม่ไดใ้ชส้ัญญาณแตรลม  
ง. ผิดเพราะสัญญาณแตร ไฟฟ้าเป็นสัญญาณสูงต ่าซ่ึงผิดไปจากท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นเสียงเดียว 

185.  กรณีถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตขบัรถมีสิทธิอุทธรณ์ไดภ้ายในก่ีวนั 
ก. 15 วนั 
ข. 30 วนั 
ค. 60 วนั 
ง. 90 วนั 

186.  โคมไฟส่องป้ายทะเบียนแสงขาวอยา่งนอ้ย 1 ดวง แต่ไม่เกิน 2 ดวง ติดอยูด่า้นบนหรือดา้นล่างตอ้งใหเ้ห็น 
  ชดัเจนในระยะกี่เมตร 

ก. 20 เมตร  
ข. 30 เมตร  
ค. 40 เมตร 
ง. 50 เมตร 

187.  โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถท่ีติดไวด้า้นหนา้ตอนบนของรถขนส่งผูโ้ดยสารประจ าทางใชแ้สงสีใด 
ก. แสงน ้าเงิน  
ข. แสงหลือง 
ค. แสงขาว 
ง. แสงม่วง  
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188.  โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถท่ีติดไวด้า้นหนา้ตอนบนของรถขนส่งโดยสารขนาดเลก็ใชแ้สงสีใด 
ก. แสงน ้าเงิน  
ข. แสงหลือง 
ค. แสงขาว 
ง. แสงม่วง 

189.  ผูป้ระสงคจ์ะปฏิบติัหนา้ท่ีประจ ารถผูน้ั้นจะตอ้งยืน่หลกัฐานใดบา้งในการขออนุญาต 
ก. ภาพถ่ายบตัรประชาชน  
ข. ส าเนาทะเบียนบา้น  
ค. ใบรับรองแพทย ์ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

190.  นายแดง ขบัขี่รถยนตค์นัทะเบียน อด.4444 ศรีสะเกษ  มีนายด า และนายเขียว นัง่โดยสารมาดว้ยเม่ือถึงบริเวณ 
    จุดตรวจจราจร สภ.เมืองนคราชสีมา  ถามวา่ กรณีดงักล่าว เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรตอ้งปฏิบติัอยา่งไร เม่ือตอ้ง 
    ตอ้งการตรวจปัสสาวะเบ้ืองตน้หาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในร่างกายของ นายแดง, นายด า และนายเขียว   
    ดงักล่าว 

ก. เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรสามารถตรวจปัสสาวะของนายแดง, นายด า และ นายเขียว ดงักล่าว ไดโ้ดยอาศยั  
 อ านาจตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
ข. เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรสามารถตรวจปัสสาวะของนายแดง, นายด า และ นายเขียว ดงักล่าว ไดต้าม 
 อ านาจหนา้ท่ี 
ค. เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรสามารถตรวจปัสสาวะทั้งของนายแดง, นายด า และ นายเขียว ดงักล่าว ไดโ้ดยอาศยั 
 อ านาจตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
ง. เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรจะสามารถตรวจปัสสาวะของนายแดง ซ่ึงเป็นผูข้บัขี่ไดต้าม พ.ร.บ.จราจรทางบก 

 พ.ศ.2522 ส่วนนายด า และนายเขียว ซ่ึงเป็นผูโ้ดยสารมาจะตรวจไดก้็แต่ โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีไดรั้บ 
 แต่งตั้งเป็นเจา้พนกังาน ป.ป.ส.ตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

191.  ไฟสัญญาณสีเหลืองอ าพนัเปิดปิดเป็นระยะติดไวท่ี้ดา้นหนา้และดา้นทา้ยของตวัรถเพื่อใหผู้ข้บัขี่สวนทางมา 
     หรือตามหลงัมามองเห็นไดช้ดัเจนในระยะเท่าใด 

ก. 150 เมตร 
ข. 100 เมตร  
ค. 200 เมตร 
ง. 300 เมตร 

192.  ผูป้ระกอบการขนส่งประจ าทาง, ไม่ประจ าทาง,ขนาดเลก็,ส่วนบุคคล ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูใ้ด 
ก. ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ  
ข. รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม  
ค. นายทะเบียน 
ง. ปลดักรุงเทพมหานคร 
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193.  ใบอนุญาตส าหรับผูป้ระจ ารถมีก่ีประเภท 
ก. 4 ประเภท  
ข. 3 ประเภท  
ค. 2 ประเภท 
ง. 1 ประเภท 

194.  ใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีประจ ารถมีอายก่ีุปี 
ก. 4 ปี  
ข. 1 ปี  
ค. 2 ปี  
ง. 3 ปี 

195.  รถในขอ้ใดท่ีสามารถน ามาใชใ้นทางเดินรถได ้
ก. รถท่ีมีเสียงดงักวา่เกณฑท่ี์ทางราชการก าหนด 
ข. รถท่ีมีส่ิงลากถูไปบนทางเดินรถ 
ค. รถท่ีมีลอ้ไม่ใช่ยาง 
ง. รถท่ีมีเสียงเคร่ืองยนตด์งัในระดบั 80 เดซิเบล 

196.  นายด า ขบัรถจกัรยานยนตไ์ม่ติดแผน่ป้ายทะเบียนของทางราชการมีความผิดตาม พ.ร.บ. ใด  
ก. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522  
ข. พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522  
ค. พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
ง. พ.ร.บ.ทางหลวง 

197.  นายกร มีอาชีพท ารถยกมาหลายปีมีรายไดดี้ ยิง่เทศกาลมีรายไดว้นัละ 40,000–50,000 บาท วนัหน่ึงนายกร ได ้
   น ารถยกไปยกรถท่ีชนกนัเพื่อบรรทุกมาไวท่ี้อู่ขณะบรรทุกมาดว้ยความรีบร้อน ขบัเร็วไปท าให้เศษกระจกรถท่ี 
   บรรทุกอยู ่ตกลงบนถนนเป็นจ านวนมาก ท่านเห็นเหตุการณ์ตลอด ท่านจะด าเนินการอยา่งไร 

ก. เรียกใหห้ยดุ และใหน้ายกรเก็บกวาดเศษกระจกออกจากถนน  
ข. วา่กล่าวตกัเตือน แลว้ปล่อยไป เพระเคยใหผ้ลประโยชน์แก่ท่านอยู ่ 
ค. แจง้ขอ้หาใหท้ราบวา่ เคล่ือนยา้ยรถท่ีช ารุด หรือหกัพงั โดยมิไดรั้บอนุญาตและออกใบสั่งเพื่อไปเสีย 
 ค่าปรับเพื่อจะไดร้างวลัน าจบั  
ง. แจง้ขอ้หาบรรทุกส่ิงของไม่จดัใหมี้ส่ิงป้องกนัส่ิงของตกหล่น พร้อมออกใบสั่ง 

198.  การน ารถยนตท่ี์จดทะเบียน เป็นรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล ไปใส่หลงัคาและเบาะท่ีนัง่ มีความผิดหรือไม่  
    หากมีความผิด ตอ้งจบักุมในขอ้หาใด 

ก. มีความผิด โดยกล่าวหาวา่ ใชร้ถผิดประเภท  
ข. ไม่มีความผิด เป็นสิทธิของเจา้ของรถท่ีจะใชอ้ยา่งไรก็ได ้ 
ค. มีความผิด โดยกล่าวหาวา่ ดดัแปลงส่วนหน่ึงส่วนใดของรถใหผ้ิดไปจากท่ีจดทะเบียนไว ้ 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 
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199.  รถจกัรยานยนตบ์รรทุกส่ิงของไดไ้ม่เกินก่ีกิโลกรัม และนัง่ซอ้นทา้ยไดก่ี้คน 
ก. 80 กิโลกรัม ซอ้นทา้ย 2 คน  
ข. 70 กิโลกรัม ซอ้นทา้ย 1 คน  
ค. 60 กิโลกรัม ซอ้นทา้ย 1 คน  
ง. 50 กิโลกรัม ซอ้นทา้ย 1 คน 

200.  รถท่ีไดรั้บการจดทะเบียนแลว้ หากมีการเปล่ียนแปลงสีของรถใหผ้ิดไปจากท่ีจดทะเบียนไว ้เจา้ของรถตอ้ง 
    แจง้ใหน้ายทะเบียนทราบภายในก่ีวนั 

ก. 5 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีการเปล่ียนแปลง  
ข. 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีการเปล่ียนแปลง  
ค. 10 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีการเปล่ียนแปลง  
ง. 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีการเปล่ียนแปลง 

201.  เจา้ของหรือผูค้รอบครองรถ จะตอ้งด าเนินการอยา่งไรกบัแผน่ป้ายแสดงการเสียภาษีฯ 
ก. ไวใ้นลิ้นชกัหรือใตเ้บาะเพื่อป้องกนัการสูญหาย และแสดงใหดู้ไดเ้ม่ือเจา้หนา้ท่ีขอตรวจสอบ  
ข. ใหเ้ก็บติดตวัผูข้บัขี่ไวแ้ละแสดงใหดู้ไดเ้ม่ือเจา้หนา้ท่ีขอตรวจสอบ  
ค. ติดไวท่ี้ส่วนใดของรถก็ได ้ซ่ึงสามารถมองไดเ้ห็นอยา่งเด่นชดั  
ง. เป็นสิทธิของเจา้ของหรือผูค้รอบครองรถตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 

202.  รถยนตท่ี์จดทะเบียน เป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล เกิน 7 ท่ีนัง่ ใชแ้ผน่ป้ายทะเบียน พื้นและตวัอกัษรสีใด 
ก. พื้นสีเหลือง ตวัอกัษรสีด า 
ข. พื้นสีขาว ตวัอกัษรสีฟ้า 
ค. พื้นสีขาว ตวัอกัษรสีเขียว  
ง. พื้นสีขาว ตวัอกัษรสีด า 

203.  รถยนตท่ี์จดทะเบียนเป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ ใหแ้ผ่นป้ายพื้นและตวัอกัษรสีใด 
ก. พื้นสีเหลือง ตวัอกัษรสีด า  
ข. พื้นสีขาว ตวัอกัษรสีฟ้า  
ค. พื้นสีขาว ตวัอกัษรสีขาว  
ง. พื้นสีขาว ตวัอกัษรสีด า 

204.  รถยนตท่ี์จดทะเบียน เป็นรถยนตจ์า้งบรรทุกผูโ้ดยสาร ไม่เกิน 7 ท่ีนัง่(แทก็ซ่ี) ใชแ้ผน่ป้ายทะเบียนพื้นและ 
    ตวัอกัษรสีใด  

ก. พื้นสีเหลือง ตวัอกัษรสีด า 
ข. พื้นสีขาว ตวัอกัษรสีฟ้า  
ค. พื้นสีสีขาวตวัอกัษรสีเขียว  
ง. พื้นสีขาว ตวัอกัษรสีด า 
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205.  รถยนตท่ี์จดทะเบียน เป็นรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล ใหแ้ผน่ป้ายทะเบียน พื้นและตวัอกัษรสีใด 
ก. พื้นสีเหลือง ตวัอกัษรสีด า 
ข. พื้นสีขาว ตวัอกัษรสีฟ้า  
ค. พื้นสีขาว ตวัอกัษรสีเขียว  
ง. พื้นสีขาว ตวัอกัษรสีด า 

206.  นาย ก. เจา้ของรถยนิยอมใหน้าย ข. ซ่ึงไม่มีใบอนุญาตขบัขี่น าเอารถไปขบัในทาง นาย ก. จะมีความผิด หรือไม่  
ก. ไม่มีความผิด  
ข. ผิดขอ้หายนิยอมใหผู้ไ้ม่มีอนุญาตขบัขี่เขา้ขบัขี่รถของตน  
ค. ผิดขอ้หาไม่มีใบอนุญาตขบัขี่  
ง. ถูกทั้งขอ้ ข. และ ค. 

207.  “รถยนตส่์วนบุคคล” หมายความวา่ 
ก. รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  
ข. รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน  
ค. รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล 
ง. ถูกทุกขอ้  

208.  ตามมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 สรุปความไดว้า่ ในทางเดินรถซ่ึงได้ 
   แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกนัไวต้ั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือไดจ้ดัซ่องเดินรถประจ าทางดา้นซา้ยไว ้
   โดยเฉพาะนั้นมีรถอยู ่3 ประเภท ท่ีถูกบงัคบัใหผู้ข้บัขี่ตอ้งขบัรถในช่องเดินรถดา้นซา้ยสุด หรือใกลเ้คียงกบั 
   ช่องเดินรถประจ าทาง แลว้แต่กรณี รถ 3 ประเภทท่ีกล่าวถึงน้ี คือรถอะไร 

ก. รถบรรทุก 
ข. รถบรรทุกคนโดยสาร 
ค. รถจกัรยานยนต ์
ง. ถูกทุกขอ้ 

209.  นายเอกขบัรถยนตแ์ซงรถบรรทุกท่ีนายโทขบั แลว้ไปเฉ่ียวกบัลอ้หลงัของรถแทรกเตอร์ซ่ึงนายตรีขบัสวน 
   ทางมา เป็นเหตุให้รถแทรกเตอร์เสียหลกัขวางถนน รถแทรกเตอร์จึงถูกรถบรรทุกชนเอา และท าใหค้นในรถ 
   แทรกเตอร์ถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหสั ดงัน้ี จงวินิจฉยัวา่การตายและบาดเจ็บสาหสัเป็นผลโดยตรง 
  จากความประมาทของผูใ้ด 

ก. นายเอก 
ข. นายเอกกบันายโท 
ค. นายโทกบัตรี 
ง. นายเอก นายโท และนายตรี 
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210.  แผน่ป้ายทะเบียนส าหรับรถจกัรยานยนตมี์ขนาดเท่าใด 
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.  แผน่ป้ายทะเบียนรถยนตส่์วนบุคคลไม่เกิน 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 ท าป้ายทะเบียนรถหาย จึงท าแผน่ป้ายทะเบียนขึ้นมาเองเพื่อติดรถตน ซ่ึงป้ายทะเบียนดงักล่าวตรง 
    กบัหมายเลขทะเบียนรถของนายบุญเลิศ เม่ือ จ.ส.ต.เขียว พบเห็นจะตอ้งด าเนินการอยา่งไร 

ก. ปล่อยตวัไปเพราะไม่มีความผิด  
ข. ออกใบสั่งขอ้หามีและแสดงแผน่ป้ายไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ค. จบักุมขอ้หาปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ เพราะป้ายทะเบียนเป็นเอกสารราชการ 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 

213.  โคมไฟเล้ียวตาม พ.ร.บ.รถยนตมี์สีใด 
ก. ขาว  
ข. แดง  
ค. เหลือง  
ง. ถูกทั้ง ข. และ ค. 

214. นายทองดี ขบัรถยนตม์าพบจุดตรวจของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ จ.ส.ต.ตุย้ ตรวจสอบพบวา่ นายทองดี ไม่น าส าเนา 
 ทะเบียนรถติดตวัจึงออกหนงัสือค าสั่งใหไ้ปช าระค่าปรับ จ.ส.ต.ตุย้ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตราท่ีเท่าใด 
  ตาม พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522 

ก. มาตรา 40 
ข. มาตรา 41 
ค. มาตรา 42  
ง. มาตรา 43 

215. ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถบรรทุกชนิดหวัลาก (เทรลเลอร์) จะตอ้งเป็นใบอนุญาตชนิดใด 
ก. ชนิดท่ี 2  
ข. ชนิดท่ี 3  
ค. ชนิดท่ี 4  
ง. ชนิดท่ี 3 หรือ 4 
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216. นายทองอินทร์ เจา้ของรถบรรทุกสิบลอ้ มีสินคา้ท่ีจะตอ้งส่งไปใหลู้กคา้ท่ีต่างจงัหวดัเป็นกรณีเร่งด่วนไดใ้ช ้
  ใหน้ายทองแดง ลูกจา้งซ่ึงเป็นพนกังานขบัรถท่ีมีอาการเมาสุราขบัรถไปส่งสินคา้ นายทองอินทร์ มีความผิด 
  ฐานใดหรือไม่  

ก. ไม่มีความผิดเพราะความผิดฐานเมาสุราเป็นเร่ืองเฉพาะตวัของผูข้บัขี่  
ข. ยงัไม่มีความผิดเพราะนายทองแดงฯ เพียงแค่มีอาการเมาสุรา ยงัไม่ไดต้รวจวา่เกิดกฎหมายก าหนด 
 หรือไม่ 
ค. มีความผิดฐานยินยอมใหผู้มี้อาการเมาสุราปฏิบติัหนา้ท่ีขบัรถ  
ง. มีความผิดฐานใชใ้หผู้อ่ื้นกระท าความผิด 

217. หากท่านปฏิบติัหนา้ท่ีตั้งจุดตรวจในเขตทางหลวง มีประชาชนมาขอดูใบอนุญาตตั้งจุดตรวจจากผูอ้  านวยการ 
 ทางหลวง ตามกฎหมายทางหลวง ท่านจะด าเนินการอยา่งไร 

ก. อธิบายวา่  ต ารวจตั้งจุดตรวจยงัไม่ไดข้อจากผูอ้  านวยการทางหลวง  ตอ้งขออภยัดว้ย ต่อไปจะไปเดินการ 
ขอใหถู้กตอ้งในภายหลงั 

ข. อธิบายวา่ การตั้งจุดตรวจน้ีท าไปเพื่อบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและลดอุบติัเหตุ ตามค าสั่งของ 
 ผูบ้งัคบับญัชา ท าไมตอ้งขออนุญาตผูอ้  านวยการทางหลวงดว้ย 
ค. อธิบายวา่ การตั้งจุดตรวจเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานต ารวจ ในการป้องกนัและปราบปรามผูก้ระท า 
 ผิดซ่ึงเป็นการใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ 
  พ.ศ.2547 ดงันั้นจึงไม่อยูใ่นบงัคบัของมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 จึงไม่ตอ้งขออนุญาต 
 ผูอ้  านวยการทางหลวง แต่อยา่งใด 
ง. ถูกทุกขอ้  

218. แผน่ป้ายทะเบียนรถหมายเลข 30-2541 นครราชสีมา พื้นสีเหลือง อกัษรสีด า คือรถประเภทใด 
ก. การขนส่งประจ าทาง  
ข. การขนส่งไม่ประจ าทาง  
ค. การขนส่งโดยรถขนาดเลก็  
ง. การขนส่งส่วนบุคคล 

219. เคร่ืองหมายพิเศษ (ป้ายแดง) ส าหรับรถตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก แตกต่างจากเคร่ืองหมายพิเศษ  
  (ป้ายแดง) ส าหรับรถตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตอ์ยา่งไร 

ก. ขนาดใหญ่กวา่  
ข. มีตวัเลข 5 หลกั โดยไม่มีตวัอกัษร  
ค. ไม่ระบุจงัหวดั 
ง. ถูกทุกขอ้ 
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220. เม่ือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของรถตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งสูญหาย ท่านจะแนะน าเจา้ของรถวา่ 
  อยา่งไร 

ก. ใหถ้่ายส าเนาทะเบียนรถไวแ้สดงต่อเจา้หนา้ท่ี  
ข. ใหถ้่ายส าเนาเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีไวแ้สดงต่อเจา้หนา้ท่ี  
ค. ใหย้ืน่ค าขอรับเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีต่อนายทะเบียนภายใน 15 วนั นบัแต่วนัไดท้ราบถึงการ 
 สูญหาย 
ง. ใหไ้ปแจง้ความลงประจ าวนัท่ีสถานีต ารวจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

221. นายสมชาย พนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง ไม่พอใจผูโ้ดยสารท่ีกล่าวหาวา่ขบัรถในลกัษณะประมาท และ 
  หวาดเสียว จึงลงจากรถระหว่างทางไม่ยอมไปส่งผูโ้ดยสาร นายสมชายฯ จะมีความผิดฐานใดหรือไม่ 

ก. ไม่มีความผิดฐานใด  
ข. มีความผิดฐานละทิ้งหนา้ท่ีผูป้ระจ ารถโดยไม่มีเหตุอนัควรตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยความปลอดภยั 

  ในการขนส่ง  
ค. มีความผิดฐานผิดเง่ือนไขตามท่ีก าหนดในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
ง. มีความผิดฐานจอดรถในเขตหา้มจอด 

222. รถยนตท่ี์จดทะเบียนเป็น “รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล” ใชแ้ผน่ป้ายทะเบียนสีใด 
ก. พื้นสีเหลือง ตวัอกัษรสีด า 
ข. พื้นสีขาว ตวัอกัษรสีฟ้า  
ค. พื้นสีขาว ตวัอกัษรสีเขียว  
ง. พื้นสีขาว ตวัอกัษรสีด า 

223. ผูข้บัรถจะตอ้งเตรียมส่ิงใดไวเ้พื่อแสดงต่อพนกังานไดใ้นทนัที 
ก. ใบอนุญาตขบัรถ  
ข. ส าเนาภาพถ่ายคู่มือการจดทะเบียนรถ  
ค. ขอ้ ก. และ ข.  
ง. ผิดทุกขอ้ 

224. นายไก่ อาย ุ15 ปี บริบูรณ์แลว้ ตอ้งการมีใบอนุญาตขบัรถ สามารถขอใบอนุญาตขบัรถชนิดใดไดบ้า้ง 
ก. ใบอนุญาตขบัรถยนตช์ัว่คราว  
ข. ใบอนุญาตขบัรถยนตส่์วนบุคคล  
ค. ใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนต ์ 
ง. ใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนตช์ัว่คราว ส าหรับรถจกัรยานยนตท่ี์มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 90 ซี.ซี. 
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225. ขณะท่ีท่านก าลงัปฏิบติัหนา้ท่ีจราจรอ านวยความสะดวกอยูบ่ริเวณส่ีแยกในเขตเทศบาลไดรั้บแจง้จากสายลบั  
  ซ่ึงมีความหวงัดีเขา้มาแจง้ขอ้มูลใหท้่านทราบวา่มีรถยนตต์อ้งสงสัยลกัลอบขนคนต่างดา้ว(คนลาว)หลบหนี 
 เขา้เมืองมาโดยผิดกฎหมายก าลงัจะผา่นเขา้มาในพื้นท่ีรับผิดชอบ จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร จึงจะถูกตอ้ง 

ก. เตรียมสกดัรถคนัดงักล่าวดว้ยตนเองเพราะอยากไดผ้ลงานคนเดียว 
ข. รีบรายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบเพื่อวางแผนใชก้ าลงัเขา้สกดัหยดุรถดงักล่าวเพื่อตรวจสอบด าเนินการต่อไป 
ค. ไม่ด าเนินการใดๆ เพราะเห็นว่าเป็นเร่ืองของฝ่ายสายตรวจและฝ่ายสืบสวนท่ีจะตอ้งสืบสวนติดตามจบักุม 
ง. ใชว้ิทยส่ืุอสารแจง้สกดัเส้นทางเองโดยไม่ตอ้งรายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบ  

226. ในขณะท่ีท่านปฏิบติัหนา้ท่ีสายตรวจจราจรออกตรวจไปพบนายโกข้บัขี่รถยนตก์ระบะส่วนบุคคลท่ีมีลกัษณะ 
เก่าผพุงัลกัษณะไม่มัน่คงแขง็แรงว่ิงผา่นมาจะด าเนินการอยา่งไร 

ก. ออกใบสั่งใหไ้ปช าระค่าปรับท่ีสถานีต ารวจ 
ข. ตอ้งตามใหส้ัญญาณหยดุรถแลว้ขอตรวจสอบรถยนตค์นัดงักล่าวหากเห็นวา่ไม่มัน่คงแขง็แรงอาจเกิด

อนัตรายต่อผูอ่ื้น ใหเ้ชิญผูข้บัขี่รถคนัดงักล่าวไปยงัสถานีต ารวจพร้อมบนัทึกตรวจยดึรถไวเ้พื่อท าการตรวจสอบ
ด าเนินการต่อไป  เพราะหากปล่อยไวอ้าจเกิดอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นผูอ่ื้น 

ค. ออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้เจา้ของรถหรือผูข้บัขี่ซ่อมหรือแกไ้ขรถใหถู้กตอ้ง 
ง. ขอ้ ก และ ขอ้ ค ถูก 

227. การตั้งจุดตรวจบนทางหลวง โดยมีการวางหรือปิดกั้นบนทางหลวง ต ารวจสามารถท าไดห้รือไม่อยา่งไร  
ก. สามารถท าไดไ้ม่มีขอ้จ ากดั 
ข. ตอ้งขออนุญาตผูอ้  านาจการทางหลวงเท่านั้น 
ค. เจา้พนกังานต ารวจสามารถท าไดไ้ม่จ าตอ้งขออนุญาตผูอ้  านวยการทางหลวง แต่ตอ้งค านึงถึงความ 
 จ าเป็น และความสมควรใตข้อบเขตท่ีเหมาะสม ตามอ านาจหนา้ท่ีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย 
ง. ถูกทุกขอ้ 

228. ส.ต.อ.อานนท ์ขี้ เกียจร่วมตั้งจุดตรวจ (ด่านเมา) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาหลงัเท่ียงคืนแลว้ จึงโทรศพัทแ์จง้หัวหนา้ชุด 
 วา่ตนเองมีอาการป่วยเป็นหวดักลวัติดบุคคลอ่ืน ดงัน้ีถือวา่ ส.ต.อ.อานนท ์ไม่ปฏิบติัตามอุดมคติต ารวจขอ้ใด 

ก. ขอ้ 1 
ข. ขอ้ 2 
ค. ขอ้ 3 
ง. ขอ้ 4  

229. นาย ก. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ประสงคจ์ะเลิกประกอบการขนส่งจะตอ้งแจง้ 
 ความประสงคต์่อนายทะเบียนล่วงหนา้ก่ีวนั 

ก. 30 วนั 
ข. 60 วนั  
ค. 90 วนั  
ง. 120 วนั  
 



97 
 

230. ในขณะท่ี ส.ต.ต.เด่น ก าลงัตั้งจุดตรวจจราจรไดเ้รียกตรวจรถจกัรยานยนตท่ี์นายจน ขบัขี่ผ่านมาในมือก าเงิน ซ่ึง  
  เป็นธนบตัรฉบบัละ 100 บาท 1 ฉบบั ปรากฏวา่นายจนไม่มีใบอนุญาตขบัขี่พร้อมทั้งบอกกบั ส.ต.ต.เด่น วา่ 
  ยมืรถญาติมาเพื่อจะไปซ้ือนมผงไปชงใหบุ้ตรท่ียงัเลก็ๆ ก าลงัร้องไหเ้พราะหิวนม ซ่ึงภรรยาเพิ่งเสียชีวิตไป 
  ไม่นาน ซ่ึง ส.ต.ต.เด่น ก็ทราบขอ้มูลดงักล่าวดี หากส่งเปรียบเทียบปรับนายจนคงไม่มีเงินซ้ือนมใหลู้กกิน   
 จึงไดเ้พียงวา่กล่าวตกัเตือนนายจนไป ดงัน้ี ส.ต.ต.เด่น ปฏิบติัถูกตอ้งหรือไม่ 

ก. เป็นการปฏิบติัถูกตอ้งแลว้เพราะอยูใ่นอ านาจท่ี ส.ต.ต.เด่น จะวา่กล่าวตกัเตือนได้ 
ข. เป็นการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งเพราะ ส.ต.ต.เด่น ตอ้งส่งเปรียบเทียบปรับนายจนตามกฎหมายเท่านั้น 
ค. เป็นการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งเพราะท าผิดกฎหมาย ส.ต.ต.เด่น ตอ้งตรวจยดึรถไวเ้พื่อให้นายจนหาเงินมา 
 เปรียบเทียบปรับใหพ้อ 
ง. เป็นการปฏิบติัท่ีถกูตอ้งเพราะเป็นดุลพินิจของ ส.ต.ต.เด่น วา่จะเปรียบเทียบใครหรือไม่ก็ได ้ไม่มีใครเห็น 

231. คนโดยสารรถจกัรยานยนตไ์ม่สวมหมวกนิรภยั ความผิดอยูก่บัผูใ้ด 
ก. ผูข้บัขี่  
ข. คนโดยสาร  
ค. ทั้งผูข้บัขี่และคนโดยสาร  
ง. ไม่มีขอ้ถูก  

232. การออกใบสั่งของเจา้พนกังานจราจรหรือเป็นการจบัตอ้งแจง้สิทธิผูถู้กจบัหรือไม่ 
ก. เป็นการจบัเพราะมีการพบผูก้ระท าผิดซ่ึงหนา้ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 83 จึงตอ้งมีการแจง้สิทธิใหผู้ถู้ก 
 จบัทราบดว้ย 
ข. ไม่ถือเป็นการจบัตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 83 จึงไม่ตอ้งแจง้สิทธิในชั้นจบักุมแต่อยา่งไร 
ค. ไม่เป็นหรือเป็นการจบัตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 83 แต่มีการแจง้ขอ้กล่าวหาใหผู้ต้อ้งหาทราบจึงตอ้งมีการ 
 แจง้สิทธิ 
ง. ขอ้ ข.และขอ้ ค.ถูก 

233. แบบใบสั่งจราจร ฉบบัหน่ึงมี 4 แผน่ แผ่นแรกสีขาว แผน่ท่ีสองสีเหลือง แผ่นท่ีสามสีชมพู แผน่ท่ีส่ีสีฟ้า 
  ขอทราบวา่ แผน่สีอะไรท่ีจะตอ้งติดส าเนาไวก้บัเล่ม  

ก. สีขาว  
ข. สีเหลือง  
ค. สีชมพู  
ง. สีฟ้า 
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234. นายปารินทร์ ขบัรถเขา้ไปในถนนเขียวไข่กา โดยน ารถเขา้ไปหยดุอยูท่ี่ริมถนนซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมิไดห้า้มจอดรถ 
  โดยไม่หยดุเคร่ืองยนตแ์ละไม่ไดห้า้มลอ้ไว ้ส่วนนายปารินทร์เดินลงจกรถไปท าธุระเป็นเวลาประมาณคร่ึง 
  ชัว่โมง จึงกลบัออกมาขึ้นรถ ดงัน้ี การกระท าของนายปารินทร์เป็นความผิดตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก 
  พ.ศ.2522 ฐานใดหรือไม่ 

ก. ความผิดฐานจอดรถทิ้งไวใ้นทางเดินรถโดยไม่หยดุเคร่ืองยนตแ์ละหา้มลอ้ไว ้
ข. ความผิดฐานหยดุรถทิ้งไวใ้นทางเดินรถโดยไม่หยดุเคร่ืองยนตแ์ละหา้มลอ้ไว ้
ค. ความผิดฐานหยดุรถกีดขวางการจราจร 
ง. ไม่มีความผิดฐานใด 

235. หา้มมิใหผู้ใ้ดใชร้ถทุกชนิดลากรถหรือจูงรถอ่ืนไปในทางเกินหน่ึงคนัเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจาก 
ก. รองสารวตัรจราจร 
ข. สารวตัรจราจร 
ค. ผูก้  ากบัหวัหนา้สถานีต ารวจ 
ง. ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 

236. ผูข้บัรถใชใ้บอนุญาตขบัรถท่ีส้ินอายมีุความผิดอยา่งไร 
ก. ปรับไม่เกินหา้พนับาท 
ข. จ าคุกไม่เกินสามเดือน 
ค. ปรับไม่เกินสองพนับาท 
ง. จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน 

237. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่รถแซงเพื่อขึ้นหนา้รถคนัอ่ืนขณะท่ีมีหมอก ฝุ่ น ฝน หรือควนั จนไม่อาจเห็นทางขา้งหนา้ไดใ้น 
 ระยะเท่าใด 

ก. 60 เมตร 
ข. 90 เมตร 
ค. 70 เมตร 
ง. 80 เมตร 

238. ขณะขบัรถตรวจพบแอลกอฮอลใ์นร่างกายเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดมีโทษอยา่งไร 
ก. จ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 50,000 บาท 
ข. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ค. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
ง. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท  

239. บริเวณใดหา้มแซง 
ก. ทางตรง 
ข. ทางท่ีปลอดภยั 
ค. ทางโล่ง 
ง. ทางโคง้รัศมีแคบ 
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240. ผูข้บัขี่ตอ้งขบัรถในทางเดินรถดา้นซา้ย ยกเวน้กรณีใดสามารถเดินรถทางขวาหรือ ล ้าก่ึงกลางของทางเดินรถได ้
ก. ไม่มีรถสวนทางมา 
ข. ทางเดินรถกวา้งมาก 
ค. ดา้นซา้ยของทางเดินรถมีส่ิงกีดขวาง 
ง. ทางเดินรถมีน ้าท่วมขงั  

241. ผูใ้ดไม่มีหนา้ท่ีใหส้ัญญาณจราจรตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก.พ.ศ.2522 
ก. ผูข้บัขี่รถยนต ์
ข. พนกังานจราจร 
ค. ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์ 
ง. คนเดินเทา้ 

242. ผูข้บัขี่ปฏิบติัตามขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. ลดความเร็วเม่ือถึงวงเวียน 
ข. ลดความเร็วเม่ือถึงท่ีคบัขนั 
ค. จอดรถบริเวณทางร่วมทางแยก  
ง. ลดความเร็วเม่ือเห็นคนก าลงัขา้มทาง 

243. ขา้ราชการต ารวจตอ้งมีจิตส านึกของความเป็นผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์ เพื่อใหป้ระชาชนศรัทธาและเช่ือมัน่ ซ่ึง 
 ตอ้งประพฤติปฏิบติัตามขอ้ใด 

ก. ดูแลรักษาและใชท้รัพยสิ์นของทางราชการอยา่งประหยดัคุม้ค่า 
ข. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความวิริยะอุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร เสียสละ และอดทน 
ค. รักษาความลบัของทางราชการ และความลบัท่ีไดม้าจากการปฏิบติัหนา้ท่ี หรือจากประชาชนผูม้าติดต่อ 
 ราชการ 
ง. ใหบ้ริการประชาชนดว้ยความ เตม็ใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบติั 

244. “ด ารงตนในยติุธรรม” เป็นเคร่ืองเหน่ียวร้ังใหข้า้ราชการต ารวจ อยูใ่นกรอบของศีลธรรมและคุณธรรมตามขอ้ใด 
ก. คุณธรรม 
ข. ค่านิยมหลกั 
ค. อุดมคติต ารวจ 
ง. จริยธรรมของต ารวจ 

245. ในฐานะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ขา้ราชการต ารวจตอ้งประพฤติปฏิบติัตนตามขอ้ใด 
ก. เคารพเช่ือฟัง และปฏิบติัตามค าสั่งผูบ้งัคบับญัชาท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
ข. อุทิศตนเอง ไม่หลีกเล่ียงหรือเก่ียงงาน  
ค. รักษาวินยัและความสามคัคีในหมู่คณะ 
ง. ถูกทุกขอ้ 
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246. ขอ้ใดเป็นเคร่ืองเหน่ียวร้ังให้ขา้ราชการต ารวจ อยูใ่นกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกนัก็เป็น 
 แนวทางช้ีน าใหข้า้ราชการต ารวจ บรรลุถึงปณิธานของการเป็นผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์ 

ก. จริยธรรมของต ารวจ 
ข. จรรยาบรรณของต ารวจ 
ค. อุดมคติของต ารวจ  
ง. ถูกทุกขอ้ 

247. ขอ้ใดเป็นค่านิยมหลกัของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามท่ีผูต้รวจการแผน่ดินก าหนด 
ก. การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์าร การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
ข. การมีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์สุจริตและรับผิดชอบ การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นธรรม  
 และถูกกฎหมาย 
ค. การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่ง ครบถว้น  ถูกตอ้ง  และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
ง. ถูกทุกขอ้  

248. จริยธรรมของต ารวจ คือ ขอ้ใด 
ก. คุณความดีท่ีเป็นขอ้ประพฤติตนและปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการต ารวจเพื่อใหป้ระชาชนศรัทธาเช่ือมัน่ 
 และยอมรับ 
ข. ความประพฤติในการปฏิบติัหนา้ท่ีของวิชาชีพต ารวจ ท่ีขา้ราชการต ารวจตอ้งยดึถือปฏิบติัเพื่อธ ารงไว้ 
 ซ่ึงศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิของขา้ราชการต ารวจและวิชาชีพต ารวจ 
ค. การปฏิบติัหนา้หนา้ตามกฎของผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์โดยเคร่งครัด  
ง. ถูกทุกขอ้ 

249. หลกัธรรมท่ีจ าเป็นส าหรับผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีรักษากฎหมาย และรักษาความยติุธรรมคือขอ้ใด 
ก. อปัมาทธรรม 
ข. ทศพิธราชธรรม 
ค. ปราศจากอคติ 4 
ง. คารวะธรรม 

250. ความมีวินยัต่อตนเอง คือพฤติกรรมใดในขอ้น้ี 
ก. ปฏิบติังานตามความคิดเห็นของตนเอง 
ข. ควบคุมตนเองให้อยูใ่นหลกัการและเหตุผล 
ค. เช่ือฟังค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา 
ง. ปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีก าหนดให้  

 
 

----------------------------------- 
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ค าเฉลยแบบทดสอบ ขอบเขตวิชาทัว่ไปเก่ียวกบังานจราจร (250 ขอ้) 
ขอ้ 1-125  หนา้ท่ี 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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ค าเฉลยแบบทดสอบ ขอบเขตวิชาทัว่ไปเก่ียวกบังานจราจร (250 ขอ้) 
ขอ้ 126-250  หนา้ท่ี 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 

 

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


