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เฉลยขอ้สอบ 100 ขอ้ 

เฉลยแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร (12 มิ.ย.64) 
ส่วนท่ี 1  วิชากฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบังานจราจร จ านวน 50 ข้อ (ข้อท่ี 1-50) 
1.  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 
2.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 “ไหล่ทาง”  หมายถึง 

ก. แนวริมของทางเดินรถ 
ข. พื้นท่ีท่ีท าไวส้ าหรับคนเดิน  
ค. พื้นท่ีท่ีต่อจากขอบทางออกไปทางดา้นขา้งซ่ึงยงัมิไดจ้ดัท าเป็นทางเทา้ 
ง. ทางเทา้ 

3. ขอ้ใดเป็นรถเขา้ข่ายหา้มใชต้าม พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522 มาตรา 6 
  ก. รถท่ียงัไม่ผา่นการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน หรือจากสถานตรวจสภาพท่ีไดรั้บอนุญาตตาม 
   กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก 
  ข. รถท่ีแจง้เลิกใชต้ลอดไป 
  ค. รถท่ีขาดต่อภาษี 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
4. ผูข้บัขี่ซ่ึงขบัรถบรรทุกดินตกหล่นจากรถจะมีความผิดขอ้หาใด 
  ก. น ารถท่ีมีสภาพไม่มัน่คงแขง็แรงหรืออาจเกิดอนัตรายหรืออาจท าใหเ้ส่ือมเสียสุขภาพอนามยัแก่ผูใ้ช ้
   หรือประชาชนมาใชใ้นทางเดินรถ 
  ข. ผูข้บัขี่รถบรรทุกส่ิงของไม่จดัใหมี้ส่ิงป้องกนัมิใหส่ิ้งของท่ีบรรทุกตกหล่น ร่ัวไหล อนัอาจก่อเหตุ 
   เดือดร้อน ร าคาญ ท าใหท้างสกปรกเปรอะเป้ือน 
  ค. ขบัขี่รถบรรทุกไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  ง. ขบัขี่รถโดยไม่ค  านึงถึงความปลอดภยัของผูอ่ื้น 
5.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522  หมวด 3  เร่ือง การบรรทุกก าหนดให้รถยนตส์ามารถบรรทุกยืน่ยาวเกิน 
 ความยาวของตวัรถไดเ้ท่าใด 
  ก. ดา้นหนา้ยืน่ไม่เกินหนา้หมอ้น ้าหรือคนัชน ดา้นหลงัยืน่พน้ตวัรถไปไม่เกิน 1.5 เมตร 
  ข. ดา้นหนา้ยืน่ไม่เกินหนา้หมอ้น ้าหรือคนัชน ดา้นหลงัยืน่พน้ตวัรถไปไม่เกิน 2.5 เมตร 
  ค. ดา้นหนา้ยืน่ไม่เกินหนา้หมอ้น ้าหรือคนัชน ดา้นหลงัยืน่พน้ตวัรถไปไม่เกิน 3.5 เมตร 
  ง. ดา้นหนา้ยืน่พน้ตวัรถไม่เกิน 1 เมตร ดา้นหลงัยืน่พน้ตวัรถไปไม่เกิน 2.5 เมตร 
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6.  ในเวลากลางวนัพบรถยนตก์ระบะบรรทุกส่ิงของลกัษณะยาวยื่นพน้กระบะทา้ยรถ 3 เมตร มีสัญญาณธงแดงผูกไว ้
      ปลายสุด ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

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

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 ขอ้ 1) 
ค. มีความผิดขอ้หาบรรทุกส่ิงยืน่ยาวดา้นทา้ยไม่ติดสัญญาณไฟแสงแดงไวป้ลายสุด 
ง. มีความผิดขอ้หาใชร้ถบรรทุกส่ิงของไม่จดัใหมี้หลงัคาป้องกนัส่ิงของบรรทุกตกหล่น  

7.  เคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบของรถท่ีใชใ้นการขนส่งส 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  
8.  เจา้พนกังานจราจร ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบบัท่ี 12)  
     พ.ศ.2562) มีอ านาจยึดรถไดใ้นกรณีใด 
  ก. เม่ือพบผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตโ์ดยไม่มีใบอนุญาตขบัขี่ 
  ข. เม่ือผูข้บัขี่รถหลบหนีไปหรือไม่แสดงตวัต่อเจา้พนกังาน ณ สถานท่ีเกิดเหตุในกรณีท่ีไดก่้อใหเ้กิดความ 
   เสียหายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 
  ค. เม่ือพบผูข้บัขี่รถยนต/์รถจกัรยานยนต ์ ใชร้ถไม่ติดแผน่ป้ายทะเบียนรถ 
  ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
9.  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  
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10.  ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้ง เก่ียวกบัโคมไฟส่องป้ายทะเบียน 
ก. เป็นแสงขาวเท่านั้น  
ข. มี 1 หรือ 2 ควงก็ได ้ 
ค. สามารถติดไวด้า้นบน ดา้นล่าง หรือดา้นขา้งของแผน่ป้ายทะเบียนทา้ยรถ 
ง. ถูกทุกขอ้  

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

12.  เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง มีลกัษณะเป็นแถบสีแดงสลบัขาวแสดงท่ีขอบคนัหินหรือขอบทางดา้นซา้ยของ 
      ทางเดิน หรือทางจราจร หรือท่ีอ่ืนๆ (ขาวแดง) หมายความวา่ 
  ก. หา้มหยดุรถหรือจอดรถเป็นอนัขาด 
  ข. หา้มจอดรถ แต่หยดุรับส่งได ้
  ค. หา้มรับส่งผูโ้ดยสาร 
  ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
13.  ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการหา้มจอดรถตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 
  ก. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่จอดรถบนทางเทา้ 
  ข. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่จอดรถในระยะสิบหา้เมตรจากทางร่วมทางแยก 
  ค. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่จอดรถซอ้นกนักบัรถอ่ืนท่ีจอดอยูก่่อนแลว้ 
  ง. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่จอดรถในทางขา้ม หรือในระยะสามเมตรจากทางขา้ม 
14.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัการหา้มจอดรถในทางร่วมทางแยก 
  ก. หา้มมิใหจ้อดรถในระยะ 10 เมตรจากทางร่วมทางแยก 
  ข. หา้มมิใหจ้อดรถในระยะ 15 เมตรจากทางร่วมทางแยก 
  ค. หา้มมิใหจ้อดรถในระยะ 20 เมตรจากทางร่วมทางแยก 
  ง. หา้มมิใหจ้อดรถในระยะ 30 เมตรจากทางร่วมทางแยก 
15.  ในการจอดรถใหข้นานกบัขอบทางควรจอดห่างจากขอบทางไม่เกินเท่าใด 
  ก. 15 เซนติเมตร 
  ข. 20 เซนติเมตร 
  ค. 25 เซนติเมตร 
 ง. 30 เซนติเมตร 
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16.  ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งท่ีสุดในการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีขณะขบัรถ 
  ก. ผูข้บัขี่ขบัรถสามารถใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เสริมส าหรับการสนทนาในขณะหยดุ 
       รถรอสัญญาณไฟได ้
  ข. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่ขบัรถในขณะใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เวน้แต่การใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชอุ้ปกรณ์เสริม 
       ส าหรับการสนทนาโดยผูข้บัขี่ไม่ตอ้งถือหรือจบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีนั้น 
  ค. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่ขบัรถในขณะใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เวน้แต่การใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส าหรับการสนทนา  
       ในกรณีเร่งด่วนผูข้บัขี่สามารถถือหรือจบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได ้
  ง. ผูข้บัขี่รถยนตส์ามารถน าเอาโทรศพัทมื์อถือมาถือไวใ้นมือโดยใชโ้ปรแกรมแชทในขณะขบัรถได้ 
17.  ใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนตส์าธารณะมีอายก่ีุปี 
  ก. 1 ปี 
  ข. 3 ปี 
  ค. 5 ปี 
  ง. ตลอดชีพ 
18.  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีก่ีประเภท  
  ก. 2 ประเภท  
  ข. 4 ประเภท  
  ค. 6 ประเภท  
  ง. 8 ประเภท 
19.  เจา้หนา้ท่ีต ารวจขอดูใบอนุญาตขบัขี่ มีใบขบัขี่อยูก่บัตวัแต่บอกวา่ใบขบัขี่หาย หรือไม่ไดเ้อาใบขบัขี่มามี 
       ความผิดขอ้หาใด 
  ก. ปิดบงัซ่อนเร้น 
  ข. ขดัขวางการจบักุม 
  ค. แจง้ความเท็จต่อเจา้พนกังาน 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
20.  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 
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21.  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตขบัรถท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขบัรถตอ้งส่งคืนใบอนุญาตขบัรถใหแ้ก่นายทะเบียน 
  ภายในก่ีวนั 

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

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

23.  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 

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

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

25.  ผูข้บัขี่ตอ้งขบัรถใหห่้างจากรถคนัหนา้เท่าไร 
ก. ในระยะท่ีจะสามารถหยดุรถไดโ้ดยปลอดภยัเม่ือมีความจ าเป็น 
ข. ไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร 
ค. ไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร 
ง. ไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร 
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26.  ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
  ก. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่รถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากทา้ยรถคนัหนา้เกิน 1.25 เมตร 
  ข. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่รถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากทา้ยรถคนัหนา้เกิน 1.20 เมตร 
  ค. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่รถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากทา้ยรถคนัหนา้เกิน 1.10 เมตร 
  ง. หา้มมิใหผู้ข้บัขี่รถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากทา้ยรถคนัหนา้เกิน 1 เมตร 
27.  ภายในระยะไม่เกินก่ีเมตรนบัจากทางขา้ม หา้มมิใหค้นเดินเทา้ขา้มทางนอกทางขา้ม 
  ก. 100 เมตร 
  ข. 120 เมตร 
  ค. 90 เมตร 
  ง. 80 เมตร 
28. กรณีเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีรถขนส่งช ารุดหรือลบเลือนในสาระส าคญั เจา้ของรถจะตอ้งขอรับ 
       เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีภายในก่ีวนั นบัแต่วนัท่ีทราบถึงการช ารุดหรือลบเลือน  
  ก. 7 วนั  
  ข. 15 วนั  
  ค.  30 วนั  
  ง. 60 วนั 
29.  พบผูโ้ดยสารดา้นหนา้ในรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ไมค่าดเขม็ขดันิรภยั จะด าเนินการกล่าวหาใครบา้ง 

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

30.  รถโรงเรียนซ่ึงตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 ก าหนดให้มีผูค้วบคุมดูแลนกัเรียนนั้น ผูค้วบคุมดูแลจะตอ้งมีอายุ 
       ไม่ต ่ากวา่ก่ีปี 

ก. 18 ปี  
ข. 20 ปี  
ค. 22 ปี  
ง. 25 ปี  
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31.  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 
32. คนขายพวงมาลยัตามส่ีแยกไฟแดงมีความความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 110 และ 148 
 ในขอ้หา “ขาย (ส่ิงของใดๆ) ในทางเดินรถโดยไม่มีเหตุอนัสมควรหรือกีดขวางการจราจร” มีอตัราโทษปรับ 
 ไม่เกิน 500 บาท  ต ารวจจราจรมีอ านาจออกใบสั่งคนขายพวงมาลยัท่ีกระท าความผิดไดห้รือไม่ อยา่งไร 
  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 
33.  ค่าปรับในขอ้หาใด ถูกตอ้งตามประกาศ ตร. เร่ือง การก าหนดจ านวนค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบส าหรับ 
       ความผิดตาม 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  
34.  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 
35.  ค ากล่าวใดในขอ้ต่อไปน้ีท่ีไม่ถือวา่เป็นการดูหม่ิน  
  ก. อีดอกทอง  
  ข. ไอห้นา้ดา้น  
  ค. อีหนา้หมู อีหนา้หมา  
  ง. อีหนา้เลือดไม่ปราณีคนจน 
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36.  การน าป้ายทะเบียนรถแบบใชรี้โมทซ่อนป้ายทะเบียนมาใช ้มีความผิดขอ้หาใด 
  ก. มีและแสดงแผน่ป้ายและเคร่ืองหมายไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  ข. ปิดบงัซ่อนเร้น 
  ค. แจง้ความเท็จต่อเจา้พนกังาน 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
37.  เจา้หนา้ท่ีต ารวจตรวจคน้ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตพ์บโพยหวยสลากกินรวบ มีอ านาจจบัผูข้บัขี่รถนั้นหรือไม่ 

ก. ไม่ไดเ้น่ืองจากโพยสลากกินรวบดงักล่าว ยงัไม่ถือเป็นหลกัฐานในการลกัลอบการเล่นการพนนั 
  สลากกินรวบแต่อยา่งใด 

ข. ไม่ไดผู้จ้บัไดพ้บโพยสลากกินรวบดงักล่าว ยงัไม่อาจถือไดว้า่เจา้หนา้ท่ีผูจ้บันั้นเห็นผูก้ระท าความผิด 
 ขณะท่ีซ้ือขายสลากกินรวบร่วมกนักบัเจา้มือจึงถือไม่ไดว้่าเป็นความผิดซ่ึงหนา้ 
ค. ไดเ้น่ืองจากเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดค้น้พบโพยสลากกินรวบถือเป็นกรณีท่ีน่าเช่ือวา่ผูน้ั้นน่าจะไดก้ระท า 
 ความผิดหรือมีเหตุอนัควรสงสัยเช่ือไดว้า่จะหลบหนีหรือจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐานหรือก่อเหตุ 
 อนัตรายประการอ่ืน 
ง. จะจบัหรือไม่จบัก็ไดแ้ลว้แต่ดุลพินิจ 

38.  ตามค าสั่ง ตร. ท่ี 178/2564 ลงวนัท่ี 9 เม.ย.64 ใครคือ “ผูบ้นัทึก” 
  ก. เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีทุกนาย 
  ข. หวัหนา้ชุดปฏิบติัการ 
  ค. รองหัวหนา้ชุดท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  ง. เจา้หนา้ท่ีต ารวจคนไหนก็ไดท่ี้อยูร่ะหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ี 
39. นาย ก.น ารถจกัรยานยนตส์าธารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดไดห้รือไม่ อยา่งไร 
  ก. ได ้เพราะภรรยานาย ก.เป็นคนในครอบครัว 
  ข. ได ้เพราะรถจกัรยานยนตส์าธารณะน ามาใชกิ้จการส่วนตวัของเจา้ของรถได้ 
  ค. ไม่ได ้เพราะรถจกัรยานยนตส์าธารณะตอ้งน ามารับจา้งเท่านั้น 
  ง. ไม่ได ้เพราะรถจกัรยานยนตส์าธารณะหา้มใชใ้นกิจการส่วนบุคคลของเจา้ของรถ 
40.  ความผิดตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 ฐานใดท่ีมิอาจวา่กล่าวตกัเตือนหรือท าการเปรียบเทียบ  
        ปรับได ้
  ก. ขบัรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยา่งอ่ืน 
  ข. ขบัรถโดยไม่ค  านึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภยัของผูอ่ื้น 
  ค. ขดัค าสั่งของเจา้พนกังานหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีสั่งใหเ้คล่ือนยา้ยท่ีหยดุหรือจอดใหพ้น้จากการกีดขวาง 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
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41.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ “รถ” หมายความวา่ 
  ก. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด 
  ข. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวน้แต่รถไฟ 
  ค. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวน้แต่รถราง 
  ง. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวน้แต่รถไฟและรถราง 
42.  ผูข้บัขี่รถยนตห์รือรถจกัรยานยนตต์อ้งใชเ้สียงสัญญาณ (เสียงแตร) ใหไ้ดย้นิในระยะไม่นอ้ยกวา่เท่าใด 
  ก. 20 เมตร 
  ข. 40 เมตร 
  ค. 60 เมตร 
  ง. 100 เมตร 
43.  ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 เม่ือบรรทุกของยืน่เกินความยาวของตวัรถตอ้งติดธงหรือไฟ 
       สัญญาณให้เห็นในระยะไม่นอ้ยกวา่ก่ีเมตร 
  ก. 30 เมตร 
  ข. 50 เมตร 
  ค. 100 เมตร 
  ง. 150 เมตร 
44.  ความผิดประเภทใด ท่ีเจา้พนกังานจราจรสามารถออกใบสั่งกบัผูข้บัขี่ท่ีกระท าผิดได ้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
       ในมาตรา 140  
  ก. ความผิดตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก หรือกฎหมายอ่ืนอนัเก่ียวกบัรถนั้นๆ 
  ข. ความผิดตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก หรือตามกฎหมายอ่ืนอนัเก่ียวกบัรถหรือการ 
   ใชท้างท่ีเป็นความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว  
  ค. ความผิดตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก หรือตามกฎหมายอ่ืนอนัเก่ียวกบัรถหรือการ 
   ใชท้างท่ีเป็นความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนและมีโทษปรับ 
  ง. ออกใบสั่งไม่ได ้เพราะกฎหมายไม่ไดใ้หอ้  านาจไว ้
45.  เม่ือขบัรถผา่นทางแยกพบสัญญาณไฟจราจรกระพริบสีแดง ผูข้บัขี่ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
  ก. ใหช้ะลอรถ แลว้ขบัผา่นดว้ยความระมดัระวงั 
  ข. ใหห้ยดุรถ เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัแลว้จึงขบัต่อไป 
  ค. ใหข้บัผา่นได ้
  ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
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46.  ผูข้บัขี่ท่ีขบัรถฉุกเฉินไปปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่มีสิทธิกระท าการใด 
  ก. ใชส้ัญญาณไฟวบัวาบ 
  ข. ขบัรถบนทางเทา้ 
  ค. ขบัรถยอ้นศร 
  ง. จอดรถในลกัษณะกีดขวางการจราจร 
47.  ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 21 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบบัท่ี 16 ตาม พ.ร.บ.จราจรฯ ผูข้บัขี่ในกรณีต่อไปน้ี 
       ยกเวน้ขอ้ใด  การทดสอบวา่เมาสุราหรือไม่ให้ตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดฯ ถา้มีปริมาณแอลกอฮอล์ 
       ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ใหถื้อวา่เมาสุรา 
  ก. ผูข้บัขี่ซ่ึงมีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี บริบูรณ์ 
  ข. ผูข้บัขี่ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตขบัรถยนตส่์วนบุคคลชัว่คราว 
  ค. ผูข้บัขี่ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตขบัรถบดถนน 
  ง. ผูข้บัขี่ซ่ึงไม่มีใบอนุญาตขบัขี่หรืออยูร่ะหวา่งถูกพกัใชห้รือเพิกถอน 
48.  ขณะท่ีท่านปฏิบติัหนา้ท่ีต ารวจจราจร พบกลุ่มวยัรุ่นก าลงัรวมตวักนัมีลกัษณะจะแข่งรถจกัรยานยนตใ์นทาง  
       อนัเป็นความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยจราจรทางบกและตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  
       46/2558 ท่านมีอ านาจด าเนินการอยา่งไร 
  ก. ยดึใบอนุญาตขบัขี่ของบุคคลนั้นไวช้ัว่คราว แต่ไม่เกิน 30 วนั 
  ข. น ารถจกัรยานยนตท่ี์สงสัยวา่จะใชใ้นการแข่งรถมาเก็บรักษาไวเ้ป็นการชัว่คราวไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 
  ค. จบักุมและควบคุมตวับุคคลนั้นไวเ้พื่ออบรมความประพฤติเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7วนั แต่ไม่เกิน 15 วนั 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
49.  ขอ้ใดไม่ใช่รถรับจา้งสาธารณะ 
  ก. รถแทก็ซ่ี 
  ข. รถจกัรยานยนตส่์วนบุคคล 
  ค. รถจกัรยานยนตรั์บจา้งสาธารณะ 
  ง. รถสามลอ้รับจา้งสาธารณะ 
50.  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 
   นครปฐมแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีควบคุมการจราจรใน สภ.พุทธมณฑล 
  ง. ขา้ราชการต ารวจต าแหน่งอ่ืนซ่ึงหวัหนา้สถานีต ารวจแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีควบคุมการจราจร 

-------------------------------------- 
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ส่วนท่ี 2  วิชาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกบังานจราจร จ านวน 50 ข้อ (ข้อที่ 51-100) 
51.  รถท่ีบรรทุกของยืน่เกินความยาวของตวัรถ ขณะท่ีอยูใ่นทางเดินรถฯ ผูข้บัขี่ตอ้งปฏิบติัอยา่งไรกบัตอนปลายสุด 
       ของส่ิงท่ีบรรทุกนั้น 
  ก. จุดไฟแสงแดง 
  ข. ติดธงผา้สีใดก็ได ้
  ค. ติดธงสีแดง 
  ง. ขอ้ ก.และ ขอ้ ค.ถูก 
52.  โคมไฟหนา้รถท่ีติดตั้งเพื่อใชต้ดัหมอก ใหใ้ชไ้ฟแสงใด 
  ก. แสงขาว 
  ข. แสงเหลือง 
  ค. แสงแดง 
  ง. ถูกทั้งขอ้ ก.และขอ้ ค. 
53.  รถใดต่อไปน้ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งจดทะเบียน 
  ก. รถท่ีเจา้ของรถแจง้การไม่ใชร้ถ 
  ข. รถยนตน์ าเขา้ 
  ค. รถสามลอ้ส่วนบุคคล 
  ง. รถจกัรยานยนตน์ ามาใชใ้นหมู่บา้น 
54.  ส่ิงของชนิดใดท่ีไม่ถือวา่เป็นอุปกรณ์ส่วนควบ ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522   
  ก. ยางอะไหล่  
  ข. แตรไฟฟ้า  
  ค. เคร่ืองปัดน ้าฝน  
  ง. ยางบงัโคลน 
55.  โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถท่ีติดไวด้า้นหนา้ตอนบนของรถขนส่งผูโ้ดยสารประจ าทางใชแ้สงสีใด 

ก. แสงน ้าเงิน  
ข. แสงหลือง 
ค. แสงขาว 
ง. แสงม่วง  
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56.  ผูข้อรับใบอนุญาตขบัรถชนิดท่ี 1 2 3 ประเภทขนส่งประจ าทาง ไม่ประจ าทางหรือการขนส่งขนาดเลก็ ตอ้งมี 
        อายไุม่ต ่ากวา่ก่ีปี  
  ก. 18 ปี  
  ข. 20 ปี  
  ค. 22 ปี  
  ง. 24 ปี 
57.  ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ เคร่ืองหมายจราจร 
  ก. ป้ายหา้มจอด 
  ข. ป้ายบอกทางโคง้ 
  ค. สัญญาณไฟจราจรตามแยกต่างๆ 
  ง. ป้ายบอกระยะทาง 
58.  บริเวณใดหา้มแซง 

ก. ทางตรง 
ข. ทางท่ีปลอดภยั 
ค. ทางโล่ง 
ง. ทางโคง้รัศมีแคบ 

59.  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 
60.  ในปัจจุบนัน้ีมกัจะมีประชาชนเขียนป้ายปิดบริเวณหนา้บา้นวา่ หา้มจอดรถขวางหนา้บา้น เม่ือมีรถยนตไ์ปจอด 
        หนา้บา้นดงักล่าว  เจา้ของบา้นออกมาไล่เจา้ของรถยนตแ์ละมีปากเสียงกนัใหไ้ปจอดท่ีอ่ืน ท่านเป็นเจา้หนา้ท่ี 
        ต ารวจจราจรอยูใ่นเหตุการณ์ควรปฏิบติัอยา่งไร 
  ก.ไล่รถยนตท่ี์อ่ืนเพราะรถดงักล่าวจอดขวางหนา้บา้นประชาชน 
  ข. อธิบายใหเ้จา้ของบา้นทราบวา่ถนนเป็นทางสาธารณะจอดไดถ้า้ไม่มีเคร่ืองหมายจราจรหา้มจอด 
  ค. จบักุมผูข้บัขี่รถยนต ์เน่ืองจากจอดรถขวางหนา้บา้นผูอ่ื้น 
  ง. แนะน าใหเ้จา้ของบา้นไปแจง้ความร้องทุกขท่ี์สถานีต ารวจใกลบ้า้น 
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61.  เม่ือขบัรถผา่นทางแยก พบสัญญาณไฟจราจรกระพริบสีเหลือง ผูข้บัขี่ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
  ก. ใหช้ะลอรถ แลว้ขบัผา่นดว้ยความระมดัระวงั 
  ข. ใหห้ยดุรถ เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัแลว้จึงขบัต่อไป 
  ค. ใหข้บัผา่นได ้
  ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
62.  ขอ้ใดถือเป็นรถฉุกเฉินตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
  ก. รถส่วนบุคคลท่ีติดตั้งไฟสัญญาณแสงวบัวาบ 
  ข. รถของทางราชการทุกประเภท 
  ค. รถมูลนิธิท่ีไดรั้บอนุญาตจาก ผบ.ตร. ใหใ้ชไ้ฟสัญญาณแสงวบัวาบ 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
63.  การนบัจ านวนคนโดยสารของแทก็ซ่ี ใหถื้อวา่เด็กอายุไม่เกินก่ีปี จ านวนสองคนเท่ากบัคนโดยสารหน่ึงคน 
  ก. 5 ปี 
  ข. 7 ปี 
  ค. 10 ปี 
  ง  12  ปี 
64.  หา้มมิใหผู้ใ้ดใชร้ถทุกชนิดลากรถหรือจูงรถอ่ืนไปในทางเกินหน่ึงคนัเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจาก 

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

65.  ถา้ร้านขายสินคา้น าเกา้อ้ีหรือแท่งคอนกรีตมาวางท่ีหนา้ร้านบนไหล่ทาง เพื่อมิให้รถคนัอ่ืนท่ีไม่ใช่ลูกคา้มา 
        จอดจะมีความผิดหรือไม่ 
  ก. มีความผิด เพราะกฎหมายหา้มมิใหผู้ใ้ดวาง ตั้ง ยืน่ หรือแขวนส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือกระท าดว้ยประการใดๆ 
       ในลกัษณะท่ีเป็นการกีดขวางการจราจร 
  ข. มีความผิด เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
   ค. ไม่มีความผิด เพราะเป็นการวางไวช้ัว่คราว 
  ง. ไม่มีความผิด เพราะไหล่ทางท่ีอยูห่นา้ร้านของผูใ้ด ผูน้ั้นยอ่มสงวนสิทธ์ิการใชไ้หล่ทางได ้
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66.  บุคคลตามขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ไดรั้บยกเวน้กรณีไม่ตอ้งสวมหมวกนิรภยัขณะซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนตต์าม 
      พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 
  ก. พระภิกษุ และสามเณร 
  ข. นกัพรต และนกับวช 
  ค. เจา้หนา้ท่ีต ารวจสวมหมวกหมอ้ตาลขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 
  ง. ผูน้บัถือลทัธิศาสนาอ่ืนท่ีใชผ้า้หรือส่ิงอ่ืนใดโพกศีรษะตามประเพณีนิยม 
67.  คนโดยสารรถจกัรยานยนตไ์ม่สวมหมวกนิรภยัความผิดอยูก่บัผูใ้ด 

ก. ผูข้บัขี่  
ข. คนโดยสาร  
ค. ทั้งผูข้บัขี่และคนโดยสาร  
ง. ไม่มีขอ้ถูก  

68.  ในกรณีเจา้หนา้ท่ีออกใบสั่งแบบกลอ้งหรือแบบไปรษณีย ์เม่ือด าเนินการส่งไปรษณียแ์ลว้ถูกตีกลบั 
 เจา้หนา้ท่ีสามารถด าเนินการอยา่งไรไดบ้า้ง 
  ก. บนัทึกยกเลิกใบสั่งในระบบ พร้อมระบุ “ถูกไปรษณียตี์กลบั” 
  ข. ปร้ินทใ์บสั่งใหม่ พร้อมด าเนินการส่งอีกที เผื่อไปรษณียจ์ะท างานผิดพลาด 
  ค. เขา้เมนูช าระค่าปรับ จากนั้นเลือกตกัเตือน 
  ง. ออกหมายเรียกผูก้ระท าความผิด เพื่อสอบถามท่ีอยูแ่ละแจง้ขอ้กล่าวหา 
69.  ขอ้ใดกล่าวผิด เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงเลขหมวกของเจา้หนา้ท่ี 
  ก. การเปล่ียนแปลงเลขหมวกตอ้งเขา้เมนูจดัการระบบ โดยลบขอ้มูลท่านเดิม เลขหมวกเดิมก่อน จากนั้น 
   ค่อยเพิ่มขอ้มูลพร้อมเลขหมวกใหม่  
  ข. ไม่ควรมีการเปล่ียนแปลงเลขหมวก ระหวา่งเล่มใบสั่งท่ียงัใชไ้ม่หมด เพราะจะท าใหใ้บสั่งเดิมใชต่้อ 
   ไม่ได ้ 
  ค. ขอ้มูลใบสั่งเดิมท่ีบนัทึกแลว้จะถูกเปล่ียนแปลงทั้งหมด 
  ง. ขอ้มูลใบสั่งใหม่ท่ีบนัทึกหลงัการเปล่ียนจะแสดงขอ้มูลใหม่ท่ีด าเนินการบนัทึก 
70. ขอ้ใด กล่าวถูกต้อง เก่ียวกบัอนัตรายของถนนส่ีเลนแบบเกาะสี  
  ก. ถนนกวา้งท าใหข้บัรถดว้ยความเร็ว 
  ข. สามารถขา้มไปชนแบบ “ปะทะ” กบัฝ่ังตรงขา้ม 
  ค. ใชเ้กาะสีเป็นท่ีหยดุรอเล้ียวรถหรือกลบัรถ 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
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71. ขอ้ใด ไม่ใช่ ขีดจ ากดัของมนุษย ์
  ก. นาย ก เป็นโรคประจ าตวัแลว้ไปขบัรถ 
  ข. นาย ข ไม่มีใบขบัขี่แลว้ไปขบัรถ 
  ค. นาย ค มกัจะง่วงเม่ือขบัรถเวลากลางคืน 
  ง. นาย ง มองไม่ชดัในเวลากลางคืน 
72. นายแดง ขบัขี่รถยนตค์นัทะเบียน อด 4444 ศรีสะเกษ  มีนายด า และนายเขียว นัง่โดยสารมาดว้ยเม่ือถึงบริเวณ 
  จุดตรวจจราจร สภ.เมืองนครราชสีมา  ถามวา่กรณีดงักล่าวเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรตอ้งปฏิบติัอยา่งไร เม่ือตอ้ง 
  การตรวจปัสสาวะเบ้ืองตน้หาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในร่างกายของ นายแดง, นายด า และนายเขียว   
  ดงักล่าว 

ก. เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรสามารถตรวจปัสสาวะของนายแดง, นายด า และ นายเขียว ดงักล่าวไดโ้ดยอาศยั  
 อ านาจตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
ข. เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรสามารถตรวจปัสสาวะของนายแดง, นายด า และ นายเขียว ดงักล่าวไดต้าม 
 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 ซ่ึงเป็นผูโ้ดยสารมาจะตรวจไดก้็แต่โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีไดรั้บ 
 แต่งตั้งเป็นเจา้พนกังาน ป.ป.ส.ตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

73.  ขณะท่ีท่านก าลงัปฏิบติัหนา้ท่ีจราจรอ านวยความสะดวกอยูบ่ริเวณส่ีแยกในเขตเทศบาลไดรั้บแจง้จากสายลบั  
       ซ่ึงมีความหวงัดีเขา้มาแจง้ขอ้มูลใหท้่านทราบวา่มีรถยนตต์อ้งสงสัยลกัลอบขนคนต่างดา้ว(คนลาว)หลบหนี 
        เขา้เมืองมาโดยผิดกฎหมายก าลงัจะผา่นเขา้มาในพื้นท่ีรับผิดชอบ จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร จึงจะถูกตอ้ง 

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

 
 
 
 
 
 
 



16 
 

เฉลยขอ้สอบ 100 ขอ้ 

ค าถามข้อนีค้ลุมเครือ/ไม่ชัดเจน จึงให้ผู้เข้ารับการทดสอบได้รับคะแนนจากข้อนีทุ้กคน 

74. ป้ายทะเบียนเลอะเลือนจนกระทัง่อกัษรป้ายทะเบียนเป็นสีขาว 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 
75.  ในขณะท่ี ส.ต.ต.เด่น ก าลงัตั้งจุดตรวจจราจรไดเ้รียกตรวจรถจกัรยานยนตท่ี์นายจน ขบัขี่ผา่นมาในมือก 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 จะวา่กล่าวตกัเตือนได ้
ข. เป็นการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งเพราะ ส.ต.ต.เด่น ตอ้งส่งเปรียบเทียบปรับนายจนตามกฎหมายเท่านั้น 
ค. เป็นการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งเพราะท าผิดกฎหมาย ส.ต.ต.เด่น ตอ้งตรวจยดึรถไวเ้พื่อให้นายจนหาเงินมา 
 เปรียบเทียบปรับใหพ้อ 
ง. เป็นการปฏิบติัท่ีถกูตอ้งเพราะเป็นดุลพินิจของ ส.ต.ต.เด่น วา่จะเปรียบเทียบใครหรือไม่ก็ได ้ไม่มีใครเห็น 

76.  นายด า ดูดี ไดข้บัรถยนตบ์รรทุกสิบลอ้ไปตามถนนทางหลวงแผน่ดินและไดถู้กเจา้หนา้ท่ีต ารวจเรียกตรวจ 
        พบวา่นายด า ไม่มีใบอนุญาตขบัรถขนส่งและเม่ือน าไปชัง่ท่ีด่านชัง่ของกรมทางหลวงปรากฏวา่ชัง่ได ้
        น ้าหนกัรวม 3,200 กิโลกรัม นายด ากลวัวา่มีความผิดจึงไดข้บัรถหนีไปและเทดินท่ีบรรทุกลงท่ีดินทางหลวง 
        บริเวณไหลทางการกระท าของนายด า ดูดี เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ทางหลวง อยา่งไร 
  ก. มีความผิดฐาน ไม่มีใบอนุญาตขนส่งและบรรทุกเกินท่ีกฎหมายก าหนด 
  ข. มีความผิดฐาน บรรทุกเกินท่ีกฎหมายก าหนดและทิ้งส่ิงของบนทางหลวง 
  ค. มีความผิดฐาน บรรทุกเกินท่ีกฎหมายก าหนดและทิ้งส่ิงของบนทางหลวงและทิ้งส่ิงของกีดขวางการจราจร 
      บนทางหลวง 
 ง. มีความผิดฐานไม่มีใบอนุญาตขนส่งฐานบรรทุกเกินท่ีกฎหมายก าหนดและทิ้งส่ิงของบนทางหลวงและ 
      ทิ้งส่ิงของกีดขวางการจราจรบนทางหลวง 
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77.  จ าเลยเป็นเจา้พนกังานต ารวจจราจร ไดเ้รียกผูเ้สียหายซ่ึงขบัรถบรรทุกฝ่าฝืนจราจรหยดุรถเพื่อตรวจใบอนุญาต 
       ขบัขี่ และจบักุมอนัเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ี แต่ภายหลงัไดเ้รียกเงินจากผูเ้สียหายโดยมิชอบ ดงัน้ี  
  ก. เป็นความผิดฐานเป็นเจา้พนกังานเรียกรับสินบน  
  ข. ผิดฐานเป็นเจา้พนกังานทุจริตต่อหนา้ท่ี  
  ค. ผิดฐานกรรโชก  
  ง. ถูกทั้ง ก และ ข 
78.  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 
79.  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  

80.  การตั้งจุดตรวจจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัใด  
  ก. หน.สภ. ขึ้นไป โดยพิจารณาวา่เป็นกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นอยา่งยิง่ 
  ข. ระดบั ผบก. เท่านั้น  
  ค. ผบก. ขึ้นไป โดยพิจารณาวา่เป็นกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นอยา่งยิง่ 
  ง. ไม่ต ่ากวา่ ระดบั ผบก. 
81.  การบนัทึกภาพและเสียงตามค าสั่ง ตร. ท่ี 178/2564 ลงวนัท่ี 9 เม.ย.64 ก าหนดใหใ้ชใ้นกรณีใดบา้ง 
  ก. ทุกคร้ังท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสายตรวจ 
  ข. การสืบสวนจบักุม 
  ค. การสอบสวนคดีอาญา 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
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82.  ขอ้ใดเป็นวิธีการเพิ่มความปลอดภยัทางถนนโดยอาศยัหลกัวิศวกรรมทางถนน 
  ก. การติดตั้งเนินชะลอความเร็วก่อนถึงจุดคนขา้มถนน 
  ข. การติดตั้งกลอ้งตรวจจบัความเร็วก่อนถึงจุดอนัตราย 
  ค. การระดมเจา้หนา้ท่ีต ารวจกวดขนัวินยัจราจรบริเวณท่ีมีอุบติัเหตุสูง 
  ง. การใหค้วามรู้กบัประชาชนเก่ียวกบัความปลอดภยัทางถนน 
83.  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 
84.  พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถใหป้ระโยชน์อยา่งไร  
  ก. บรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผูป้ระสบภยั  
  ข. เป็นหลกัประกนัเพื่อความสูญหายในอนาคต  
  ค. แบ่งเบาภาระของผูข้บัขี่หรือผูเ้อาประกนัภยั  
  ง. ถูกทั้งขอ้ ก และ ขอ้ ค 
85.  ค่าเสียหายเบ้ืองตน้ หมายถึง  
  ก. ค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยัของผูป้ระสบภยัอนัเกิดจากรถโดยยงัไม่ทราบวา่ใครตอ้งรับผิด  
  ข. ค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยัของผูป้ระสบภยัอนัเกิดจากรถเม่ือทราบวา่ใครตอ้งการรับผิดแลว้  
  ค. ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดจากรถท่ีท าประกนัภยั แต่ทางบริษทัประกนัภยัจะทยอยจ่ายใหก่้อนในเบ้ืองตน้  
  ง. ค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยัของบุคคลท่ีสามท่ีจะไดรั้บในเบ้ืองตน้ 
86.  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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87.  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 
88.  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 
89.  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 
90.  ขอ้ใด กล่าวไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัระบบ PTM (Police Ticket Management) 
  ก. เป็นระบบเพื่อรองรับการช าระค่าปรับทางอิเลก็ทรอนิกส์ และต่างทอ้งท่ี 
  ข. เป็นระบบท่ีสามารถออกใบสั่งแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
  ค. เป็นระบบท่ีขา้ราชการต ารวจทุกนายสามารถเขา้ถึงได ้
  ง. ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลสถิติการกระท าผิด 
91.  รถบรรทุก รถส่ีลอ้บรรทุกของท่ีมีความกวา้งของรถไม่เกิน 2.30 เมตร ใหบ้รรทุกสูงไดไ้ม่เกินก่ีเมตรจากพื้นทาง 
  ก. 3.00 เมตร 
  ข. 3.80 เมตร 
  ค. 4.00 เมตร 
  ง. 4.20 เมตร 
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92.  ผูข้บัรถตอ้งแสดงส าเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขบั กรณีดงักล่าวไม่ใชบ้งัคบักบัรถใด 
  ก. รถจกัรยานยนต ์
  ข. รถโดยสารประจ าทาง 
  ค. รถยนตส์ามลอ้ 
  ง. รถบดถนน 
93.  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 
94.  ขอ้ใดไม่ใช่ฟังกช์ัน่การใชง้านในระบบ Police Ticket Management (PTM)  
  ก. ออกใบสั่งกลอ้ง หรือใบสั่งทางไปรษณีย ์
  ข. นบัระยะเวลาใบสั่งตามขอ้กฎหมายแบบอตัโนมติั 
  ค. ออกใบเตือนส าหรับการส่งไปรษณีย ์โดยสามารถออกไดห้ลายๆ คร้ัง 
  ง. รับช าระค่าปรับทั้งผา่นทางสถานี และทางช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีก าหนด 
95.  หากเกิดค าเตือน ตามรูปภาพ เจา้หนา้ท่ีควรแกไ้ขอยา่งไร 
  
 
 
 
 
 
 
  ก. ตรวจสอบสิทธิการเขา้ใชง้าน หรือความถูกตอ้งของรหสัการเขา้ใชง้าน 
  ข. แจง้เจา้หนา้ท่ีวา่ระบบมีปัญหา 
  ค. รออีก 30 นาทีค่อยเขา้ระบบใหม่ 
  ง. ตรวจสอบเน็ตเวิร์คการเขา้ระบบของสถานี 
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96.  พนกังานจราจร ตามขอ้ใดประพฤติตวัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีจราจร 
  ก. จ.ส.ต.นิรุจน์ฯ ให้นกัเรียนท่ีไม่สวมหมวกนิรภยัท าการกระโดดตบแทนการเสียค่าปรับ 
  ข. ด.ต.สมชยัฯ ใชกิ้ริยา วาจาท่ีไม่สุภาพในการขอดูใบอนุญาตขบัขี่จากผูข้บัขี่ 
  ค. ร.ต.ท.อดินนัทฯ์ ใชกิ้ริยาท่ีสุภาพใหบ้ริการแก่ผูข้บัดว้ยความกระตือรือร้นดว้ยความเตม็อกเตม็ใจ 
  ง. ส.ต.ท.พินิจฯ ใชค้  าพูดดูหม่ินเหยยีดหยามผูข้บัขี่เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค่าปรับ 
97.  ด.ต.อนุศิษฐ์ฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีจราจรโดยการไม่ใชค้วามรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจส่วนตวับุคคลหรือกลุ่ม 
        บุคคลอนัเน่ืองมาจากชาติก าเนิด ศาสนา ความเห็นทางการเมือง  ท่านคิดวา่ต ารวจจราจรท่านน้ีมีคุณธรรม 
        จริยธรรมหรือไม่อยา่งไร 
  ก. มี โดยปฏิบติัหนา้ท่ีตามค่านิยมหลกั 
  ข. ไม่มี เพราะไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามอุดมคติของต ารวจ 
  ค. มี เพราะการไม่เลือกปฏิบติั 
  ง. ไม่มี เพราะไม่มีส านึกในการใหบ้ริการประชาชน 
98.  ด.ต.ประยทุธ์ ตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขนัไดเ้รียกรถยนต ์ซ่ึง น.ส.อมรรัตน์ ไดข้บัขี่มา ปรากฏวา่ไม่พบการกระท าผิด 
        เก่ียวกบักฎหมายจราจร แต่พบมีดพบัเอกประสงค ์(Victorinox) จึงแจง้ขอ้กล่าวหาวา่พกพาอาวุธไปในท่ีสาธารณะ  
        น.ส.อมรรัตน์ ไดก้ล่าวขอร้องวา่ มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ภายใน 1 ชม. แต่ ด.ต.ประยทุธ์  
        ยนืกรานท่ีจะท าการจบักุมและยดึมีดไว ้การกระท าดงักล่าวน้ีท่านเห็นวา่ ด.ต.ประยทุธ์ กระท าถูกตอ้งหรือไม่  
        อยา่งไร 
  ก. ด.ต.ประยทุธ์ กระท าถูกตอ้ง เพราะจบักุมตามหนา้ท่ี 
  ข. ด.ต.ประยทุธ์ กลัน่แกลง้ น.ส.อมรรัตน์ เน่ืองจากหาการกระท าความผิดเก่ียวกบักฎหมายจราจรไม่ได้ 
  ค. ด.ต.ประยทุธ์ กระท าเกินกวา่เหตุ เน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชาให้จบั พ.ร.บ.จราจร แต่ไปจบักุมในฐานความผิด 
       ของประมวลกฎหมายอาญา 
  ง. ด.ต.ประยทุธ์ จะตอ้งไม่จบักุม เพราะไม่พบการกระท าความผิดใดๆ เกิดขึ้น 
99.  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 
 
 
 



22 
 

เฉลยขอ้สอบ 100 ขอ้ 

100.  สุภาพบุรุษจราจร คือ ต ารวจจราจรท่ีดีมีความรับผิดชอบมีความดีและความถูกตอ้งตามกฎหมายรวมทั้งจรรยา 
         บรรณ ศีลธรรม จริยธรรม  ขอ้ใดมิใช่คุณสมบติัของสุภาพบุรุษจราจร 
  ก. กลา้คิด กลา้พูด กลา้ท า กลา้ตดัสินใจ และกลา้เสียสละ 
  ข. มีน ้าใจ เป็นตวัอยา่งท่ีดี 
  ค. ใจบุญสุนทาน มีความเอ้ืออาทรเพื่อนบา้น มีส่วนร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
  ง. แต่งกายดี  บุคลิกดี  บริการดี 

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


