
แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 

รวมข้อสอบวิชาจราจร ๓๖๕ ข้อ 

หมวดที ่๑  วิชากฎหมายเกี่ยวกับงานจราจร 

๑.๑  พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   

ข้อ ๑ ข้อใดต่อไปนี้ ไม่รวม อยู่ในความหมายของ “การจราจร” ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ๑. คนข้ามถนน 
  ๒. คนข่ีจักรยานบนถนน 
  ๓. คนขับรถยนต์ในสวนผลไม้ของตัวเอง 
  ๔. คนจูงสัตว์บนทางเดินรถ 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔(๑) 
 
ข้อ ๒ คำว่า การจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
  ๑. การใช้ทางเดินรถที่จัดแบ่งเป็นช่องสำหรับการเดินรถ 
  ๒. การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ 
  ๓. ให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้าปฏิบัติตามเครื่องหมายการจราจร ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง 
  ๔. เครื่องหมายใดๆ ที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทางสำหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้าปฏิบัติตาม 
              เครื่องหมายนั้น 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔(๑) 
 
ข้อ ๓ นายกบ และนายเขียด นำรถจักรยานมาขับข่ีเล่นในบริเวณสนามฟุตบอลหน้าลานฝึกศรียานนท์ของโรงเรียน 
 นายร้อยตำรวจ นายกบขับขี่รถด้วยความประมาทไปชนรถของนายเขียดจนรถของนายเขียดพังเสียหายการ 
 กระทำของนายกบเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ฐานใด หรือไม่ เพราะเหตุใด 

๑. ผิดฐานขับรถโดยประมาทและทำให้เสียทรัพย์ 
๒. ไม่ผิดฐานขับรถโดยประมาทแต่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ 
๓. ผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นหตุให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนเสียหาย 
๔. ไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔(๒) 
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ข้อ ๔ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ “ไหล่ทาง”  หมายถึง 

๑. แนวริมของทางเดินรถ 
๒. พ้ืนที่ที่ทำไว้สำหรับคนเดิน  
๓. พ้ืนที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้จัดทำเป็นทางเท้า 
๔. ทางเท้า 

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔(๘) 
 
ข้อ ๕ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ รถ หมายความว่า 
  ๑. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด 
  ๒. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟ 
  ๓. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถราง 
  ๔. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔(๑๕) 
 
ข้อ ๖ รถยนต์ตามความหมายของ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่เดินด้วยกําลังเครื่องยนต์ กําลังไฟฟ้าหรือ 
 พลังงานอ่ืน หมายถึง  

๑. รถจักรยานยนต์  
๒. รถตั้งแต่ ๓ ล้อข้ึนไป  
๓. รถตั้งแต่ ๔ ล้อข้ึนไป  
๔. ถูกทุกข้อ  

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔(๑๖) 
 
ข้อ ๗ ข้อใดถือเป็นรถฉุกเฉินตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ๑. รถส่วนบุคคลที่ติดตั้งไฟสัญญาณแสงวับวาบ 
  ๒. รถของทางราชการทุกประเภท 
  ๓. รถมูลนิธิที่ได้รับอนุญาตจาก ผบ.ตร. ให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔(๑๙) 
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ข้อ ๘ รถฉุกเฉิน ตามมาตรา ๔ (๑๙) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ผู้ที่อนุญาตให้ใช้ไฟสัญญาณแสง 
 วับวาบหรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืนตามที่จะกำหนดให้นั้นคือใคร 
  ๑. นายกรัฐมนตรี 
  ๒. อธิบดีกรมกรมการขนส่งทางบก 
  ๓. ผู้บังคับการตำรวจจราจร 
  ๔. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔(๑๙) 
 
ข้อ ๙ ข้อใดคือความหมายของ “รถบรรทุกคนโดยสาร”  
  ๑. รถยนต์ที่สร้างข้ึนเพ่ือใช้บรรทุกคนโดยสารเกินห้าคน 
  ๒. รถยนต์ที่สร้างข้ึนเพ่ือใช้บรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน 
  ๓. รถยนต์ที่สร้างข้ึนเพ่ือใช้บรรทุกคนโดยสารเกินเก้าคน 
  ๔. รถยนต์ที่สร้างข้ึนเพ่ือใช้บรรทุกคนโดยสารไม่เกินเก้าคน 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔(๒๑) 
 
ข้อ ๑๐ ข้อใดหมายถึง “สัญญาณจราจร” ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ๑. สัญญาณไฟ     ๒. ออกท่าทางด้วยมือหรือแขน 
  ๓. ส่งสัญญาณด้วยธง    ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔(๓๓) 
 
ข้อ ๑๑ ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ เครื่องหมายจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   
  ๑. ป้ายห้ามจอด     ๒. ป้ายบอกทางโค้ง 
  ๓. สัญญาณไฟจราจรตามแยกต่างๆ  ๔. ป้ายบอกระยะทาง 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔(๓๔) 
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ข้อ ๑๒  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ข้าราชการตำรวจระดับใดที่ไม่เป็นเจ้าพนักงานจราจร 

๑. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
๒. รองผู้กำกับการจราจร 
๓. ผู้บังคับหมู่งานจราจร 
๔. เป็นเจ้าพนักงานจราจรทุกข้อ 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๔(๓๗) 
 
ข้อ ๑๓ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก  
 (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒)  หมายถึงผู้ใด 
  ๑. ผบ.ตร. หรือ ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสารวัตรหรือเทียบเท่าที่ได้รับแต่งตั้งจาก 
   ผบ.ตร. 
  ๒. ผบ.ตร. หรือ ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้กำกับการหรือเทียบเท่าที่ได้รับแต่งตั้งจาก  
   ผบ.ตร. 
  ๓. ผบ.ตร. หรือ ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้กำกับการหรือเทียบเท่าที่ได้รับแต่งตั้งจาก 
   ผบ.ตร. 
  ๔. ผบ.ตร. หรือ ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บังคับการหรือเทียบเท่าท่ีได้รับแต่งตั้งจาก  
   ผบ.ตร 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๔(๓๘) 
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ข้อ ๑๔  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒  ม.๔ (๓๘) ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมได้บัญญัติ

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

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๔(๓๘) 
 
ข้อ ๑๕ ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ  หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ (แก้ไข 
 เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๒)   
  ๑. ผบ.ตร. เท่านั้นที่เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร 
  ๒. ผบช.น. เท่านั้นที่เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขต กทม. 
  ๓. ผบช.ก. , ผบก.ทล. เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตพ้ืนที่ทางหลวงที่รับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร 
  ๔. ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค  เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตอำนาจรับผิดชอบและเขตพ้ืนที่การ 
   ปกครองของแต่ภูธรภาค 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๔(๓๘) 
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ข้อ ๑๖ ผู้ใดต่อไปนี้ ไม่ได้เป็น “หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร” ตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๒๔/๒๕๖๒ 

เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๘ ก.ย.๖๒ 
  ๑. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 
  ๒. รองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดที่รับผิดชอบงานจราจร 
  ๓. หัวหน้าสถานีตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้กำกับการหรือเทียบเท่า 
  ๔. เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทุกข้อ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๔(๓๘)  และคำสั่ง ตร.ที่ ๕๒๔/๒๕๖๒  ลง ๑๘ ก.ย.๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงาน
จราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ 
 
ข้อ ๑๗ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรผู้ใดไม่มีอำนาจออกข้อบังคับของหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรว่าด้วย  การห้าม 
 เดินรถ  การห้ามเดินรถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ล้อข้ึนไป และรถพ่วงในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ๑. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   ๒. ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 
  ๓. ผู้บังคับการตำรวจจราจรกลาง   ๔. ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๑-๙ 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๔(๓๘)  และคำสั่ง ตร.ที่ ๕๒๔/๒๕๖๒  ลง ๑๘ ก.ย.๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงาน
จราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ 
 
ข้อ ๑๘ ข้อใดไม่ใช่เจ้าพนักงานจราจร  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจร 
 ทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒) 
  ๑. รองผู้กำกับการจราจร  ในสังกัดสถานีตำรวจนครบาล  
  ๒. สารวัตรจราจร  ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑-๙ 
  ๓. ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม ในสังกัด สภ.พุทธมณฑล  ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 
   นครปฐม  แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรใน สภ.พุทธมณฑล 
  ๔. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งอ่ืนซึ่งหัวหน้าสถานีตำรวจแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๔(๓๘)  และคำสั่ง ตร.ที่ ๕๒๔/๒๕๖๒  ลง ๑๘ ก.ย.๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงาน
จราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๙ เจ้าพนักงานใดที่ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒  
  ๑. พนักงานเจ้าหน้าที่     ๒. เจ้าพนักงานจราจร 
  ๓. ผู้ตรวจการ      ๔. หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๔(๓๘) 
 
ข้อ ๒๐ ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้กำกับการหรือเทียบเท่า อาจเป็น “หัวหน้าเจ้าพนักงาน 
 จราจร” ได้ เมื่อได้รับการแต่งตั้งจากใคร 
  ๑. นายกรัฐมนตรี 
  ๒. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
  ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่รักษาตามกฎหมาย 
  ๔. ผู้บังคับการตำรวจจราจร 
คำตอบ ๒. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๔(๓๘) 
 
ข้อ ๒๑ ใครเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  
  ๑. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
  ๒. นายกรัฐมนตรี 
  ๓. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย   
  ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๕ 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๒ รถที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยาง ที่ได้รับยกเว้นให้ใช้ในทางเดินรถ ได้แก่รถ 
  ๑. รถสำหรับใช้ในการสงคราม 
  ๒. รถสำหรับใช้ในราชการตำรวจ 
  ๓. รถสำหรับใช้ในงานเกษตรกรรม 
  ๔. ถูกทั้งข้อ ๑. และข้อ ๒. 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๐ 
 
ข้อ ๒๓ รถจักรยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงท่อไอเสียใหม่  หลังจากท่ีรถคันดังกล่าวได้ขอจดทะเบียนกับกรมการ 
 ขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อนำมาใช้ในทางจะมีความผิดหรือไม่ 
  ๑. ไม่มีความผิด  แต่ห้ามมิให้เสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน 
   ๘๐ เดซิเบลเอ 
  ๒. ไม่มีความผิด  แต่ห้ามมิให้เสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน  
   ๙๕ เดซิเบลเอ 
  ๓. ไม่มีความผิด  แต่ห้ามมิให้เสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน  
   ๑๐๐ เดซิเบลเอ 
  ๔. มีความผิด  เพราะเป็นการดัดแปลงสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดให้ผิดไปจาก 
   รายการที่จดทะเบียนไว้ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๐ ทวิ , ข้อกำหนด ตร. เรื่องกำหนดมาตรฐานค่า
ควันดำก๊าซและระดับเสียงของรถ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยินยอมให้นำมาใช้ในทางเดินรถได้  และประกาศกรมควบคุม
มลพิษ เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๔  รถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางเดินรถได้ 

๑. รถที่มีเสียงดังกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด 
๒. รถที่มีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ 
๓. รถที่มีล้อไม่ใช่ยาง 
๔. รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ ๘๐ เดซิเบล 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๐ ทวิ , ข้อกำหนด ตร. เรื่องกำหนดมาตรฐานค่า
ควันดำก๊าซและระดับเสียงของรถ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยินยอมให้นำมาใช้ในทางเดินรถได้  และประกาศกรมควบคุม
มลพิษ เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ 
 
ข้อ ๒๕ ผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้องใช้เสียงสัญญาณ (เสียงแตร) ให้ได้ยินในระยะไม่น้อยกว่าเท่าใด 
  ๑. ๒๐ เมตร 
  ๒. ๔๐ เมตร 
  ๓. ๖๐ เมตร 
  ๔. ๑๐๐ เมตร 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๒(๑) 
ข้อ ๒๖ การติดธงแดง หรือสัญญาณไฟแดงที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุก จะต้องให้มองเห็นได้ในระยะ 
 ไม่น้อยกว่ากีเ่มตร 

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

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



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๗ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกดินตกหล่นจากรถจะมีความผิดข้อหาใด 
  ๑. นำรถที่มีสภาพไม่ม่ันคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตรายหรืออาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้ 
       หรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ 

 ๒. ไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล อันอาจก่อเหตุ เดือดร้อน รำคาญ ทำให้ทาง
สกปรกเปรอะเปื้อน 

  ๓. ขับข่ีรถบรรทุกไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  ๔. ขับข่ีรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๐ 
 
ข้อ ๒๘  นายกร มีอาชีพทำรถยกมาหลายปีมีรายได้ดี ยิ่งเทศกาลมีรายได้วันละ ๔๐,๐๐๐–๕๐,๐๐๐ บาท วันหนึ่ง

นายกร ได้นํารถยกไปยกรถที่ชนกันเพ่ือบรรทุกมาไว้ที่อู่ขณะบรรทุกมาด้วยความรีบร้อน ขับเร็วไปทำให้เศษ
กระจกรถที่บรรทุกอยู่ ตกลงบนถนนเป็นจำนวนมาก ท่านเห็นเหตุการณ์ตลอด ท่านจะดำเนินการอย่างไร 

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

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๐ 
 
ข้อ ๒๙ เมื่อขับรถผ่านทางแยก พบสัญญาณไฟจราจรกระพริบสีแดง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร 
  ๑. ให้ชะลอรถ แล้วขับผ่านด้วยความระมัดระวัง 
  ๒. ให้หยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไป 
  ๓. ให้ขับผ่านได้ 
  ๔. ไม่มีข้อใดถูก 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๒(๕) 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๐ เมื่อขับรถผ่านทางแยก พบสัญญาณไฟจราจรกระพริบสีเหลือง ผู้ขับข่ีต้องปฏิบัติอย่างไร 
  ๑. ให้ชะลอรถ แล้วขับผ่านด้วยความระมัดระวัง 
  ๒. ให้หยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไป 
  ๓. ให้ขับผ่านได้ 
  ๔. ไม่มีข้อใดถูก 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๒(๖) 
 
ข้อ ๓๑  ผู้ใดไม่มีหน้าที่ให้สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ๑. ผู้ขับขี่รถยนต์ 
  ๒. พนักงานจราจร 
  ๓. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
  ๔. คนเดินเท้า 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๕ และ ๓๘ 
 
ข้อ ๓๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรใช้เสียงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ผู้ขับข่ีต้องปฏิบัติอย่างไร 
  ๑. ขับรถผ่านไปได้ 
  ๒. ชะลอความเร็วลง 
  ๓. หยุดรถทันท ี
  ๔. ไม่มีข้อใดถูก 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๕ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๓ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๑/๑ กำหนดว่า ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับข่ีต้องมี 

ใบอนุญาตขับข่ีอยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจการแสดงใบอนุญาตขับข่ีข้างต้น 
สามารถทำได้ดังต่อไปนี้  ยกเว้นข้อใด 

  ๑. แสดงใบอนุญาตขับขี่ฉบับจริง 
  ๒. แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓. แสดงสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับข่ีตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 
  ๔. แสดงสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับข่ีที่ผู้ขับข่ีเซ็นรับรองด้วยตนเอง 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๓๑/๑ 
 
ข้อ ๓๔  ตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ สรุปความได้ว่า ในทางเดินรถซึ่งได้ 
   แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือได้จัดช่องเดินรถประจำทางด้านซ้ายไว้ 
   โดยเฉพาะนั้นมีรถอยู่ ๓ ประเภท ที่ถูกบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุด หรือใกล้เคียงกับ 
   ช่องเดินรถประจำทาง แล้วแต่กรณี รถ ๓ ประเภทที่กล่าวถึงนี้ คือรถอะไร 

๑. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน ๑,๖๐๐ กิโลกรัม 
๒. รถบรรทุกคนโดยสารเกิน ๗ คน 
๓. รถจักรยานยนต์ 
๔. ถูกทุกข้อ 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา  ๓๕ วรรคสอง 
 
ข้อ ๓๕ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไมเ่กิน ๗ คน ในกรณีช่องทางเดินรถไปในทิศทางเดียวกัน ได้แบ่งไว้ตั้งแต่ ๒ ช่องทาง 
 ขึ้นไปนั้น ผู้ขับข่ีต้องขับข่ีอยู่ในทางเดินรถด้านซ้ายสุด ยกเว้นกรณีใด 

๑. ช่องนั้นมีสิ่งกีดขวาง  
๒. หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว  
๓. จะแซงรถคันอ่ืน  
๔. ถูกทุกข้อ 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๓๔  
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๖ นายทวี ขับรถพ่วงอยู่ในช่องทางด้านขวาสุด บนถนนทีมี่ ๓ ช่องทางเดินรถ ซึ่งช่องทางเดินรถด้านซ้ายมีการ 
 ก่อสร้างอยู่ ด.ต.ศักดา เห็นดังนั้นจึงเรียกให้หยุดเพ่ือออกใบสั่งในข้อหาเดินรถบรรทุกไม่ชิดขอบทางด้าน 
 ซ้ายสุด การกระทำของ ด.ต.ศักดา ถูกต้องหรือไม่ 

๑. ไม่ถูกต้อง เพราะช่องการเดินรถด้านซ้ายมีการก่อสร้าง  
๒. ถูกต้อง เพราะว่านายทวีไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย  
๓. ถูกต้อง เพราะนายทวีไม่ได้โต้แย้ง  
๔. ไม่มีข้อถูก 

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๒๙ มาตรา ๓๕ วรรค ๑ และ วรรค ๒ 
 
ข้อ ๓๗ หากท่านพบรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลน้ำหนักไม่เกิน ๑,๖๐๐ กิโลกรัม ขับข่ีอยู่ในช่องทางด้านขวาสุด  

ใช้ความเร็วไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด จากจำนวน ๓ ชอ่งทางเดินรถทิศทางเดียวกัน โดยช่องทางเดินรถ
ด้านซ้าย ๒ ช่องทางมีรถใช้ความเร็วต่ำ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

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

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๕ วรรคสาม ประกอบกับ มาตรา ๓๔ 
 
ข้อ ๓๘. ในทางเดินรถที่แคบและไม่อาจจะสวนกันได้โดยปลอดภัย ผู้ขับข่ีรถจะต้องดำเนินการอย่างไร 

๑. ใครมาก่อนไปก่อน  
๒. ผู้ขับขี่รถคันใหญ่หยุดให้รถเล็กไปก่อน  
๓. รถเล็กหยุดให้รถคันใหญ่กว่าไปก่อน  
๔. รถที่ให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณมือไปก่อน 

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๓๙ 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๙ ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไร 

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

คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๐ 
 
ข้อ ๔๐ นาย ก ขับรถในช่องทางเดินรถทางเดียวในลักษณะสวนทางมีความผิดตามข้อใด 
  ๑. ไม่ขับรถไปตามทิศทางที่กำหนดให้เดินรถทางเดียว 
  ๒. ขับรถประมาทอันอาจเกิดอันตราย 
  ๓. ขับรถกีดขวางการจราจร 
  ๔. ขับรถย้อนศร 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๑ 
 
ข้อ ๔๑ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุ 
 อันสมควรเว้นแต่ข้อใด 
  ๑. รถลากเข็นสำหรับทารก 
  ๒. รถลากเข็นสำหรับคนป่วยหรือคนพิการ 
  ๓. รถจักรยานยนต์ที่ใช้ความเร็วไม่เกิน ๒๐ กม./ชม. 
  ๔. ถูกทั้ง ๑. และ ๒.  
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๔๒  นายไก่ขับรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีไฟหน้ารถในเวลาพลบค่ำมีแสงส่องสว่างไม่เพียงพอด้วยความเร็วสูงโดย 
         ประมาทไม่ลดความเร็วเมื่อเข้าใกล้ทางโค้งเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนถูกนายมิ่งจนเป็นเหตุให้นายมิ่งล้มไปถูกรถยนต์   
         อ่ืนชนและทับจนนายมิ่งถึงแก่ความตาย กรณีนี้นายไก่มีความผิดหรือไม่  
  ๑. นายไก่ไม่มีความผิดเนื่องจากไม่มีเจตนา 
  ๒. นายไก่ไม่มีความผิดเนื่องจากรถคันอ่ืนเป็นผู้ชนนายมิ่งจนถึงแก่ความตาย 
 ๓. นายไก่มีความผิดเนื่องจากความตายของนายมิ่งเป็นผลโดยตรงจากความประมาทของนายไก่  
  ๔. ผิดทุกข้อ 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓, ๖๗, ๑๕๒, ๑๕๗ ประกอบกับ ป.อาญา  มาตรา 
๙๑ และ ๒๙๑ 
 
ข้อ ๔๓ การขับรถจักรยานในขณะเมาสุรา มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ และมีโทษอย่างไร 
  ๑. เป็นความผิด และมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท  
  ๒. ไม่เป็นความผิด 
  ๓. เป็นความผิด และมีโทษเหมือนกับขับรถในขณะเมาสุรา 
  ๔. เป็นความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
คำตอบ ๑.  พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๘๓ (๑/๑) 
 
ข้อ ๔๔ ความผิดข้อใดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถออกใบสั่งแก่ผู้กระทำผิดได้  
  ๑. ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว 
  ๒. ขับรถคร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ 
  ๓. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 
  ๔. ขับรถในขณะกีดขวางการจราจร 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๘๓ ( ๘ ),๑๖๐ วรรคสอง 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๔๕ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 
  ๑. ผู้ขับขี่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาในขณะ 
       หยุดรถรอสัญญาณไฟได้ 
  ๒. ห้ามมิให้ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ 
       อุปกรณ์เสริม สำหรับการสนทนาโดยผู้ขับข่ีไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น 
  ๓. ห้ามมิให้ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการ 
       สนทนา ในกรณีเร่งด่วนโดยผู้ขับข่ีสามารถถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ ( ๙ ) 
 
ข้อ ๔๖ ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ฐานใดที่มิอาจว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการ

เปรียบเทียบปรับได้ 
  ๑. ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน 
  ๒. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภัยของผู้อ่ืน 
  ๓. ขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้เคลื่อนย้ายที่หยุดหรือจอดให้พ้นจากการกีดขวาง 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  ข้อ ๑. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ (๒)   

    ข้อ ๒. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ (๘) 
    ข้อ ๓. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง  

 
ข้อ ๔๗ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงเพ่ือขึ้นหน้ารถคันอ่ืนขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือควัน จนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ใน 
 ระยะเท่าใด 

๑. ๖๐ เมตร 
๒. ๙๐ เมตร 
๓. ๗๐ เมตร 
๔. ๘๐ เมตร 

คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๕ 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๔๘ ผู้ขับขี่สามารถกลับรถได้ ในบริเวณใด 
  ๑. เขตปลอดภัย 
  ๒. ที่คับขัน 
  ๓. ที่ทางร่วมทางแยก 
  ๔. ในระยะ ๑๒๐ เมตร จากเชิงสะพาน 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๓ (๒) และ ๕๓ (๓)  
 
ข้อ ๔๙ ในการจอดรถให้ขนานกับขอบทางควรจอดห่างจากขอบทางไม่เกินเท่าใด 
  ๑. ๑๕ เซนติเมตร 
  ๒. ๒๐ เซนติเมตร 
  ๓. ๒๕ เซนติเมตร 
 ๔. ๓๐ เซนติเมตร 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๔ วรรคสอง 
 
ข้อ ๕๐ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก  พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้หยุดรถที่ใด     

๑. บนทางเท้า 
๒. ในทางร่วมทางแยก 
๓. ในเขตปลอดภัย 
๔. ถูกทุกข้อ 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๕ 
 
ข้อ ๕๑ ข้อใดเปิดไฟฉุกเฉินได้ถูกต้อง 

๑. รถเสียหรือรถเกิดอุบัติเหตุ 
๒. เปิดได้ตลอดเวลา 
๓. มีหมอก 
๔. ผ่านทางแยก 

คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๖ 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๕๒ ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการห้ามจอดรถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ๑. ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีจอดรถบนทางเท้า 
  ๒. ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีจอดรถในระยะสิบห้าเมตรจากทางร่วมทางแยก 
  ๓. ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีจอดรถซ้อนกันกับรถอ่ืนที่จอดอยู่ก่อนแล้ว 
  ๔. ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีจอดรถในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๗ 
 
ข้อ ๕๓ ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการห้ามจอดรถในทางร่วมทางแยก 
  ๑. ห้ามมิให้จอดรถในระยะ ๑๐ เมตรจากทางร่วมทางแยก 
  ๒. ห้ามมิให้จอดรถในระยะ ๑๕ เมตรจากทางร่วมทางแยก 
  ๓. ห้ามมิให้จอดรถในระยะ ๒๐ เมตรจากทางร่วมทางแยก 
  ๔. ห้ามมิให้จอดรถในระยะ ๓๐ เมตรจากทางร่วมทางแยก 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๗ (๓) 
 
ข้อ ๕๔ การห้ามจอดรถต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  (ม.๕๗ (๓)(๗)(๑๐)(๑๓)) 
  ๑. ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะ ๑๐ เมตร จากทางร่วมทางแยก 
  ๒. ในระยะ ๑๕ เมตร จากท่ีติดตั้งสัญญาณจราจร 
  ๓. ตรงปากทางเข้าออกของอาคาร หรือทางเดินรถ หรือในระยะ ๑๐ เมตร จากปากทางเดินรถ 
  ๔. ในระยะ ๑๐ เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก ๕ เมตร 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๗(๓), (๗), (๑๐) และ (๑๓) 
 
ข้อ ๕๕ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถเลยเครื่องหมายหยุดรถประจำทางไปกี่เมตร 

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

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๗(๑๓) 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๕๖ ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อใดไม่ถูกต้อง 

๑. ลดความเร็วเมื่อถึงวงเวียน 
๒. ลดความเร็วเมื่อถึงท่ีคับขัน 
๓. จอดรถบริเวณทางร่วมทางแยก  
๔. ลดความเร็วเมื่อเห็นคนกำลังข้ามทาง 

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

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

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

คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๘ 
 
ข้อ ๕๘ ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการเคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดในลักษณะกีดขวางการจราจร 
  ๑. ออกหนังสือคำสั่งให้ผู้ขับขี่ไปรายงานตัว โดยหนังสือให้ใส่ถุงพลาสติกผูกติดกับก้านใบปัดน้ำฝน 
       แล้วจึงทำเคลื่อนย้ายรถ 
  ๒. นอกจากเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ชำระค่าปรับแล้ว ต้องชำระค่าเคลื่อนย้ายและค่าดูแลรักษารถด้วย 
  ๓. เจ้าพนักงานผู้เคลื่อนย้ายรถสามารถคืนรถให้กับเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ในระหว่างทางได้ 
  ๔. รถที่เคลื่อนย้ายมาให้รายงานประจำวัน ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับรถ 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๙ 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๕๙ เจ้าพนักงานจราจรปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณถนนที่มีทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีที่ก้ัน เมื่อรถไฟส่งสัญญาณ 
      ท่านจะปฏิบัติอย่างไร 
  ๑. โบกรถให้หยุดรถห่างจากทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร 
  ๒. โบกรถให้หยุดรถห่างจากทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร 
  ๓. โบกรถให้รีบขับผ่านทางรถไฟ 
  ๔. ปิดถนนเส้นนั้นชั่วคราว 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๖๒,๖๓ 
 
ข้อ ๖๐  ผู้ขับขี่ขับรถบรรทุกด้วยความเร็ว ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตเมือง ซึ่งกำหนดความเร็ว ๘๐ กิโลเมตรต่อ 
      ชั่วโมง หากผู้ขับขี่ต้องการแซงคันหน้าด้วยอัตราเร็ว ๘๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้ขับขี่มีความผิดหรือไม่ 
  ๑. มีความผิดเพราะขับรถเร็วเกินกว่าเครื่องหมายจราจรติดตั้งภายในเขตเมือง 
  ๒. ไม่มีความผิด เพราะใช้ความเร็วเพ่ือแซงเท่านั้น 
  ๓. ไม่มีความผิดจะขับดว้ยความเร็วขั้นสูงหรือขั้นต่ำก็ได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  ๔. ถูกทั้ง ๒. และ ๓.  
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๖๗ 
 
ข้อ ๖๑ การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก ถ้าไม่มีสัญญาณไฟจราจร ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร 
  ๑. ให้รถทางด้านขวาของตนผ่านไปก่อน 
  ๒. ให้รถทางด้านซ้ายของตนผ่านไปก่อน 
  ๓. ให้รถด้านสวนทางที่จะเลี้ยวขวา ผ่านไปก่อน 
  ๔. ไม่มีข้อใดถูก 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗๑(๒) 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๖๒ ผู้ขับขี่ที่ขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีสิทธิกระทำการใด 
  ๑. ใช้สัญญาณไฟวับวาบ 
  ๒. ขับรถบนทางเท้า 
  ๓. ขับรถย้อนศร 
  ๔. จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗๕ 
ข้อ ๖๓  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๗๗ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถทุกชนิดลากรถหรือจูงรถอ่ืนไป
ในทางเกินกี่คัน 
  ๑. ๑ คัน 
  ๒. ๒ คัน 
  ๓. ๓ คัน 
  ๔. ไม่กำหนด 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗๗ 
 
ข้อ ๖๔  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ตำรวจจราจรมีอำนาจยึดรถได้ในกรณีใด 
  ๑. เมื่อพบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
  ๒. เมื่อผู้ขับขี่รถหลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงาน ณ สถานที่เกิดเหตุในกรณีท่ีได้ก่อให้เกิดความ 
   เสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
  ๓. เมื่อพบผู้ขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์  ใช้รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
  ๔. ไม่มีข้อใดถูก 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗๘ 
 
ข้อ ๖๕ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด 
  ๑. ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกิน ๑.๒๕ เมตร 
  ๒. ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกิน ๑.๒๐ เมตร 
  ๓. ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกิน ๑.๑๐ เมตร 
  ๔. ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกิน ๑ เมตร 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๐ (๓) 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๖๖ ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารต้องจอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้า ไม่เกินระยะเท่าใด 
  ๑. ๒๕ เซนติเมตร 
  ๒. ๓๐ เซนติเมตร 
  ๓. ๑ เมตร 
  ๔. ๒ เมตร 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๐ (๓) 
 
ข้อ ๖๗ กรณีใดผู้ขับขี่รถแท็กซี่ไม่มีความผิดฐานปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร เมื่อผู้โดยสารเรียกใช้บริการ  
  ๑. ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ แจ้งว่ารถแก๊สหมด ไม่สามารถให้บริการได้ 
  ๒. ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ แจ้งว่าถึงกำหนดเวลาส่งรถ ไม่สามารถให้บริการได้ 
  ๓. ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ แสดงป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่สามารถให้บริการได้ 
  ๔. ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ แจ้งว่าให้บริการเฉพาะผู้โดยสารต่างชาติ ไม่สามารถให้บริการได้ 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๖๘ กรณีใดผู้ขับขี่รถแท็กซี่สามารถปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ 
  ๑. ผู้โดยสารเป็นบุคคลวิกลจรติ 
  ๒. ผู้โดยสารเมาสุรา 
  ๓. ผู้โดยสารนำทุเรียนส่งกลิ่นขึ้นมาบนรถ 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๖๙ การนับจำนวนคนโดยสารของแท็กซี่ ให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินกี่ปี จำนวนสองคนเท่ากับคนโดยสารหนึ่งคน 
  ๑. ๕ ป ี
  ๒. ๗ ป ี
  ๓. ๑๐ ป ี
  ๔. ๑๒  ป ี
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๔ 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๗๐ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ต้องปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับการพาผู้โดยสาร 
  ๑. พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้ 
  ๒. ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางท่ีสั้นที่สุด 
  ๓. ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางท่ีเร็วที่สุด 
  ๔. พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อม 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๐๐ 
 
ข้อ ๗๑ ภายในระยะเท่าใดนับจากทางข้าม ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้าม 
  ๑. ไม่เกิน ๕๐ เมตร 
  ๒. ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร 
  ๓. ไม่เกิน ๑๕๐ เมตร 
  ๔. ไม่เกิน ๒๐๐ เมตร 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๐๔ 
 
ข้อ ๗๒ ถ้าร้านขายสินค้านำเก้าอ้ี หรือแท่งคอนกรีตมาวางที่หน้าร้านบนไหล่ทาง เพื่อมิให้รถคันอ่ืนที่ไม่ใช่ลูกค้ามา 
        จอดจะมีความผิดหรือไม่ 
  ๑. มีความผิด เพราะกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆ 
       ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร 
  ๒. มีความผิด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
   ๓. ไม่มีความผิด เพราะเป็นการวางไว้ชั่วคราว 
  ๔. ไม่มีความผิด เพราะไหล่ทางที่อยู่หน้าร้านของผู้ใด ผู้นั้นย่อมสงวนสิทธิ์การใช้ไหล่ทางได้ 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑๔ 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
ข้อ ๗๓ กรณีผู้โดยสารซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้ขับข่ีจะมีความผิดด้วยหรือไม่ อย่างไร 
  ๑. ไม่มีความผิด เพราะกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้โดยสาร 

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

  ๓. ผิด เพราะกฎหมายห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ขับข่ีในขณะที่คนโดยสารไม่สวมหมวกนิรภัย 
  ๔. ถูกทั้ง ๑. และ ๒. 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 
๗) พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
ข้อ ๗๔ บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้ ไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติจราจร

ทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ๑. พระภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช 
  ๒. เจ้าหน้าที่ตำรวจสวมหมวกหม้อตาลประกอบเครื่องแบบขณะปฏิบัติหน้าที่ 
  ๓. ผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่นที่ใช้ผ้าหรือสิ่งอื่นใดโพกศีรษะตามประเพณีนิยม 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๒๒ 
 
ข้อ ๗๕  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) สามารถให้บุคคลอ่ืนนั่งเบาะตอนหน้าคู่กับคนขับได้กี่คน 

๑. ๑ คน  
๒. ไม่เกิน ๒ คน  
๓. ไม่จํากัด  
๔. คิดตามน้ำหนักแต่ต้องไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัม 

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๒๓ วรรคแรก 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๗๖  พบผู้โดยสารด้านหน้าในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะดำเนินการกลา่วหาใครบ้าง 

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

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง 
 
ข้อ ๗๗ นายเหลืองไปยืนเชียร์เพื่อนที่พากันไปแข่งรถจักรยานยนต์ บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก นายเหลืองจะมี 
        ความผิดใด หรือไม่อย่างไร 
  ๑. ไม่ผิดเนื่องจากเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
  ๒. ไม่ผิดเนื่องจากไม่มีกฎหมายใดระบุไว้ว่าเป็นความผิด 
  ๓. เป็นความผิดฐานเป็นตัวการให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะ 
  ๔. เป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะ 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๓๔ ประกอบ มาตรา ๑๖๐ ทวิ 
 
ข้อ ๗๘ นายดำขี่รถจักรยานยนต์บนถนนเพชรเกษมโดยไม่สวมหมวกนิรภัยมาเจอด่านกวดขันวินัยจราจร ส.ต.ท.วิทิตฯ  
      ได้เรียกให้นายดำหยุด และได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายดำ รวมทั้งแนะนำให้นายดำทราบถึงความปลอดภัยใน 
       การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่ได้เขียนใบสั่งให้นายดำ  ส.ต.ท.วิทิตฯ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องในฐานะตำรวจ 
       จราจรหรือไม่  เพราะเหตุใด 
  ๑. ถูกต้อง  เพราะ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๑๔๐ กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ 
  ๒. ถูกต้อง  เพราะเป็นการกระทำผิดครั้งแรก 
  ๓. ไม่ถูกต้อง  ส.ต.ท.วิทิตฯ จะผิด ป.อาญา ม.๑๕๗ 
  ๔. ไม่ถูกต้อง  ส.ต.ท.วิทิตฯ ไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนของการเขียนใบสั่ง 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๔๐ 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๗๙ เมื่อผู้ขับขี่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐ พ.ร.บ.จราจรทางบก แล้วให้ชำระค่าปรับได้

ทีใ่ด 
๑. ชำระท่ีสถานีตำรวจที่ถูกจับ 
๒. ชำระท่ีสถานีตำรวจใดก็ได้ 
๓. ชำระโดยการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคาร โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนสั่งจ่ายแก่ผู้บัญชาการ  
 ตำรวจแห่งชาติ 
๔. ถูกทุกข้อ 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๑๔๐ 
 
ข้อ ๘๐  ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรออกใบสั่งและไม่พบตัวผู้ขับขี่ เมื่อเจ้าพนักงานจราจร ได้ส่งใบสั่งโดยถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ไปยังภูมิลำเนาของผู้ครอบครองรถแล้ว กรณีเช่นนี้ กฎหมายสันนิษฐานว่า
ใครเป็นผู้กระทำผิดตามใบสั่ง  

  ๑. ผู้ขับขี่ที่ขับรถในขณะกระทำผิด 
  ๒. ผู้ที่รับไปรษณีย์ 
  ๓. เจ้าของรถเท่านั้น 
  ๔. ผู้ครอบครองรถ 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๑๔๐ 
 
ข้อ ๘๑ หากท่านกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดกวดขันวินัยจราจร พบผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 
      ท่านจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร 
  ๑. ออกใบสั่ง 
  ๒. ออกใบสั่งและยึดบัตรประชาชนไว้ก่อน 
  ๓. ให้เสียค่าปรับที่ ณ จุดตรวจ 
  ๔. ออกใบสั่งและยึดกุญแจรถ 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๔๐ 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๘๒ ความผิดประเภทใด ที่เจ้าพนักงานจราจรสามารถออกใบสั่งกับผู้ขับข่ีที่กระทำผิดได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี

กำหนดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๐  
  ๑. ความผิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก หรือกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ 
  ๒. ความผิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก หรือตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการ 
   ใช้ทาง ที่เป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว  
  ๓. ความผิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก หรือตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการ 
   ใช้ทาง ที่เป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนและมีโทษปรับ 
  ๔. ออกใบสั่งไม่ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้ 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๔๐ 
 
ข้อ ๘๓ คนขายพวงมาลัยตามสี่แยกไฟแดงมีความความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๐ 

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

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

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



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๘๔  ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ผู้ใด หากเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่า  
     ผู้ขับขี่ผู้นั้นอยู่ในสภาพที่หากให้ขับรถต่อไป อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือ 
        ผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจ ดำเนินการอย่างไร 

๑. ยึดใบอนุญาตขับขี่หรือบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือระงับ 
  การใช้รถเป็นการชั่วคราวเพื่อมิให้ผู้นั้นขับรถ และให้เจ้าพนักงานจราจรคืนใบอนุญาตขับขี่ หรือยกเลิก 
  การบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้  
  เมื่อผู้ขับขี่นั้นอยู่ในสภาพที่สามารถขับรถต่อไปได้ 

๒. ยึดใบอนุญาตขับข่ีหรือบันทึกการยึดใบอนุญาตขับข่ี ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระงับ
การใช้รถเป็นการถาวรเพ่ือมิให้ผู้นั้นขับรถ และให้เจ้าพนักงานจราจรคืนใบอนุญาตขับขี่ หรือยกเลิก
การบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

๓. ระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวแต่ไม่มีอำนาจยึดใบอนุญาตขับข่ี  
๔. ผิดทุกข้อ 

คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๑๔๐/๒ 
 
ข้อ ๘๕ หากเจ้าพนักงานจราจรพบว่าผู้ขับขี่มีลักษณะต้องห้ามในการได้รับใบอนุญาตขับขี่ เจ้าพนักงานจราจร 

มีอำนาจอย่างไร 
  ๑. มีอำนาจยึดรถ เพ่ือไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไป และจัดทำบันทึกการยึดรถส่งไปยังนายทะเบียน 
  ๒. มีอำนาจยึดใบอนุญาตขับขี่ จัดทำบันทึกการยึด และส่งบันทึกนั้นพร้อมด้วยใบอนุญาตขับขี่  

ไปยังนายทะเบียน 
  ๓. มีอำนาจออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่เพ่ือไปชำระค่าปรับตามกฎหมาย 
  ๔. ผิดทุกข้อ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๑๔๐/๓ 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๘๖ ในกรณีที่ตำรวจจราจรออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ท่ีกระทำผิด  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาชำระค่าปรับแล้วผู้ขับขี่ท่ี 
      กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับ  กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการออกหนังสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามใบสั่งและ 
      จำนวนค่าปรับที่ค้างชำระไปยังผู้ขับข่ี  และหากผู้ขับขี่ยังคงไม่ชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนด กฎหมายให้แจ้ง 
      จำนวนค่าปรับที่ค้างชำระพร้อมหลักฐานไปยังนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบก  และให้นายทะเบียน 
      ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ผู้มาติดต่อขอชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นทราบ เพ่ือไปชำระค่าปรับที่ค้าง 
      ชำระภายใน  ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนด ๓๐ วันนับแต่ได้รับแจ้ง แต่ยังคงไม่ชำระค่าปรับ   
 เจ้าพนักงานจราจรจะต้องแจ้งนายทะเบียนดำเนินการอย่างไร  
  ๑. ให้เจ้าพนักงานจราจรแจ้งนายทะเบียนให้งดการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสำหรับ 
   รถคันนั้น 
  ๒. ให้เจ้าพนักงานจราจรแจ้งนายทะเบียนให้งดรับชำระภาษีสำหรับรถคันนั้น 
  ๓. ให้เจ้าพนักงานจราจรแจ้งนายทะเบียนให้อายัดป้ายทะเบียนรถคันนั้น 
  ๔. ให้เจ้าพนักงานจราจรแจ้งนายทะเบียนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ตามอำนาจหน้าที่ 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๔๑/๑  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐  เรื่องมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก     
 
ข้อ ๘๗ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานจราจรออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ที่กระทำผิด  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาชำระค่าปรับแล้วผู้

ขับข่ีที่กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับ  กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการออกหนังสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามใบสั่ง
และจำนวนค่าปรับที่ค้างชำระไปยังผู้ขับข่ี  ด้วยวิธีใด 

  ๑. แจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ PTM 
  ๒. แจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ TPCC 
  ๓. แจ้งเป็นหนังสือโดยไปรษณีย์ตอบรับ 
  ๔. แจ้งเป็นหนังสือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๔๑/๑  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐  เรื่องมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก  
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๘๘  การปฏิเสธการกระทำความผิดตามใบสั่ง ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ สามารถโต้แย้งด้วย

เหตุผลใด 
  ๑. มิได้เป็นผู้กระทำความผิดตามท่ีถูกกล่าวหา 
  ๒. มิได้เป็นผู้ขับข่ีในขณะเกิดเหตุ 
  ๓. รถยนต์คันที่เกิดเหตุมิใช่รถยนต์ของท่าน 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๔๑/๑  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐  เรื่องมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก  
 
ข้อ ๘๙ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด 
  ๑. ตำรวจจราจรมีอำนาจเรียกรถทุกคันเพ่ือตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับข่ี 
  ๒. ตำรวจจราจรมีอำนาจเรียกรถหยุดเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่  เฉพาะรถที่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อ

ว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืน 
  ๓. ตำรวจจราจรมีอำนาจเรียกรถหยุดเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่  เฉพาะการตั้งด่านตรวจวัด 
   แอลกอฮอล์เท่านั้น 
  ๔. ตำรวจจราจรมีอำนาจเรียกรถหยุดเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่  เฉพาะการขับรถในเวลากลางคืน 
   เท่านั้น 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๒ วรรคสอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๙๐ เมื่อผู้ขับขี่ไม่ยอมเป่าเครื่องมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายโดยวิธีเป่าลมหายใจโดยไม่มีเหตุอัน 
 สมควรและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา  เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
  ๑. ให้สันนิษฐานว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา และมีความผิดข้อหา “ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมา 
   อย่างอ่ืน (ไม่ยอมทดสอบ)” และข้อหา “ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานที่ให้ทำการทดสอบผู้ขับขี่ (เมาสุรา

หรือของมึนเมาอย่างอ่ืน)” 
  ๒. ให้สังเกตว่าผู้ขับข่ีมีอาการมึนเมาหรือไม่ ถ้าไม่มีไม่ต้องดำเนินการอะไร 
  ๓. ให้ส่งตัวผู้ขับขี่ไปตรวจยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที 
  ๔. ถูกทั้ง ๑. และ ๓. 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.
๒๕๕๗  มาตรา ๑๔๒   
 
ข้อ ๙๑ การพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายจราจรทางบก มีก่ีรูปแบบได้แก่อะไรบ้าง 
  ๑. ๒ รูปแบบ  คือ พักใช้ถาวร  และพักใช้ชั่วคราว  
  ๒. ๒ รูปแบบ  คือ พักใช้เนื่องจากถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับจนหมด และ พักใช้เนื่องจาก 
   กระทำผิดแล้วก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณะ 
  ๓. มีรูปแบบเดียว  คือ พักใช้เนื่องจากถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับจนหมด 
  ๔. ไม่มีการพักใช้ใบอนุญาตขับข่ี  มีแต่การยึดใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๑๔๒/๑ 
 
ข้อ ๙๒ กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานใด มีอำนาจในการกำหนดระบบคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้
ได้รับ ใบอนุญาตขับข่ี  
  ๑. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมการขนส่งทางบก 
  ๒. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
  ๓. กรมการขนส่งทางบก 
  ๔. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กรมการขนส่งทางบก  และกระทรวงมหาดไทย 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๑๔๒/๑ 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๙๓ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนหมดคะแนนตามที่กำหนดไว้  

จะมีผลอย่างไร 
  ๑. ถูกยึดใบอนุญาตขับข่ีชั่วคราว 
  ๒. ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับข่ี ตั้งแต่ ๑ เดือน ถึง ๖ เดือน 
  ๓. ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับข่ี ๙๐ วัน 
  ๔. ถูกอายัดทะเบียน 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๑๔๒/๑ 
 
ข้อ ๙๔  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนหมดคะแนนตามที่กำหนดไว้ 
    ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในแต่ละท้องที่สั่งพัก  
   ใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับข่ีผู้นั้นคราวละกี่วัน 

๑. ๓๐ วัน 
๒. ๖๐ วัน 
๓. ๙๐ วัน  
๔. ๑๒๐ วัน 

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๑๔๒/๑ วรรคสาม 
 
ข้อ ๙๕ ผู้ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถประสงค์เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัย 
 จราจรตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  และเมื่อผ่านการอบรมแล้วบุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิตามที่กฎหมาย 
 กำหนดอย่างไรบ้าง  
  ๑. ได้ใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ 
  ๒. ได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถตามจำนวนที่กำหนด 
  ๓. ได้รับทะเบียนที่ถูกอายัดคืน 
  ๔. ได้สิทธิการขับขี่รถกลับคืนมา  
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๑๔๒/๓ 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๙๖ กรณีถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ผู้ได้รับคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน 

๑. ๑๕ วัน 
๒. ๓๐ วัน 
๓. ๖๐ วัน 
๔. ๙๐ วัน 

คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๑๔๒/๘ 
 
ข้อ ๙๗ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ม.๑๖๐ จัตวา ในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่

ได้รับใบสั่งเป็นนิติบุคคล กำหนดให้ผู้แทนนิติบุคคลมีหน้าที่แจ้งชื่อ ที่อยู่พร้อมหลักฐานอ่ืนใดต่อพนักงาน
สอบสวนที่แสดงว่าผู้ใดเป็นผู้ขับข่ีฯ ในขณะที่พบการกระทำความผิดภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับใบสั่ง 

๑. ๗ วัน 
๒. ๑๐ วัน 
๓. ๑๕ วัน 
๔. ๓๐ วัน 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๑๖๐ จัตวา 
 
ข้อ ๙๘ ในกรณีเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่ได้รับใบสั่งเป็นนิติบุคคล ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) 

พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๖๐ จัตวา แล้วไม่แจ้งภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษ
ปรับในอัตรากี่เท่าของอัตราค่าปรับสูงสุดที่บัญญัติไว้ในความผิดนั้น 

๑. ๒ เท่า 
๒. ๕ เท่า 
๓. ๑๐ เท่า 
๔. ผิดทุกข้อ 

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๑๖๐ จัตวา 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๙๙ ในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถท่ีได้รับใบสั่ง เป็นนิติบุคคล กฎหมายกำหนดให้ผู้แทนของ 

นิติบุคคลมีหน้าที่ดำเนินการอย่างไร  
  ๑. มีหน้าที่แจ้งชื่อ ที่อยู่ พร้อมทั้งหลักฐานอื่นใดต่อพนักงานสอบสวนที่แสดงว่าผู้ใดเป็นผู้ขับขี่ในขณะที่ 
   พบการกระทำความผิดตามที่ระบุไว้ในใบสั่ง 
  ๒. จ่ายค่าปรับแทนผู้กระทำผิด 
  ๓. มีหน้าที่นำตัวผู้กระทำผิดไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนในความผิดตามที่ระบุไว้ในใบสั่ง 
  ๔. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๑๖๐ จัตวา 
 
ข้อ ๑๐๐ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง มีลักษณะเป็นแถบสีแดงสลับขาว แสดงที่ขอบคันหินหรือขอบทางด้านซ้าย

ของทางเดิน หรือทาง หรือที่อ่ืนๆ (ขาวแดง) หมายความว่าอย่างไร 
  ๑. ห้ามหยุดรถหรือจอดรถเป็นอันขาด 
  ๒. ห้ามจอดรถ แต่หยุดรับส่งได้ 
  ๓. ห้ามรับส่งผู้โดยสาร 
  ๔. ไม่มีข้อใดถูก 
คำตอบ ๑.  ตามข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรและความหมาย 
ของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร  ลง ๕ พ.ย.๒๕๔๖ 
 
ข้อ ๑๐๑ นายหนึ่งขับรถตามรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง ซึ่งเปิดสัญญาณไฟวับวาบวิ่งมาบนถนนทางหลวง

หมายเลข ๔ นายหนึ่งจะต้องเว้นระยะห่างจากรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง ในระยะก่ีเมตร 
๑. ๕๐ เมตร  
๒. ๑๐๐ เมตร  
๓. ๑๕๐ เมตร  
๔. ๒๐๐ เมตร  

คำตอบ ๑.  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๒๗(๑) 
 

 

 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 

ข้อ ๑๐๒ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถทุกชนิดลากรถหรือจูงรถอ่ืนไปในทางเกินหนึ่งคันเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใด 
๑. รองสารวัตรจราจร 
๒. สารวัตรจราจร 
๓. ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจ 
๔. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

คำตอบ ๔. ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๗๗ 
 
ข้อ ๑๐๓ บริเวณใดห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอ่ืน 

๑. ทางตรง 
๒. ทางท่ีปลอดภัย 
๓. ทางโล่ง 
๔. ทางโค้งรัศมีแคบ 

คำตอบ ๔. ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๖ (๑) 
 
ข้อ ๑๐๔  เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร อำนวยการจราจรบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ซึ่งมีรถแท็กซี่คันหนึ่งวิ่งมาส่ง

ผู้โดยสารหน้าโรงแรม  ซึ่งบริเวณนั้นเป็นทางร่วมทางแยก  เมื่อลงจากรถแล้วมีนักท่องเที่ยวขึ้นรถแท็กซ่ีเพ่ือให้ 
ไปส่งปลายทางในทันที เมื่อขับรถออกไปได้ ๕๐ เมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เรียกให้รถแท็กซี่เบี่ยงเข้าชิด
ขอบทางด้านซ้ายพร้อมแจ้งข้อหาจอดรถในที่ห้ามจอดและออกใบสั่งให้ชำระค่าปรับ ๒๐๐ บาท คนขับแท็กซี่
ขอความเห็นใจว่าไม่ได้เจตนากระทำผิดแต่ไม่เป็นผล ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 

  ๑. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกระทำถูกต้องแล้ว เพราะเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ 
  ๒. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่มีอำนาจว่ากล่าวตักเตือนได้ตามกฎหมาย 
  ๓. เจ้าหน้าที่หน่วยจราจรกระทำไม่ถูกต้อง เพราะคนขับแท็กซ่ีไม่มีเจตนากระทำผิดกฎหมาย 
  ๔. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทำถูกต้องแล้ว แต่ไม่มีศิลปะในการบังคับใช้กฎหมาย 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา ๑๔๐ 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๐๕ นายเอก จอดรถไว้ริมถนนในเวลากลางคืน ท้ายรถล้ำออกไปในผิวจราจร โดยไม่มีเครื่องหมายแสดงว่ามี

รถจอดอยู่ (คือไม่มีไฟสัญญาณแสดงไว้) นายโทขับรถมาตามถนนนั้น และไม่สามารถมองเห็นรถของนายเอก  
ที่จอดไว้ได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร เป็นเหตุให้รถของนายโทชนท้ายรถของนายเอก  
เป็นเหตุให้นายโทได้รับอันตรายสาหัส ดังนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

๑. นายโท มีความผิดฐานขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน 
๒. นายเอก มีความผิดฐานขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน 
๓. นายเอก มีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส 
๔. ทั้งนายเอก และนายโท มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ เพราะกระทำด้วยความ 
 ประมาทด้วยกันทั้งสองฝ่าย 

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา ๖๐ และ ๖๑ 
 
ข้อ ๑๐๖ การออกใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร ต้องแจ้งสิทธิต่อผู้รับใบสั่งหรือไม่ 

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

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

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๐ และ ป.วิ.อาญา  มาตรา ๘๓   
 
ข้อ ๑๐๗ ในขณะที่ท่านซึ่งเป็นเจ้าพนักงานจราจรกำลังปฏิบัติหน้าที่ และพบผู้ขับข่ีได้กระทำผิดตามกฎหมาย 
 จราจรทางบก  เมื่อท่านเรียกผู้ขับขี่หยุดรถแล้วและต้องการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับข่ีดังกล่าว ต้อง 
 ดำเนินการตามข้อใดถูกต้องที่สุด 
  ๑. ออกใบสั่ง  แล้วเรียกเก็บใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้น 
  ๒. ออกใบสั่ง  แล้วยึดใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นไว้ชั่วคราว 
  ๓. เรียกตรวจใบอนุญาตขับข่ี ออกใบสั่ง  แล้วคืนใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้น 
  ๔. เขียนบันทึกจับกุมผู้นั้น เนื่องจากกฎหมายยกเลิกการยึดใบอนุญาตขับขี่ 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๐ และ ๑๔๒ 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๐๘  นายสุเทพ ขับรถบรรทุกมาถึงสี่แยกและจะตรงไปข้างหน้าจึงเปิดไฟกระพริบฉุกเฉินแล้วเคลื่อนตัวออกไป 
    ด.ต.สมคิด กําลังอํานวยการจราจรพบเห็นจึงว่ากล่าวตักเตือน การใช้สัญญาณไฟของนายสุเทพ ถูกต้อง 
     หรือไม่ 

๑. ผิด เพราะนายสุเทพ เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินทำให้ผู้ต้องการเลี้ยวซ้ายขวาสับสน  
๒. ไม่ผิด ด.ต.สมคิด ผิดเองเพราะนายสุเทพ ทำเพราะสํานึกในความปลอดภัย  
๓. นายสุเทพ ถูกเพราะกฎหมายกำหนดไว้ถ้าจะตรงไปให้เปิดไฟกระพริบฉุกเฉิน 
๔. ไม่มีข้อถูก  

คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ และ ๑๔๐ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  
มาตรา ๕๖ กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓(๒๘)(จ) 
 
ข้อ ๑๐๙  ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถเพ่ือให้แสงสว่างเมื่อใด 

๑. ขณะดวงอาทิตย์ตกดิน  
๒. ขณะหมอกลงจัด  
๓. ขณะฝนตกหนัก  
๔. ขณะที่รถไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้ชัดเจนในระยะ ๑๕๐ เมตร 

คำตอบ ๔. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๑  
 
ข้อ ๑๑๐ รถที่มีความเร็วช้า ผู้ขับข่ีจะต้องปฏิบัติอย่างไร 

๑. ขับรถได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา 
๒. ขับรถชิดขอบด้านขวา 
๓. ขับรถท่ีบริเวณไหล่ทาง 
๔. ขับรถชิดขอบด้านซ้าย 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๓ 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๑๑ ข้อใดถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับใบสั่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดในปัจจุบัน 
  ๑. ใบสั่งทุกรูปแบบสามารถพิมพ์เองได้ แต่ต้องมีรูปแบบตามท่ี ตร.กำหนด 
  ๒. ใบสั่งที่ตรวจจับด้วยกล้องและส่งทางไปรษณีย์ ต้องมีรูปถ่ายพยานหลักฐานการกระทำผิด 
  ๓. ใบสั่งที่เขียนโดยเจ้าพนักงานจราจรไม่ต้องระบุจำนวนค่าปรับในใบสั่ง เพราะมีข้อกำหนด ตร.กำหนด 
   เกณฑ์ค่าปรับไว้อยู่แล้ว 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๒. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๐ ประกอบประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง 
กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
ข้อ ๑๑๒. กรณีท่ีผู้มาติดต่อขอชำระภาษีประจำปีซึ่งมีค่าปรับค้างชำระนั้น หากผู้นั้นประสงค์จะชำระค่าปรับที่ค้าง 
 ชำระ สามารถชำระต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ 
  ๑. ไม่ได้ การรับชำระค่าปรับเป็นอำนาจของตำรวจเท่านั้น 
  ๒. ไม่ได้ การรับชำระค่าปรับเป็นอำนาจของตำรวจและผ่านระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
  ๓. ได้ เพราะกฎหมายกำหนดอำนาจให้นายทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ 
  ๔. ได้ เพราะนายทะเบียนถือเป็นเจ้าพนักงานจราจรในการปฏิบัติในเรื่องนี้  
คำตอบ ๓. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๑/๑ 
 
ข้อ ๑๑๓ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย ยกเว้นกรณีใดสามารถเดินรถทางขวาหรือ ล้ำกึ่งกลางของทางเดิน 
 รถได้ 

๑. ไม่มีรถสวนทางมา 
๒. ทางเดินรถกว้างมาก 
๓. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง 
๔. ทางเดินรถมีน้ำท่วมขัง  

คำตอบ ๓. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๔(๑) 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
๑.๒  พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 

 
ข้อ ๑๑๔ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  รถ  มีความหมายว่าอย่างไร 
  ๑. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  ๒. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง 
  ๓. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ 
  ๔. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถแทรกเตอร์ 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔ 
 
ข้อ ๑๑๕ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  รถยนต์  มีความหมายว่าอย่างไร 
  ๑. รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่ 
  ๒. รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 
  ๓. รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 
  ๔. รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔ 
 
ข้อ ๑๑๖ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ รถจักรยานยนต์  มีความหมายว่าอย่างไร 
  ๑. รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้ออีกไม่เกินหนึ่งล้อ 
  ๒. รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ 
  ๓. รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์มีล้อไม่เกินสองล้อ 
  ๔. รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อเกินสองล้อ 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔ 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๑๗ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  รถยนต์บริการ  มีความหมายว่าอย่างไร 
  ๑. รถยนต์ให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน 
  ๒. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน 
  ๓. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน 
  ๔. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔ 
 
ข้อ ๑๑๘ รถพ่วงซึง่เป็นรถแบบที่ไม่มีเครื่องยนต์ต้องอาศัยรถอ่ืนในการลากจูง  จะต้องจดทะเบียนและเสียภาษี 
 ประจำตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  ๑. ต้องจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปี  เพราะกฎหมายบัญญัติให้รถพ่วงเป็นรถประเภทหนึ่ง 
  ๒. ต้องจดทะเบียน  แต่ไม่ต้องเสียภาษีประจำปี  เพราะรถดังกล่าวไม่มีเครื่องยนต์และเคลื่อนที่เองไม่ได้ 
  ๓. ไม่ต้องจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีเนื่องจากรถดังกล่าวไม่มีเครื่องยนต์และเคลื่อนที่เองไม่ได้ 
  ๔. ไม่ต้องจดทะเบียน  แต่ต้องเสียภาษีประจำปีเพราะกฎหมายบัญญัติไว้ 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔ 
 
ข้อ ๑๑๙ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  ข้อใดไม่ใช่ รถรับจ้างสาธารณะ  
  ๑. รถแท็กซ่ี 
  ๒. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 
  ๓. รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ 
  ๔. รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔ 
 
ข้อ ๑๒๐ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  รถยนต์ส่วนบุคคล  มีหมายความว่าอย่างไร 

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

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



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๒๑ ผู้ขับรถต้องแสดงสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับ กรณีดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับรถใด 
  ๑. รถจักรยานยนต์ 
  ๒. รถโดยสารประจำทาง 
  ๓. รถยนต์สามล้อ 
  ๔. รถบดถนน 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔,๔๒ 
 
ข้อ ๑๒๒ ข้อใดเป็นรถซ่ึงห้ามใช้ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖ 
  ๑. รถที่ยังไม่ผ่านการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน หรือจากสถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตาม 
   กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
  ๒. รถที่แจ้งเลิกใช้ตลอดไป 
  ๓. รถที่ขาดต่อภาษี 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๖ 
 
ข้อ ๑๒๓ รถใดต่อไปนี้ไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย  
  ๑. รถของวัด 
  ๒. รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด 
  ๓. รถของสภากาชาดไทย 
  ๔. รถของมูลนิธิร่วมกตัญญูหรือมูลนิธิป่อเต็กตึง๊ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๘(๒),(๓๐) 
 
ข้อ ๑๒๔ รถใดต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน 
  ๑. รถที่เจ้าของรถแจ้งการไม่ใช้รถ 
  ๒. รถยนต์นำเข้า 
  ๓. รถสามล้อส่วนบุคคล 
  ๔. รถจักรยานยนต์นำมาใช้ในหมู่บ้าน 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๘(๔),(๓๐) 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๒๕ รถใดต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน 
  ๑. รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพ่ือจำหน่ายหรือผู้ที่นำเข้าเพ่ือจำหน่าย ผลิต ประกอบหรือนำเข้า และยังมิได้ 
      จำหน่ายให้แก่ผู้อ่ืน 
  ๒. รถสามล้อส่วนบุคคล 
  ๓. รถจักรยานยนต์นำมาใช้ในหมู่บ้าน 
  ๔. รถของวัด 
คำตอบ ๑. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๘(๕) 
 
ข้อ ๑๒๖ รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
  ๑. รถยนต์รับจ้าง 
  ๒. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 
  ๓. รถดับเพลิง 
  ๔. รถตู้ส่วนบุคคล 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙(๑) 
 
ข้อ ๑๒๗ รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
  ๑. รถพยาบาลที่มิใช่เป็นรถสำหรับรับจ้าง 
  ๒. รถยนต์ส่วนบุคคล 
  ๓. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 
  ๔. รถตู้ส่วนบุคคล 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙(๒) 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๒๘ รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
  ๑. รถตู้ส่วนบุคคล 
  ๒. รถของมูลนิธิ 
  ๓. รถของวัด 
  ๔. รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมือง 
      พัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ทั้งนี้ เฉพาะรถท่ีมิได้ใช้ในทางการค้าหรือกำไร 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๕๖  มาตรา ๙(๓) 
 
ข้อ ๑๒๙ รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
  ๑. รถของสภากาชาดไทย 
  ๒. รถของมูลนิธิร่วมกตัญญู 
  ๓. รถของวัด 
  ๔. รถของมูลนิธิสายใจไทย 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙(๖) 
 
ข้อ ๑๓๐ ผู้ที่ประสงคจ์ะขอจดทะเบียนรถต้องยื่นคำขอที่ใด 
  ๑. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง 
  ๒. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนเองมีภูมิลำเนา 
  ๓. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก 
  ๔. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามสถานที่ตั้งที่จำหน่ายรถนั้นๆ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๑๓๑  รถพ่ีเปิ้ลไฟหน้าชำรุด จึงได้นำสปอร์ตไลท์มาติดแทน กรณีดังกล่าว พี่เปิ้ลมีความผิดหรือไม่ 
  ๑. ไม่มีความผิดเพราะให้แสงสว่างได้เหมือนกัน 
  ๒. มีความผิดทางกฎหมายตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ๓. ไม่มีความผิดเพราะในกฎหมายไม่ได้ระบุประเภทของไฟส่องสว่าง 
  ๔. ถูกทั้งข้อ ๑. และ ๓. 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๒ บทกำหนดโทษ มาตรา ๖๐ 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๓๒  รถที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงสีของรถให้ผิดไปจากท่ีจดทะเบียนไว้ เจ้าของรถ 
 ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในกี่วัน 

๑. ๕ วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง  
๒. ๗ วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง  
๓. ๑๐ วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง 
๔. ๑๕ วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๓ 
 
ข้อ ๑๓๓ การนำรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนแล้วมาต่อพ่วงข้างเพ่ือบรรทุกสิ่งของหรือผู้โดยสาร สามารถทำได้ 
 หรือไม่ 
  ๑. ไม่ได้ เพราะเป็นรถที่จดทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 
  ๒. ได้ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบสภาพจากกรมกรมการขนส่งทางบก 
  ๓. ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร 
  ๔. ไม่ได้ เพราะไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงาน 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๔ 
 
ข้อ ๑๓๔ การนํารถยนต์ที่จดทะเบียน เป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ไปใส่หลังคาและเบาะที่นั่ง มีความผิดหรือไม่  
 หากมีความผิด ต้องจับกุมในข้อหาใด 

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

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



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๓๕ หากท่านประสงค์เปลี่ยนแปลงตัวถังรถยนต์กระบะบรรทุกโดยติดตั้งโครงหลังคาหรือตู้ จะต้องดำเนินการ 
 อย่างไร 
  ๑. เปลี่ยนแปลงแล้วจึงมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง 
  ๒. ขออนุญาตนายทะเบียนตามภูมิลำเนาที่จดทะเบียนรถ 
  ๓. ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน  ๑๕  วัน 
  ๔. ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง  เพราะไม่ใช่สาระสำคัญ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๔ และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถท่ีทำการแก้ไข เพิ่มเติม หรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.
๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๑๓๖ การนํารถท่ีจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน ไปถอดหลังคาและเบาะนั่งออก แล้วนําไป 
 บรรทุกสิ่งของ มีความผิดฐานใดหรือไม่  

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

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๔ 
 
ข้อ ๑๓๗ ในการโอนรถท่ีจดทะเบียน ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน 
  ๑. ๗ วัน นับแต่วันโอน 
  ๒. ๑๐ วัน นับแต่วันโอน 
   ๓. ๑๕ วัน นับแต่วันโอน 
 ๔. ๓๐ วัน นับแต่วันโอน   
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๓๘ ข้อใดผิด 
  ๑. รถยนต์ส่วนบุคคลนำมาใช้รับจ้างได้ 
  ๒. รถยนต์ส่วนบุคคลห้ามนำมาใช้ในการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร 
  ๓. รถจักรยานยนต์สาธารณะใช้เพื่อการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร 
  ๔. รถจักรยานยนต์สาธารณะใช้ในกิจการส่วนตัวได้ 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๗  มาตรา 
๒๑(๑) 
 
ข้อ ๑๓๙  หากท่านพบรถยนต์กระบะส่วนบุคคลน้ำหนักรถไม่เกิน ๑,๖๐๐ กิโลกรัม มีหลังคาที่กระบะท้ายและมีเบาะ 
 นั่งแถวยาวในกระบะ แต่ไม่มีคนโดยสารที่กระบะท้าย และได้นําสิ่งของมาบรรทุก ในกิจการส่วนตัว ท่านเห็น 
 ว่ารถคนัดังกล่าวมีความผิดใด หรือไม่ 

๑. มีความผิดข้อหาดัดแปลงรถนอกจากรายการที่จดทะเบียน   
๒. มีความผิดข้อหา ใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้   
๓. ผิดทั้ง ๑. และ ๒.  
๔. ไม่มีความผิด  

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๑ (๓ ทวิ) 
 
ข้อ ๑๔๐ รถยนต์ไว้เพ่ือขายหรือเพ่ือซ่อม (ป้ายแดง) ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนขับรถได้ในเวลาใด 
  ๑. ขับรถได้ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. - ๑๖:๐๐ น. 
  ๒. ขับได้ตลอดเวลา 
  ๓. ห้ามขับเพราะยังไม่ได้เสียภาษี 
  ๔. ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๗ 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๔๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เรียกตรวจรถยนต์บรรทุกสินค้าเพ่ือขอดูใบอนุญาตขับรถและสำเนาคู่มือ 

จดทะเบียนรถปรากฏว่าผู้ขับขี่ไม่มีใบสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดง จึงออกใบสั่งแจ้งข้อกล่าวหาว่า  
ไม่นำสำเนาภาพถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงเมื่อเจ้าพนักงานเรียกตรวจ  ข้อใดถูกต้องเก่ียวกับการแจ้ง 
ข้อกล่าวหา 

  ๑. การแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  ๒. การแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 
  ๓. การแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับ 
  ๔. การแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกทั้งข้อ ๑. และ ๓. 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๒ และบทกำหนดโทษมาตรา ๖๖ 
 
ข้อ ๑๔๒ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สามารถทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไร ตาม พ.ร.บ. ใด 
  ๑. อายุ ๑๕ ปี พ.ร.บ.จราจรทางบก 
  ๒. อายุ ๑๕ ปี พ.ร.บ.รถยนต ์
  ๓. อายุ ๑๘ ปี พ.ร.บ.รถยนต ์
  ๔. อายุ ๑๘ ปี พ.ร.บ.จราจรทางบก 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๒ 
 
ข้อ ๑๔๓ ในขณะขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ผูข้ับข่ีต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ 
  ๑. บัตรประจำตัวประชาชน 
  ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓. สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
  ๔. บัตรประกันสังคม 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๔๔ นายทองดี ขับรถยนต์มาพบจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จ.ส.ต.ตุ้ย ตรวจสอบพบว่า นายทองดี ไม่นํา 

สำเนาทะเบียนรถติดตัวจึงออกหนังสือคำสั่งให้ไปชําระค่าปรับ จ.ส.ต.ตุ้ย ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราที่เท่าใด 
ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 

๑. มาตรา ๔๐ 
๒. มาตรา ๔๑ 
๓. มาตรา ๔๒  
๔. มาตรา ๔๓ 

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๒ 
 
ข้อ ๑๔๕ ผู้ขับรถจะต้องเตรียมสิ่งใดไว้เพ่ือแสดงต่อพนักงานได้ในทันที 

๑. ใบอนุญาตขับรถ  
๒. สำเนาภาพถ่ายคู่มือการจดทะเบียนรถ  
๓. ข้อ ๑. และ ๒.  
๔. ผิดทุกข้อ 

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๒ 
 
ข้อ ๑๔๖  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของใบอนุญาตขับรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ 
  ๑. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 
  ๒. ใบอนุญาตขับรถบดถนน 
  ๓. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ 
  ๔. ใบอนุญาตขับรถบรรทุก 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๔๗  ใบอนุญาตขับรถข้อใดไม่ถูกต้อง 

๑. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้ 
๒. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้ 
๓. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลใช้สำหรับขับรถยนต์บริการให้เช่าได้ 
๔. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ใช้แทนใบอนุญาตขับรถบดถนนได้  

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓(๔) 
 
ข้อ ๑๔๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวต้องมีอายุกี่ปี 
  ๑. ไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี บริบูรณ์ 
  ๒. ไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี บริบูรณ์ 
  ๓. ไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปี บริบูรณ์ 
  ๔. ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
คำตอบ ๔. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓(๑),๔๖ 
 
ข้อ ๑๔๙ ผู้ขอใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ และรถยนต์สามล้อสาธารณะ หากเคยถูกจำคุกในคดียาเสพติด 
 จะต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี 
  ๑. ๒ ป ี
  ๒. ๓ ป ี
  ๓. ๔ ป ี
  ๔. ๕ ป ี
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓(๑),(๔),(๕) , มาตรา ๔๗(๓) และมาตรา ๔๙ 
 
ข้อ ๑๕๐ ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖  เรื่องกำหนดอายุของใบอนุญาตขับข่ี 
 ๑. อายุใบอนุญาตขับรถชั่วคราว  มีกำหนด  ๒  ปี 
 ๒. อายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล   มีกำหนด  ๕  ป ี
 ๓. อายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์  มีกำหนด  ๓  ปี 
 ๔. อายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ  มีกำหนด  ๓  ปี 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓(๑),(๒),(๓),(๔),(๕),(๖),(๗),(๘),(๙)  



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๕๑  ใบอนุญาตขับรถ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ มีก่ีชนิด   

๑. ๘ ชนิด 
๒. ๑๑ ชนิด 
๓. ๑๒ ชนิด 
๔. ๑๕ ชนิด 

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ 
 
ข้อ ๑๕๒  นายเชาวลิต ขับรถจักรยานยนต์มาถึงจุดตรวจ ส.ต.ท.จรัญ ได้เรียกตรวจปรากฏว่า นายเชาวลิต  
 มีใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ ๔ ส.ต.ท.จรัญ จะต้องดำเนินการอย่างใด 

๑. ปล่อยตัวไปเพราะขับรถได้ทุกประเภท  
๒. ปล่อยตัวไปเนื่องจากไม่พบความผิด  
๓. ออกหนังสือคำสั่ง “ข้อหาใช้ใบอนุญาตผิดประเภท”  
๔. ไม่มีข้อถูก 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ 
 
ข้อ ๑๕๓ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะมีอายุกี่ปี 
  ๑. ๑ ป ี
  ๒. ๓ ป ี
  ๓. ๕ ป ี
  ๔. ตลอดชีพ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓(๖/๑) 
 
ข้อ ๑๕๔ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวปัจจุบันมีอายุกี่ปี 
  ๑. ๒ ป ี
  ๒. ๓ ป ี
  ๓. ๕ ป ี
  ๔. ตลอดชีพ 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓(๑),๔๔ วรรคหนึ่ง 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๕๕ ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะมีอายุกี่ปี 
  ๑. ๑ ป ี
  ๒. ๒ ป ี
  ๓. ๓ ป ี
  ๔. ๔ ป ี
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓(๔),(๖/๑),๔๔ วรรคสอง 
 
ข้อ ๑๕๖ คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี 
  ๑. ๑๘ ป ี
  ๒. ๒๐ ป ี
  ๓. ๒๒ ป ี
  ๔. ๒๔ ป ี
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓(๖/๑),๔๙ 
 
ข้อ ๑๕๗ นายไก่ อายุ ๑๕ ปี บริบูรณ์แล้ว ต้องการมีใบอนุญาตขับรถ สามารถขอใบอนุญาตขับรถชนิดใดได้บ้าง 

๑. ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว  
๒. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล  
๓. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์  
๔. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน ๙๐ ซี.ซี. 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๕ 
 
ข้อ ๑๕๘ ปัจจุบันผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุ 
 เท่าใด 

๑. ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  
๒. ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  
๓. ไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ 
๔. ไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์  

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๕,๔๙ 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๕๙ ในกรณีท่ีใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตขับรถจะต้องยื่นขอรับใบแทน 
       ใบอนุญาตขับรถต่อนายทะเบียน ภายในกี่วัน 
  ๑. ๑๗ วัน 
  ๒. ๑๕ วัน 
  ๓. ๓๐ วัน 
  ๔. ๖๐ วัน 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๕ 
 
ข้อ ๑๖๐  นายหนึ่งเจ้าของรถยินยอมให้นายสองซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่นํารถไปขับในทางเดินรถ นายหนึ่งจะมีความผิด 
 หรือไม่  

๑. ไม่มีความผิด  
๒. ผิดข้อหายินยอมให้ผู้ไม่มีอนุญาตขับข่ีเข้าขับขี่รถของตน  
๓. ผิดข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่  
๔. ถูกทั้งข้อ ๒. และ ๓. 

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๖ 
 
ข้อ ๑๖๑ นางสาวแม็กขับรถไปจอดที่หน้ากระทรวงแห่งหนึ่งโดยมีป้ายห้ามจอดถ้าฝ่าฝืนจะล็อคล้อ รปภ. 
 ของกระทรวงแห่งนั้นได้นำเครื่องล็อคล้อมาล็อคล้อรถยนต์นางสาวแม็ก กรณีนี้ดังกล่าวท่านมีความคิดเห็น 
 อย่างไรต่อการกระทำของ รปภ. 
  ๑. รปภ. ของกระทรวงนั้นมีสิทธิล็อคล้อได้ 
  ๒. รปภ. ของกระทรวงไม่มีอำนาจใช้เครื่องบังคับล้อ 
  ๓. รปภ. ของกระทรวงนั้นเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงาน 
  ๔. ไม่มีข้อใดถูก 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕๗ , ๕๙ 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๖๒  หากท่านตรวจพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทีผู่้ขับขี่นําป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปีของรถคันอ่ืนมาติดไว้ 
 การกระทำของผู้ขับขี่ดังกล่าวเป็นความผิดใดหรือไม่ และจะดำเนินการอย่างไร 

๑. มีความผิดข้อหาปลอมเอกสาร  
๒. มีความผิดข้อหาใช้เครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้กับรถคันหนึ่ง มาใช้กับรถอีกคันหนึ่ง  
๓. ผิดทั้ง ๑. และ ๒. เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท 
๔. ไม่มีข้อใดถูก  

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๖๗ 
 
ข้อ ๑๖๓ นายหนึ่งนำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดได้หรือไม่อย่างไร 
  ๑. ได้ เพราะภรรยานายหนึ่งเป็นคนในครอบครัว 
  ๒. ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะนำมาใช้กิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้ 
  ๓. ไม่ได ้เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องนำมารับจ้างเท่านั้น 
  ๔. ไม่ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะห้ามใช้ในกิจการส่วนบุคคลของเจ้าของรถ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๑ 
 
ข้อ ๑๖๔ ข้อใดถูกต้อง 
  ๑. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ 
  ๒. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้ 
  ๓. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้ 
  ๔. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๖๕  นายหมื่นมีรถหลายคันที่บ้านซึ่งได้รับการจดทะเบียนทุกคัน แต่นายหมื่นใช้เพียงแค่กระบะคันเดียว รถท่ี 

นายหมื่นไม่ได้นำมาใช้ต้องชำระภาษีประจำปีหรือไม่ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ๑. ไม่จำเป็นต้องชำระภาษี ถึงแม้เป็นผู้ครอบครองแต่รถมิได้ใช้ 
  ๒. ต้องชำระภาษีทุกคัน 
  ๓. ชำระภาษีแต่คันที่ใช้ประจำเท่านั้น 
  ๔. ไม่จำเป็นต้องชำระภาษีตามมาตรา ๓๓ 
คำตอบ ๒.   
 
ข้อ ๑๖๖ การชำระภาษีประจำปีของรถยนต์สามารถชำระล่วงหน้าเป็นเวลาเท่าไหร่ 
  ๑. ๑ เดือน  ๒. ๓ เดือน  ๓. ๖ เดือน  ๔. ๑ ป ี
คำตอบ ๒.   
 
ข้อ ๑๖๗ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (รย.๑) หมายถึงรถชนิดใด 
  ๑. เก๋ง ๒ ตอน  ๒. รถ Taxi  ๓. รถกระบะ  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๑. 
 

ข้อ ๑๖๘  เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ จะต้องดำเนินการอย่างไรกับแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีฯ 
๑. ไว้ในลิ้นชักหรือใต้เบาะเพ่ือป้องกันการสูญหาย และแสดงให้ดูได้เม่ือเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ  
๒. ให้เก็บติดตัวผู้ขับขี่ไว้และแสดงให้ดูได้เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ  
๓. ให้ติดที่ด้านในของกระจกกันลมด้านหน้ารถโดยหันข้อความด้านหน้าของเครื่องหมายแสดงการเสีย

ภาษีประจําปีออกด้านนอกรถ 
๔. เป็นสิทธิของเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ 

คำตอบ ๓.  พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๑ ประกอบ กฎกระทรวงกําหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่น
ป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ 
    

 

 

 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 

ข้อ ๑๖๙  โคมไฟเลี้ยวตาม พ.ร.บ.รถยนต์ มีสีใด 
๑. ขาว       ๒. แดง 
๓. เหลือง      ๔. แสงสัญญาณกะพริบสีอำพัน 

คำตอบ ๔.  พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕ ประกอบกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
สำหรับรถ ข้อ ๓ (๒๘)(ค) 
 

ข้อ ๑๗๐  หากในขณะปฏิบัติหน้าที่จัดการจราจร ได้พบนายดำ ขับรถยนต์นั่งสาธารณะ โดยมีเพียงใบอนุญาต 
 ขับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ท่านจะดำเนินการอย่างไร  

๑. ออกใบสั่งเจ้าพนักงานให้กับนายดำ ข้อหาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ  
๒. ทำบนัทึกจับกุมตัวนายดำ นําส่งพนักงานสอบสวน  
๓. นําตัวนายดำ ส่งพนักงานสอบสวนโดยไม่มีการจับกุม  
๔. ดำเนินการตามข้อ ๑. และทำบันทึกส่งพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าของรถด้วย 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๒ และ ๔๓ 
 

๑.๓  พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ 

 

ข้อ ๑๗๑ นายเขียวเกาะห้อยโหนที่บันไดท้ายรถบรรทุกคนโดยสารเพราะคนโดยสารแน่น นายเหลืองคนขับรถ 
 ทราบว่ามีผู้โดยสารเกาะห้อยโหน จงวินิจฉัยว่าเหลืองมีความผิดฐานใดหรือไม่ 

๑. ฐานเป็นผู้ขับข่ีรถโดยสารประจำทางยินยอมให้ผู้อื่นเกาะ ห้อยโหน หรือยื่นส่วนหนึ่งส่วนใดของ 
 ร่างกายออกไปนอกตัวถังรถยนต์ 
๒. ฐานขับรถโดยประมาท 
๓. ฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย 
๔. ไม่มีความผิดอาญาฐานใดเลย 

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๖, ๑๐๗, ๑๒๗  พ.ร.บ. จราจร มาตรา ๔๓(๔)           
 
ข้อ ๑๗๒ การขนส่ง หมายถึง  
  ๑. การขนคน   ๒. การขนสิ่งของ  ๓. การขนสัตว์   ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑(๑) 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๗๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ผู้ประจำรถซึ่งถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต สามารถอุทธรณ์คำสั่งต่อ 
 ผู้ใด  
  ๑. ผบ.ตร.     ๒. รมว.คมนาคม  
  ๓. อธิบดีกรมการขนส่งทางบก    ๔. นายกรัฐมนตรี 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔(๑๕) และ มาตรา ๑๑๐ 
 
ข้อ ๑๗๔ รถประเภทใดต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   
  ๑. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน  
  ๒. รถยนต์สามล้อตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  
  ๓. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  
  ๔. รถตู้โดยสารประจำทาง 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕(๒)  
 
ข้อ ๑๗๕ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีกี่ประเภท  
  ๑. ๒ ประเภท      ๒. ๔ ประเภท  
  ๓. ๖ ประเภท      ๔. ๘ ประเภท 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๗ 
 
ข้อ ๑๗๖ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทใดท่ีสามารถใช้แทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได้ 

๑. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง  
๒. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง  
๓. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก  
๔. ถูกทุกข้อ 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๗ 
 
ข้อ ๑๗๗ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง มีอายุกี่ปีนับแต่ออกใบอนุญาต  
  ๑. ๕ ปี    ๒. ๖ ป ี   ๓. ๗ ป ี   ๔. ๑๐ ป ี
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๘ 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๗๘ ข้อใดผิด 

๑. รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งจะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงโดยผ่านการตรวจสภาพแล้ว  
๒. รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งจะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงโดยมีวิศวกรรับรอง  
๓. รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งจะต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามที่กำหนด  
๔. รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีก่อน 

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๗๑, ๗๒, ๗๓ 
 
ข้อ ๑๗๙ ผู้ประจำรถ ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก หมายถึงผู้ใด  
  ๑. ผู้ขับรถ   ๒. ผู้เก็บค่าโดยสาร  ๓. นายตรวจ   ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๒ 
 
ข้อ ๑๘๐ ผู้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ได้แก่ผู้ใดบ้าง 

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

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๒(๔) 
 
ข้อ ๑๘๑ ใบอนุญาตประเภทใดใช้เป็นใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร  
  ๑. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ     ๒. ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ  
  ๓. ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ    ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๒ 
 
ข้อ ๑๘๒ บุคคลใดมิใช่ผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

๑. ผู้ขับรถ   ๒. ผู้บริการ   ๓. นายตรวจ  ๔. ผู้ตรวจการ 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๒ 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๘๓  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเก่ียวกับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๙๕ 

๑. ใบอนุญาตแต่ละชนิดใช้สับเปลี่ยนกันได้  
๒. ใบอนุญาตชนิดที่ ๓ ใช้เป็นใบอนุญาตชนิดที่ ๒ และชนิดที่ ๑ ได้  
๓. ใบอนุญาตชนิดที่ ๔ ใช้เป็นใบอนุญาตชนิดที่ ๓ ได้เท่านั้น 
๔. ใบอนุญาตชนิดที่ ๑ ใช้แทนใบอนุญาตชนิดที่ ๒ ได้ 

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๕ 
 
ข้อ ๑๘๔ เมื่อผู้ขับรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ขับรถนานติดต่อกันนาน ๔ ชั่วโมง ผู้ขับขี่จะต้องพัก 
         ติดต่อกันไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ถึงจะขับต่อได้อีกก่ีชั่วโมง  
  ๑. ๒ ชัว่โมง  
  ๒. ๓ ชัว่โมง  
  ๓. ๔ ชัว่โมง  
 ๔. ๕ ชัว่โมง 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๐๓ ทวิ 
 
ข้อ ๑๘๕  ผู้ประกอบการขนส่งประจำทาง, ไม่ประจำทาง, ขนาดเล็ก, ส่วนบุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใด 

๑. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
๒. รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม  
๓. นายทะเบียน 
๔. ปลัดกรุงเทพมหานคร 

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๘๖  นายเอขับรถบรรทุกขนส่งสิบล้อที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลบเลือนในสาระสำคัญ ท่านจะกล่าวหาผู้ใด  
 ข้อหาใด 

๑. กล่าวหาผู้ขับข่ีว่า นํารถป้ายทะเบียนชํารุดลบเลือนมาใช้  
๒. กล่าวหาเจ้าของรถหรือผู้ประกอบการว่า ไม่ยื่นขอแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ทราบ

การลบเลือน  
๓. มีความผิดทั้ง ๑. และ ๒. 
๔. ไม่มีข้อใดถูก  

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๑, ๑๕๐ 
 
ข้อ ๑๘๗ เมื่อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสูญหาย ท่านจะแนะนํา 
 เจ้าของรถว่าอย่างไร 

๑. ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนรถไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่  
๒. ให้ถ่ายสำเนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่  
๓. ให้ยื่นคําขอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีต่อนายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้ทราบถึงการ 
 สูญหาย 
๔. ให้ไปแจ้งความลงประจำวันที่สถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐาน 

คำตอบ ๓.  ตาม  พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๑ 
 
ข้อ ๑๘๘ นาย ก ขับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงขอดูใบอนุญาตสำหรับผู้ประจำรถเป็น 
 ผู้ขับรถ นาย ก ได้แสดงใบอนุญาตสำหรับผู้ประจำรถเป็นผู้ขับรถชนิดที่ ๓ ซึ่งขาดต่อไป ๑ วัน นาย ก  
 จะต้องถูกดำเนินการใด  
  ๑. ออกใบสั่งให้ไปชำระค่าปรับฐานขาดต่อใบอนุญาตฯ  
  ๒. ออกใบสั่งให้ไปชำระค่าปรับฐานไม่มีใบอนุญาตฯ  
  ๓. บันทึกจับกุมฐานขาดต่อใบอนุญาตฯ  
  ๔. บันทึกจับกุมฐานไม่มีใบอนุญาตฯ 
คำตอบ ๔.  ตาม  พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๓ 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๑๘๙ ใบอนุญาตสำหรับผู้ประจำรถมีกี่ประเภท 

๑. ๔ ประเภท  
๒. ๓ ประเภท  
๓. ๒ ประเภท 
๔. ๑ ประเภท 

คำตอบ ๑.  ตาม  พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๔ 
 
ข้อ ๑๙๐ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ๑. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภท ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  สามารถใช้แทน 
  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล  ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้  
 ๒. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภท  ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยขนส่งทางบก  สามารถใช้แทน 
  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล  แต่ไม่สามารถใช้กับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะตามกฎหมาย 
  ว่าด้วยรถยนต์ได้ 
 ๓. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ ๒  ชนิดที่ ๓  และชนิดที่ ๔  ใช้เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดที่ ๑ ได ้
 ๔. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ ๔  ใช้เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดที่ ๑  ชนิดที่ ๒  และชนิดที่ ๓ ได ้
คำตอบ ๒.  ตาม  พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๕ 
 
ข้อ ๑๙๑ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถบรรทุกชนิดหัวลาก (เทรลเลอร์) จะต้องเป็นใบอนุญาตชนิดใด 

๑. ชนิดที่ ๒  
๒. ชนิดที่ ๓  
๓. ชนิดที่ ๔  
๔. ชนิดที่ ๓ หรือ ๔ 

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๕ 
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ข้อ ๑๙๒ ใบอนุญาตขับรถชนิดใด สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย  
  ๑. ชนิดที่ ๑  
  ๒. ชนิดที่ ๒  
  ๓. ชนิดที่ ๓  
  ๔. ชนิดที่ ๔ 
คำตอบ ๔.  ตาม  พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๕(๔) 
 
ข้อ ๑๙๓  ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ประจำรถมีอายุกี่ปี 

๑. ๑ ปี  
๒. ๒ ปี  
๓. ๓ ปี  
๔. ๔ ปี 

คำตอบ ๓.  ตาม  พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๐๐ 
 
ข้อ ๑๙๔ นายสมชาย พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ไม่พอใจผู้โดยสารที่ต่อว่า ว่าขับรถประมาทและ 
  หวาดเสียว นายสมชายจึงจอดรถและลงจากรถระหว่างทางไม่ยอมไปส่งผู้โดยสาร นายสมชายจะมีความผิด

ฐานใดหรือไม่ 
๑. ไม่มีความผิดฐานใด  
๒. มีความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ผู้ประจำรถโดยไม่มีเหตุอันควรตามข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัย 

  ในการขนส่ง  
๓. มีความผิดฐานผิดเงื่อนไขตามที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
๔. มีความผิดฐานจอดรถในเขตห้ามจอด 

คำตอบ ๒.  ตาม  พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๐๖ 
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ข้อ ๑๙๕ นายอนามัย ขับข่ีรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ บรรทุกไม้ยางพารา โดยมีนาย ก ข ค คนงานนั่งมาบนหลังคา 
 ห้องโดยสาร อันน่าจะเกิดอันตราย ผู้ใดมีความผิดหรือไม่  

๑. นายอนามัยมีความผิด นาย ก, ข, และ ค ไม่มีความผิด 
๒. นายอนามัยไม่มีความผิด นาย ก, ข, และ ค มีความผิด 
๓. นายอนามัยมีความผิด นาย ก, ข, และ ค มีความผิด 
๔. นายอนามัยไม่มีความผิด นาย ก, ข, และ ค ไม่มีความผิด 

คำตอบ ๓.  ตาม  พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๐๒(๔) และ ๑๑๓            
 
ข้อ ๑๙๖  หากท่านพบว่า รถยนต์บรรทุกขนส่งสิบล้อที่เรียกตรวจ ได้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถของรถคันอ่ืนมาติดไว้  
ท่านจะดำเนินการอย่างไร  

๑. เรียกเก็บใบอนุญาตขับรถและออกใบสั่งข้อหาใช้แผ่นป้ายทะเบียนของรถคันอื่น  
๒. จับกุมตัวผู้ขับข่ีส่งพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกใบสั่ง  
๓. เรียกให้เจ้าของรถนําเอกสารที่ถูกต้องมาแสดง หากไม่มาให้จับกุมนํารถและผู้ขับขี่ส่งพนักงานสอบสวน 
๔. ไม่มีข้อใดถูก  

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๖๐ 
 
ข้อ ๑๙๗  ผู้ขับรถบรรทุกตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ต้องมีสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถขณะขับหรือไม่ 

๑. ต้องมี เพราะ เป็นกฎหมายที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  
๒. ไม่ต้องมี เพราะถึงแม้เป็นรถบรรทุก แต่ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก มาตรา ๑๑๑ ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ 

ผู้ขับรถไว้โดยเฉพาะ  
๓. ต้องมี เพราะ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ให้นำบทบัญญัติใน พ.ร.บ.รถยนต์มาใช้โดยอนุโลม 
๔. ถูกทั้งข้อ ๑. และ ๒.  

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๑ ประกอบ พ.ร.บ.รถยนต์ มาตรา ๔๒ 
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ข้อ ๑๙๘ แผ่นป้ายทะเบียนรถหมายเลข ๓๐-๒๕๔๑ นครราชสีมา พื้นสีเหลือง อักษรสีดำ คือรถประเภทใด 

๑. รถโดยสารประจำทาง  
๒. รถโดยสารไม่ประจำทาง  
๓. รถขนาดเล็ก  
๔. รถโดยสารส่วนบุคคล 

คำตอบ ๒. ตาม ประกาศกรมการขนส่งเรื่องกำหนดลักษณะขนาด สี ของแผ่นป้ายทะเบียนรถฯ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
ข้อ ๑๙๙ เครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง) สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แตกต่างจากเครื่องหมาย 
 พิเศษ (ป้ายแดง) สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์อย่างไร 

๑. ขนาดใหญ่กว่า  
๒. มีตัวเลข ๕ หลัก โดยไม่มีตัวอักษร  
๓. ไม่ระบุจังหวัด 
๔. ถูกทุกข้อ 

คำตอบ ๔.   
                  

๑.๔  พ.ร.บ.ทางหลวงฯ    

 

ข้อ ๒๐๐  นายดำ ดูดี ได้ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินและได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจ 
พบว่านายดำ ไม่มีใบอนุญาตสำหรับผู้ประจำรถเป็นผู้ขับรถขนส่งและเมื่อนำไปชั่งที่ด่านชั่งของกรมทางหลวง
ปรากฏว่าชั่งได้น้ำหนักรวม  ๓๐ ตัน นายดำกลัวว่ามีความผิด จึงได้ขับรถหนีไปและเทดินที่บรรทุกลงใน 
ทางหลวงบริเวณไหล่ทาง ตำรวจจะดำเนินคดีกับนายดำในข้อหาใดบ้าง   

  ๑. ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งและบรรทุกเกินที่กฎหมายกำหนด 
  ๒. ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งและท้ิงสิ่งของบนทางหลวง 
  ๓. บรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทิ้งสิ่งของกีดขวางการจราจรบนทางหลวง และไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ(ผู้ขับรถ) โดยไม่ได้รับอนุญาต, บรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและ 
      ทิ้งสิ่งของบนทางหลวงและท้ิงสิ่งของกีดขวางการจราจรบนทางหลวง 
คำตอบ ๓.  ตาม  พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๙๓ ประกอบกับ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕  
มาตรา ๔๕,๖๑ 
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ข้อ ๒๐๑ การตั้งจุดตรวจบนทางหลวง โดยมีการวางหรือปิดกั้นบนทางหลวง ตำรวจสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร  
๑. สามารถทำได้ไม่มีข้อจำกัด 
๒. ต้องขออนุญาตผู้อำนาจการทางหลวงเท่านั้น 
๓. เจ้าพนักงานตำรวจสามารถทำได้ไม่จำต้องขออนุญาตผู้อำนวยการทางหลวง แต่ต้องคำนึงถึงความ 
 จำเป็น และความสมควรใต้ขอบเขตที่เหมาะสม ตามอำนาจหน้าที่เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ถูกทุกข้อ 

คำตอบ ๓.  พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

๑.๕ พ.ร.บ.วิทยุโทรคมนาคมฯ 

 

ข้อ ๒๐๒ กรณีตำรวจจราจรชั้นประทวนซื้อวิทยุสื่อสารด้วยเงินส่วนตัวโดยยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ 
 ในราชการเป็นเครื่องสำรองทดแทนเครื่องวิทยุสื่อของราชการซึ่งเสื่อมประสิทธิภาพนั้น ข้อใดถูกต้อง 
  ๑. สามารถนำเครื่องวิทยุสื่อสารดังกล่าวมาใช้ได้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
  ๒. ไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะผิดกฎหมาย 
  ๓. สามารถนำมาใช้ได้แต่ต้องระวังการตรวจสอบจากภาคประชาชน 
  ๔. ไม่สามารถนำมาใช้ได้เว้นแต่เป็นกรณีเร่งเพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยผู้บังคับบัญชาสั่งให้นำมาใช้ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕  
มาตรา ๖  
 

๑.๖ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ 
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๑.๗ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ 

 

ข้อ ๒๐๓ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น ซีบีอาร์ ๑๕๐ ซีซี  
กรณีดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับสำหรับรถจักรยานยนต์ดังกล่าว
หรือไม่  

  ๑. ต้องจัดให้มีประกันภัยภาคบังคับเนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้  
  ๒. ไม่ต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับ  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.๒๕๓๕  
  ๓. จะต้องจัดให้มีเนื่องจากรถจักรยานยนต์  ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น ซีบีอาร์ ๑๕๐ ซีซี เป็นรถท่ีจำนวนซีซีอยู่ใน 
      บังคับให้ต้องมีประกันภัยภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕  
  ๔. ไม่มีข้อถูก 
คำตอบ ๒.  เป็นไปตาม พ.ร.บ.รถยนต์ มาตรา ๘(๒) 
 

ข้อ ๒๐๔ ข้อใดไม่ได้หมายถึง “ความเสียหาย” ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ๑. ความเสียหายต่อชีวิต  
  ๒. ความเสียหายต่อร่างกาย 
  ๓. ความเสียหายต่ออนามัยอันเกิดจากรถ 
  ๔. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๔ 
 
ข้อ ๒๐๕ นายสมศักดิ์ ได้ขอยืมรถจักรยานยนต์ของนายสมคิด ซึ่งไม่ได้ทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.ไปใช้ในระหว่างที่  
      นายสมศักดิ์ นำรถไปใช้นั้นได้ถูกตำรวจจับจะต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ถามว่าใคร 
 ต้องเป็นผู้เสียค่าปรับในข้อหาใด  
  ๑. นายสมคิด ข้อหาเป็นเจ้าของรถแต่ไม่ทำประกันภัย   
  ๒. นายสมศักดิ์ ข้อหาที่นำรถไม่มีประกันภัยมาใช้  
  ๓. ปรับทั้งคู่รวมกันแล้ว ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  
  ๔. ปรับทั้งคู่ ตาม ๑. และ ๒. ไม่เกินคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
คำตอบ ๔.  เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๗, ๘, ๑๑ 
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ข้อ ๒๐๖  ท่านพบว่า ผู้ขับข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลซึ่งขับรถของนายจ้างมีรถยนต์ไม่จัดทำ พ.ร.บ.สำหรับคุ้มครอง 
    ผู้ประสบภัยจากรถผ่านมา ขอทราบว่า ผู้ขับขี่ดังกล่าวมีความผิดหรือไม่ อย่างไร 

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

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

๑.๘ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อ ๒๐๗  ในเวลากลางวันพบรถยนต์กระบะบรรทุกสิ่งของลักษณะยาวยื่นพ้นกระบะท้ายรถ ๓ เมตร มีสัญญาณธงแดง 
 ผูกไว้ปลายสุด ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

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

กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ ข้อ ๑) 
๓. มีความผิดข้อหาบรรทุกสิ่งยื่นยาวด้านท้ายไม่ติดสัญญาณไฟแสงแดงไว้ปลายสุด 
๔. มีความผิดข้อหาใช้รถบรรทุกสิ่งของไม่จัดให้มีหลังคาป้องกันสิ่งของบรรทุกตกหล่น  

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๕  และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔  ข้อ ๑ 
 
ข้อ ๒๐๘  รถจักรยานยนต์บรรทุกสิ่งของได้ไม่เกินกี่กิโลกรัม และนั่งซ้อนท้ายได้กี่คน 

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

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕,๑๘  และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๒  ออก
ตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   
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ข้อ ๒๐๙ ไฟตัดหมอกจะเปิดใช้แสงสว่างได้ในเวลาใด 
  ๑. ในเวลากลางวัน ขณะที่ฝนตก 
  ๒. ในเวลากลางคืน แต่ต้องไม่มีรถวิ่งสวนทางมา 
  ๓. ได้เฉพาะในทางที่จะขับผ่านมีหมอกควัน หรือฝุ่นละออง จนเป็นอุปสรรคอันอาจเกิดอันตราย 
       ในขณะขับรถและเมื่อไม่มีรถอยู่ด้านหน้า หรือสวนมาในระยะของแสงไฟ 
  ๔. ได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนตามความเหมาะสม 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑  และเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวง(ฉบับที่ 
๑๕) พ.ศ.๒๕๓๖  ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๒๑๐ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างฯ ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน  
 รถ หรือสิ่งกีดขวางในทางโดยชัดแจ้งภายในระยะไม่น้อยกว่าเท่าใด 
  ๑. ๕๐ เมตร 
  ๒. ๑๐๐ เมตร 
  ๓. ๑๕๐ เมตร 
  ๔. ๒๐๐ เมตร 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑  และกฎกระทรวง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๒  ออก
ตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๒๑๑ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  หมวด ๓  เรื่อง การบรรทุกกำหนดให้รถยนต์สามารถบรรทุก 
 ยื่นยาวเกินความยาวของตัวรถได้เท่าใด 
  ๑. ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อน้ำหรือกันชน   ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน  ๑.๕  เมตร 
  ๒. ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อน้ำหรือกันชน   ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน  ๒.๕  เมตร 
  ๓. ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อน้ำหรือกันชน   ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน  ๓.๕  เมตร 
  ๔. ด้านหน้ายื่นพ้นตัวรถไม่เกิน ๑ เมตร   ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน  ๒.๕  เมตร 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐  
มาตรา ๑๘  และกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตามความ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
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ข้อ ๒๑๒  นายขวัญขับรถบรรทุกอ้อยโดยที่อ้อยยื่นเกินความยาวของตัวรถโดยไม่มีโคมไฟแสงแดง ขณะที่อยู่ 
 ในทางเดินรถและถนนที่เกิดเหตุมีแสงสว่างเพียงพอที่จะทำให้มองเห็นรถนายขวัญได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 
 ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร จนเป็นเหตุให้รถยนต์ที่นายดำขับพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอ้อยจนนายดำได้รับบาดเจ็บ 
 สาหัส จากเหตุการณ์ท่ีกล่าวมาข้างต้น นายขวัญมีความผิดหรือไม่ 
  ๑. ไม่มีความผิด เนื่องจากนายขวัญก็ขับรถไปในทางของตนเองปกติ 
  ๒. ไมม่ีความผิด เนื่องจากนายดำขับรถโดยประมาท 
  ๓. มีความผิด เนื่องจากนายขวัญขับรถโดยประมาทโดยไม่มีโคมไฟแสงแดงส่องออกท้ายรถ 
  ๔. ไม่มีความผิด เนื่องจากถนนมีแสงสว่างเพียงพอ 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐  
มาตรา ๑๘  และกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตามความ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๒๑๓ รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ขณะที่อยู่ในทางเดินรถฯ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรกับตอน 
 ปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น 
  ๑. จุดไฟแสงแดง 
  ๒. ติดธงผ้าสีใดก็ได้ 
  ๓. ติดธงสีแดง 
  ๔. ถูกทั้ง ๑. และ ๓. 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐  
มาตรา ๑๘  และกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตามความ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๒๑๔ รถบรรทุกที่มีความกว้างของรถไม่เกิน ๒.๓๐ เมตร ให้บรรทุกสูงได้ไม่เกินกี่เมตรจากพ้ืนทาง 
  ๑. ๓.๐๐ เมตร 
  ๒. ๓.๘๐ เมตร 
  ๓. ๔.๐๐ เมตร 
  ๔. ๔.๒๐ เมตร 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๘  และกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออก
ตามความ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕,๑๘ 
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ข้อ ๒๑๕ การบรรทุกของสำหรับรถจักรยานยนต์ กำหนดให้บรรทุกสิ่งของได้น้ำหนักไม่เกินกี่กิโลกรัม 
  ๑. ๒๕ กิโลกรัม 
  ๒. ๓๐ กิโลกรัม 
  ๓. ๔๐ กิโลกรัม 
  ๔. ๕๐ กิโลกรัม 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๘  และกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออก
ตามความ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   
 
ข้อ ๒๑๖ รถจักรยานยนต์สามารถบรรทุกได้ตามข้อใด 
  ๑. บรรทุกได้ ๒ คน รวมผู้ขับขี่ และบรรทุกสิ่งของได้ไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม 
  ๒. บรรทุกได้ ๓ คน รวมผู้ขับขี่ 
  ๓. บรรทุกสิ่งของได้ไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม 
  ๔. บรรทุกได้ ๑ คน หรือบรรทุกสิ่งของได้ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๘  และกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออก
ตามความ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   
 
ข้อ ๒๑๗ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีความกว้างของตัวรถไม่เกิน ๒.๓ เมตร สามารถบรรทุกสิ่งของมีความสูงได้ 
 เท่าไร 
  ๑. ไม่เกิน ๓ เมตร จากพ้ืนทางขึ้นไป 
  ๒. ไม่เกิน ๓ เมตร จากพ้ืนกระบะขึ้นไป 
  ๓. ไม่เกิน ๓.๕๐ เมตร จากพ้ืนกระบะขึ้นไป 
  ๔. ไม่เกิน ๓.๕๐ เมตร จากพ้ืนทางข้ึนไป 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๘  และกฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๔) ออก
ตามความ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   
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ข้อ ๒๑๘ รถบรรทุก (ที่มิใช่รถบรรทุกซึ่งบรรทุกตู้สำหรับบรรจุสิ่งของ) ที่มีความกว้างของรถเกิน ๒.๓๐ เมตร  

ให้บรรทุกสูงได้ไม่เกินกี่เมตร จากพ้ืนทาง 
  ๑. ๓.๐๐ เมตร 
  ๒. ๓.๘๐ เมตร 
  ๓. ๔.๐๐ เมตร 
  ๔. ๔.๒๐ เมตร 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๘ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) แก้ไข
เพ่ิมเติม กฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๔) ขยายขนาดสัดส่วนของรถบรรทุกและรถโดยสารให้มีขนาดสัดส่วน
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
 
ข้อ ๒๑๙ รถบรรทุกซึ่งบรรทุกตู้สำหรับบรรจุสิ่งของ (รถตู้คอนเทนเนอร์) ให้บรรทุกสูงได้ไม่เกินก่ีเมตร จากพ้ืนทาง 
 ๑. ๓.๐๐ เมตร 
  ๒. ๓.๘๐ เมตร 
  ๓. ๔.๐๐ เมตร 
  ๔. ๔.๒๐ เมตร 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๘ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ.๒๕๕๐) ออก
ตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕, ๑๘ 
 
ข้อ ๒๒๐ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๖ ตาม พ.ร.บ.จราจรฯ ผู้ขับขี่ในกรณี 

ต่อไปนีย้กเว้นข้อใด  การทดสอบว่าเมาสุราหรือไม่ ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดฯ ถ้ามีปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดเกิน ๒๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา 

  ๑. ผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ 
  ๒. ผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 
  ๓. ผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถบดถนน 
  ๔. ผู้ขับขี่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรืออยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอน 
คำตอบ ๓.  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๐) ออกตามความ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา 
๔๓ (๒) 
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ข้อ ๒๒๑ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
  ๑. ผู้ขับขี่อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ถือว่าผู้ขับขี่ไม่เมา

สุรา 
  ๒. ผู้ขับขี่อายุ ๑๙ ปีบริบูรณ์ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ถือว่าผู้ขับขี่ไม่เมา

สุรา 
  ๓. ผู้ขับขี่อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ถือว่าผู้ขับขี่ไม่เมา

สุรา 
  ๔. ผิดทุกข้อ 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ (๒)  และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๓๕) 
ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๒๒๒ ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย  

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

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

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

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

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ (๒)  และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๓๕) 
ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๒๓ การกำหนดความเร็วมีใน พระราชบัญญัติ ฉบับใดบ้าง 
  ๑. พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   
  ๒. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ๓. พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ๔. พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๖๗  และกฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของ
ยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด ๒๕๖๔  ออกตามความใน พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.
๒๕๓๕  มาตรา ๕(๑) 
 
ข้อ ๒๒๔ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา  
 หรือเขตเทศบาลอัตราความเร็วไม่เกินชั่วโมงละเท่าใด 
  ๑. ๖๐ กิโลเมตร 
  ๒. ๘๐ กิโลเมตร 
  ๓. ๙๐ กิโลเมตร 
  ๔. ๑๐๐ กิโลเมตร 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๖๗  และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๒ ออก
ตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๒๒๕  การลากหรือจูงรถอ่ืนโดยใช้สายพ่วง สายพ่วงที่ใช้ต้องมีระยะห่างจากส่วนสุดท้ายของรถที่ลากถึงส่วน 
 หน้าสุดของรถท่ีถูกลาก ดังนี้  

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

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗๗,๑๕๒  และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๒๒ 
 

 

 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 

ข้อ ๒๒๖ เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจทดสอบผู้ขับขี่ว่าเมาแล้วขับโดยใช้เครื่องตรวดวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 
 โดยวิธีเป่าลมหายใจ (BREATHALYZER TEST) หรือไม่  
  ๑. ไม่มีอำนาจ ต้องให้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคการแพทย์เป็นผู้ตรวจเท่านั้น 
  ๒. ไม่มีอำนาจ ต้องส่งตัวผู้ขับขี่ไปตรวจยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเท่านั้น 
        ๓. มีอำนาจ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๑๔๒ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ แก้ไข

เพ่ิมเติม โดยฉบับที่ ๒๑ 
  ๔. ผิดทุกข้อ 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๒ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.
๒๕๓๗) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
ข้อ ๒๒๗  ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ ตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์เท่าใดถือว่าเมาสุรา 
  ๑. มีปริมาณแอลกอฮอล์ถือว่ามีความผิดเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตขับรถ 
  ๒. มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินว่า ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
  ๓. มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า ๒๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  
  ๔. มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า ๒๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐)  

พ.ศ.๒๕๕๗  มาตรา ๑๔๒  และกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๐) ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก 

พ.ศ.๒๕๒๒ 

ข้อ ๒๒๘  ป้ายทรงกลม พ้ืนหลังสีขาว ขอบสีแดง เป็นลักษณะของป้ายชนิดใด 
  ๑. ป้ายเตือน 
  ๒. ป้ายแนะนำ 
  ๓. ป้ายบังคับ 
  ๔. ป้ายบอกทาง 
คำตอบ ๓.  ตามข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมาย
สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๒๙ ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด  
 (ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒) พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดอัตราค่าปรับสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ 
 ประเภทต่างๆ ข้อหาใดมีอัตราโทษปรับสูงที่สุด 

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

คำตอบ ๒.   

 
ข้อ ๒๓๐ โคมไฟหน้ารถท่ีติดตั้งเพ่ือใช้ตัดหมอก ให้ใช้ไฟแสงใด 
  ๑. แสงขาว 
  ๒. แสงเหลือง 
  ๓. แสงแดง 
  ๔. ถูกทั้งข้อ ๑. และ ๓. 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๕(๒) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๓๖ ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 
 

ข้อ ๒๓๑ รถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี 
  ๑. ๑ ป ี
  ๒. ๓ ป ี
  ๓. ๕ ป ี
  ๔. ๗ ป ี
คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗(๒)  
 

 

 

 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๓๒ รถยนต์ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ รถที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี 
  ๑. ๕ ป ี
  ๒. ๖ ป ี
  ๓. ๓ ป ี
  ๔. ๗ ป ี
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๐, ๑๓, ๑๖, ๑๗ และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วย
การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนรถและภาษีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
ข้อ ๒๓๓ นายคําสิงห์ คนขับรถแท็กซี่ ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงขนาดเล็กจำนวนมากมาติดบริเวณช่องว่างที่แผ่น 

ป้ายทะเบียนเพ่ือให้รถอ่ืนมองเห็นชัดเจนเพราะกลัวถูกชนท้ายในเวลากลางคืน นายคำสิงห์มีความผิดฐานใด
หรือไม่ 

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

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๓๔ ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๒๓๔ การนำป้ายทะเบียนรถแบบใช้รีโมทซ่อนป้ายทะเบียนมาใช้ มีความผิดข้อหาใด 
  ๑. มีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  ๒. ปิดบังซ่อนเร้น 
  ๓. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๓๔ ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๓๕  สีไฟโคมไฟหน้ารถที่ถูกต้อง ต้องเป็นสีใด 
  ๑. สีขาวหรือสีเหลือง   
  ๒. สีเหลือง  
  ๓. สีขาว 
  ๔. สีใดก็ได้ตามที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๒ ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๒๓๖ ป้ายทะเบียนรถพ้ืนแผ่นป้ายใช้สีขาว ตัวอักษรตัวเลข หรือขีดใช้ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือรถประเภทใด 
  ๑. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน 
  ๒. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน 
  ๓. รถสามล้อสาธารณะ 
  ๔. รถรับจ้างระหว่างจังหวัด 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและสีของแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
ข้อ ๒๓๗ ป้ายทะเบียนรถพ้ืนแผ่นป้ายใช้สีขาว ตัวอักษรตัวเลข หรือขีดใช้ตัวอักษรสีเขียว คือรถประเภทใด 
  ๑. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 
  ๒. รถยนต์บรรทุกรับจ้าง 
  ๓. รถสามล้อสาธารณะ 
  ๔. รถรับจ้างระหว่างจังหวัด 
คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและสีของแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๓๘ ป้ายทะเบียนรถพ้ืนแผ่นป้ายใช้สีส้ม ตัวอักษรตัวเลข หรือขีดใช้ตัวอักษรสีดำ คือรถประเภทใด 
  ๑. รถยนต์บรรทุกรับจ้าง 
  ๒. รถจักรยานยนต์รับจ้าง 
  ๓. รถสามล้อสาธารณะ 
  ๔. รถบดถนน 
คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและสีของแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
ข้อ ๒๓๙  รถยนต์ที่จดทะเบียน เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน ๗ ที่นั่ง ใช้พ้ืนแผ่นป้ายทะเบียน และตัวอักษร 
 ตัวเลข หรือขีดใช้ตัวอักษรสีใด 

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

คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและสีของแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
ข้อ ๒๔๐  รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ ที่นั่ง ใช้พ้ืนแผ่นป้ายทะเบียน และตัวอักษร 
 ตัวเลข หรือขีดใช้ตัวอักษรสีใด 

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

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและสีของแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๔๑  รถยนต์ที่จดทะเบียน เป็นรถยนต์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร ไม่เกิน ๗ ที่นั่ง(แท็กซี่) ใช้พ้ืนแผ่น 
 ป้ายทะเบียน และตัวอักษรตัวเลข หรือขีดใช้ตัวอักษรสีใด 
  ๑. พ้ืนสีเหลือง  ตัวอักษรสีดำ 

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

คำตอบ ๑.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและสีของแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
ข้อ ๒๔๒ ป้ายทะเบียนเลอะเลือน จนกระทั่งอักษรป้ายทะเบียนเป็นสีขาว ต้องไปแจ้งขนส่งเพ่ือทำป้ายทะเบียนใหม่ 
 หรือไม่ 
  ๑. ไม่ต้องแจ้ง เนื่องจากยังมีป้ายทะเบียนติดอยู่เหมือนเดิม 
  ๒. ต้องแจ้ง เนื่องจากไม่ตามกฎกระทรวงกำหนด ขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ 

และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

  ๓. แจ้งหลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าพนักงานจราจร 
  ๔. ผิดทุกข้อ 
คำตอบ ๒.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวงกำหนด ขนาด ลักษณะ และสีของแผ่น
ป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๔๓ รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็น “รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล” ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีใด 

๑. พ้ืนสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ 
๒. พ้ืนสีขาว ตัวอักษรสีฟ้า  
๓. พ้ืนสีขาว ตัวอักษรสีเขียว  
๔. พ้ืนสีขาว ตัวอักษรสีดำ 

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๑ และกฎกระทรวงกำหนด ขนาด ลักษณะ และสีของแผ่น
ป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
ข้อ ๒๔๔ ข้อใดมิใช่เครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ 

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

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

  



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๔๕ นายทองอินทร์ผู้ประกอบการเจ้าของรถบรรทุกสิบล้อ มีสินค้าที่จะต้องส่งไปให้ลูกค้าท่ีต่างจังหวัดเป็น 
 กรณีเร่งด่วนได้ใช้ให้นายทองแดง ลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานขับรถที่มีอาการเมาสุราขับรถไปส่งสินค้า  
 นายทองอินทร์ มีความผิดฐานใดหรือไม่  

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

คำตอบ ๓.  ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๓๖ ประกอบกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
 
ข้อ ๒๔๖ กรณีใดมิใชเ่งื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง 

๑. จำนวนรถ  
๒. สถานที่หยุดและจอดเพ่ือขนถ่ายคน สัตว์ สิ่งของ  
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม  
๔. สีของรถ  

คำตอบ ๔.  ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๒๓ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๔ 
 
ข้อ ๒๔๗ รายละเอียดเกี่ยวกับโคมไฟต่างๆ ของรถทุกประเภทตามกฎหมาย ทั้งตำแหน่งการติดตั้ง จำนวนโคมไฟ 
 ความสว่าง ทิศทางการส่องสว่างและสีของแสง ระบุดังนี้ 
  ๑. กำหนดให้รถมีโคมไฟแสงพุ่งต่ำได้ไม่เกิน ๒ ดวง และมีโคมไฟแสงพุ่งไกลได้ไม่เกิน ๒ ดวง 
  ๒. โคมไฟต้องมีแสงขาวหรือเหลืองอ่อน ไม่สว่างจ้าจนเกินไป 
  ๓. โคมไฟอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวา สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร  
   แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๒๔  กำหนดสัดส่วนและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบหลักของรถบรรทุก
และรถโดยสาร  ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗๑ 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๔๘ รถโรงเรียนซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๒ กําหนดให้มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนนั้น ผู้ควบคุมดูแลจะต้องมี 
 อายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี 

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

คำตอบ ๑.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ.๒๕๒๖) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๗  
มาตรา ๓๖ และ มาตรา ๑๐๒(๔)  
 
ข้อ ๒๔๙ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีทางข้ึนลงด้านท้ายรถ ส่วนปลายท่อไอเสียจะต้องออกมุมไหนของรถ  
  ๑. หลังซ้าย  
  ๒. หลังขวา  
  ๓. ตรงกลาง  
  ๔. แล้วแต่ความสะดวก 
คำตอบ ๒.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๔) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๗ และ 
มาตรา ๗๑  
 
ข้อ ๒๕๐ กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดให้รถที่ใช้ขนส่ง 

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



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๕๑ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งส่วนบุคคล กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความ 

ใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดให้โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็นสีอะไร  
  ๑. สีขาว  
  ๒. สีน้ำเงิน  
  ๓. สีเหลือง  
  ๔. สีแดง 
คำตอบ ๑.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๒๕๒ รถบรรทุกสิบล้อตู้ทึบกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  
 กำหนดให้โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็นสีอะไร  
  ๑. สีแดง  
  ๒. สีเขียว  
  ๓. สีเหลือง  
  ๔. สีม่วง 
คำตอบ ๑.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๒๕๓ โคมไฟแสดงส่วนสูงที่ติดไว้ตอนหน้าบนหลังคารถโดยสารกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความ 
 ใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดไว้ให้มีจำนวนกี่ดวง  
  ๑. ๑ ดวง  
  ๒. ๒ ดวง  
  ๓.  ๓ ดวง  
  ๔. ๔ ดวง 
คำตอบ ๔.  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๗ และ 
มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๕๔ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความ 
 ใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดให้โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็นสีอะไร  
  ๑. สีแดง  
  ๒. สีน้ำเงิน  
  ๓. สีเหลือง  
  ๔. สีม่วง 
คำตอบ ๓.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๒๕๕ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจำทาง กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความ 
 ใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดให้โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็นสีอะไร  
  ๑. สีขาว  
  ๒. สีน้ำเงิน  
  ๓. สีเหลือง  
  ๔. สีแดง 
คำตอบ ๒.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๒๕๖ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความ 
 ใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดให้โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็นสีอะไร  
  ๑. สีม่วง  
  ๒. สีน้ำเงิน  
  ๓. สีเหลือง  
  ๔. สีแดง 
คำตอบ ๑.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 

 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 

ข้อ ๒๕๗ รถบรรทุกตู้ทึบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  
จะต้องติดแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองที่มุมบนของตัวถังด้านท้ายจำนวนกี่แผ่น  

  ๑. ๑ แผ่น  
  ๒. ๒ แผ่น  
  ๓. ๓ แผ่น  
  ๔. ๔ แผ่น 
คำตอบ ๑.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒   มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๒๕๘  เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่ง สำหรับรถท่ีมีส่วนบรรทุกเป็นตู้ทึบหรือมีหลังคา 
 ถาวรต้องจัดให้มี  

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

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

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

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

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



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๕๙  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับโคมไฟส่องป้ายทะเบียน 

๑. เป็นแสงขาวเท่านั้น  
๒. มี ๑ หรือ ๒ ดวงก็ได้  
๓. สามารถติดไว้ด้านบน ด้านล่าง หรือด้านข้างของแผ่นป้ายทะเบียนท้ายรถ 
๔. ถูกทุกข้อ  

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

 
ข้อ ๒๖๐ ความสูงของรถขนส่งเมื่อวัดจากพ้ืนราบถึงส่วนที่สูงที่สุดจะต้องไม่เกินเท่าใดตามกฎหมาย 

๑. ๒.๘๐ เมตร 
๒. ๔.๐๐ เมตร 
๓. ๔.๘๐ เมตร 
๔. ๕.๐๐ เมตร 

คำตอบ ๒.  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๗ และ 
มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๒๖๑ นายดําริขับรถขนส่งติดสัญญาณแตรไฟฟ้าเสียงสูงต่ำ มีความผิดหรือไม่ 

๑. ไม่ผิดเพราะเป็นสัญญาณแตรไฟฟ้า  
๒. ไม่ผิดสัญญาณแตรไฟฟ้าให้ใช้สัญญาณเสียงสูงต่ำ  
๓. ไม่ผิดเพราะการใช้สัญญาณแตรไฟฟ้าไม่ได้ใช้สัญญาณแตรลม  
๔. ผิดเพราะสัญญาณแตร ไฟฟ้าเป็นสัญญาณสูงต่ำซึ่งผิดไปจากที่กฎหมายกําหนดให้เป็นเสียงเดียว 

คำตอบ ๔.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๔) ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  
มาตรา  ๗๑ 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๖๒ นายจำลองฯ ขับรถโดยสารประจำทางสาย นครราชสีมา-ศรีสะเกษ ติดไฟแสดงความสูงบนรถสีแดง ม่วง 
 เป็นความผิดหรือไม่ 

๑. ผิดกฎหมายให้ใช้สีม่วงอย่างเดียว  
๒. ไม่ผิดติดได้ทั้งสองสี  
๓. ผิดเพราะต้องติดแสงสีน้ำเงินเท่านั้น  
๔. ไม่มีข้อถูก 

คำตอบ ๓.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๒๖๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กําหนดให้โคมไฟแสง 
 พุ่งไกลของรถโดยสาร ติดสูงจากผิวทางไม่เกินกี่เซนติเมตร 

๑. ๑๐๐ เซนติเมตร  
๒. ๑๑๕ เซนติเมตร  
๓. ๑๒๕ เซนติเมตร  
๔. ๑๓๕ เซนติเมตร  

คำตอบ ๔.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๒๖๔ รถตู้บรรทุก ที่ติดตั้งระบบทำความเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในตัวถังส่วนบรรทุก จะต้องมีความกว้าง 
 ของตัวถังไม่เกินก่ีเมตร 

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

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



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๖๕ รถบรรทุก ๖ ล้อ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  
 ความสูงของกระบะทึบ เมื่อวัดจากพ้ืนกระบะต้องไม่เกินกี่เซนติเมตร 

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

คำตอบ ๒.  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗ 
และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
 

ข้อ ๒๖๖ รถบรรทุก ๑๐ ล้อ พ้ืนกระบะกว้างเกิน ๒.๓๐ เมตร สามารถบรรทุกสิ่งของได้สูงเท่าใด จากพ้ืนทาง 
๑. ๓ เมตร  
๒. ๓.๕๐ เมตร  
๓. ๓.๘๐ เมตร  
๔. ๔.๐๐ เมตร  

คำตอบ ๔.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๔) ขยาย
สัดส่วนของรถบรรทุกและรถโดยสารให้มีขนาดสัดส่วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
 
ข้อ ๒๖๗ โคมไฟส่องป้ายทะเบียนแสงขาวอย่างน้อย ๑ ดวง แต่ไม่เกิน ๒ ดวง ติดอยู่ด้านบนหรือด้านล่างต้อง 
 ให้เห็นชัดเจนในระยะกี่เมตร 

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

คำตอบ ๑.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๔) ขยาย
สัดส่วนของรถบรรทุกและรถโดยสารให้มีขนาดสัดส่วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ออกตามความ พ.ร.บ.การ
ขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗, ๗๑ 
 

 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 

ข้อ ๒๖๘ โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถที่ติดไว้ด้านหน้าตอนบนของรถขนส่งผู้โดยสารประจำทางใช้แสงสีใด 
๑. แสงน้ำเงิน  
๒. แสงเหลือง 
๓. แสงขาว 
๔. แสงม่วง  

คำตอบ ๑.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๔) ขยาย
สัดส่วนของรถบรรทุกและรถโดยสารให้มีขนาดสัดส่วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ออกตามความ พ.ร.บ.การ
ขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗, ๗๑ 
 
ข้อ ๒๖๙ โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถที่ติดไว้ด้านหน้าตอนบนของรถขนส่งโดยสารขนาดเล็กใช้แสงสีใด 

๑. แสงน้ำเงิน  
๒. แสงเหลือง 
๓. แสงขาว 
๔. แสงม่วง 

คำตอบ ๔.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๔) ขยาย
สัดส่วนของรถบรรทุกและรถโดยสารให้มีขนาดสัดส่วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ออกตามความ พ.ร.บ.การ
ขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๗, ๗๑ 
 

ข้อ ๒๗๐ กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แผ่นบังโคลนต้องสูง 
 จากพ้ืนราบไม่เกินก่ีเซนติเมตร  
  ๑. ๑๕ เซนติเมตร  
  ๒. ๒๐ เซนติเมตร  
  ๓. ๒๕ เซนติเมตร  
  ๔. ๓๐ เซนติเมตร 
คำตอบ ๓.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๗๑ รถโดยสารปรับอากาศพิเศษ รถโดยสารปรับอากาศกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความใน  
 พ.ร.บ.การขนส่ง ทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดให้มีเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยกี่เครื่อง  
  ๑. ๑ เครื่อง  
  ๒. ๒ เครื่อง  
  ๓. ๓ เครื่อง  
  ๔. ๔ เครื่อง 
คำตอบ ๒.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
 

ข้อ ๒๗๒ โคมไฟเลี้ยวชนิดไฟกระพริบด้านท้ายรถของรถมาตรฐาน ๑ ๒ ๓ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐  
 ออกตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ใช้แสงสีใด  
  ๑. แสงขาว  
  ๒. แสงแดง  
  ๓. แสงเหลือง  
  ๔. ถูกเฉพาะข้อ ๒ และ ๓ 
คำตอบ ๔.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๒๗๓ รถบรรทุกสิบล้อพ้ืนราบ กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  
 กำหนดให้โคมไฟแสดงส่วนสูงเป็นแสงสีใด 
  ๑. แสงแดง  
  ๒. แสงเหลือง  
  ๓. แสงเขียว  
  ๔. แสงม่วง 
คำตอบ ๓.  ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
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ข้อ ๒๗๔  นายตุ๋ย ขับรถเมล์สาย ๘๐ ขณะเข้าจอดป้ายรับส่งผู้โดยสาร นายตุ๋ย หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ จ.ส.ต.คําภู ซึ่งเป็น 
 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาพบเห็น ควรจะดำเนินการอย่างไร 

๑. ปล่อยตัวเพราะไม่มีเหตุทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน  
๒. ตักเตือนและให้ผู้ขับข่ีรีบสูบบุหรี่ให้เสร็จโดยเร็ว  
๓. ออกใบสั่งในข้อหา “สูบบุหรี่ขณะขับรถประจำทาง”  
๔. จับกุมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี 

คำตอบ ๓.  ตาม กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง (พ.ศ.๒๕๕๔) ออกตามความใน พ.ร.บ.ขนส่ง 
พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๐๒(๔)             
 
ข้อ ๒๗๕  ไฟสัญญาณสีเหลืองอำพันเปิดปิดเป็นระยะติดไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถเพ่ือให้ผู้ขับขี่สวนทาง 
 มาหรือตามหลังมามองเห็นได้ชัดเจนในระยะเท่าใด 

๑. ๑๕๐ เมตร 
๒. ๑๐๐ เมตร  
๓. ๒๐๐ เมตร 
๔. ๓๐๐ เมตร 

คำตอบ ๑.  ตาม  พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๐๒(๔) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๒๖ 
 
ข้อ ๒๗๖ รถยนต์ที่ได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.นี้คือข้อใด  
  ๑. รถยนต์ทหารรถยนต์ของกระทรวงทบวงกรม  
  ๒. รถยนต์ที่ไม่ได้ชำระภาษีรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกรถยนต์ทหาร  
  ๓. รถยนต์ของสำนักพระราชวังรถยนต์ของพระมหากษัตริย์ต่างประเทศ  
  ๔. รถไถนารถยนต์เพ่ือการเกษตรรถเก่าที่มีอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี 
คำตอบ ๑.  ยกเว้นตาม พ.ร.บ.รถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ มาตรา ๓ 
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ข้อ ๒๗๗ การใช้ความเร็วของรถยนต์ส่วนบุคคลในข้อใดถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และกฎหมาย 
 ว่าด้วยทางหลวง 
  ๑. ขับรถในทางพิเศษในเขต กทม. ใช้ความเร็ว ๑๐๐ กม./ชม. 
  ๒. ขับรถในทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (motorway สาย ๗) ใช้ความเร็ว ๑๒๕ กม./ชม.  
  ๓. ขับรถในเขตเทศบาล ใช้ความเร็ว ๘๕ กม./ชม.  
  ๔. ขับรถในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) ช่วงกม. ที่ ๔ -๕๐ ใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ 

กม./ชม. แต่ไม่เกิน ๑๒๐ กม./ชม. ในช่องเดินรถช่องขวาสุด 
คำตอบ ๔.  ตาม กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่
กำหนด พ.ศ.๒๕๖๔ ออกตามความใน พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน 
เรื่อง กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน         
 
ข้อ ๒๗๘ ข้อกำหนดความเร็วในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถแบบจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทาง 
 เดียวกันไว้ตั้งแต่ ๒ ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงก้ัน (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถ 
 เสมอระดับถนน ข้อใดถูกต้อง 
  ๑. รถยนต์ ไม่เกิน ๑๒๐ กม./ชม. 
  ๒. เลนขวา ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กม./ชม. 
  ๓. รถจักรยานยนต์ ๔๐๐ ซีซี ขึ้นไป ไม่เกิน ๑๐๐ กม./ชม. 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  ตาม กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่
กำหนด พ.ศ.๒๕๖๔ ออกตามความใน พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕    
 

ข้อ ๒๗๙ ชื่ออำเภอต่อไปนี้ ชื่อใด ได้รับการยกเว้น อนุญาตให้ใช้แทนชื่อจังหวัด โดยปรากฏอยูใ่นแผ่นป้ายทะเบียนรถได้  
๑. พัทยา 
๒. เบตง 
๓. หาดใหญ่  
๔. แม่สาย 

คำตอบ ๒. กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๕๔ ตามพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 
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ข้อ ๒๘๐ กรณีตำรวจจราจรตั้งด่านตรวจจับรถจักรยานใช้ท่อไอเสียเสียงดังรบกวนผู้ใช้รถใช้ถนนนั้น มีวิธีการ 
 ปฏิบัติอย่างไร 
  ๑. บิดคันเร่งรถจักรยานยนต์นั้นอย่างรวดเร็วให้สุดคันเร่งเพ่ือให้เกิดเสียงดังที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมาย 
       กำหนด 
  ๒. ต้องเร่งเครื่องจนสุดรอบแรงบิดพร้อมทั้งใช้เครื่องมือตรวจวัดความดังทุกครั้งโดยมีผู้เชี่ยวชาญในการ 
       ตรวจวัดความดังควบคุม 
  ๓. ต้องใช้เครื่องมือตรวจวัดความดังทุกครั้งโดยมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัดความดังควบคุมแต่ถ้าไม่มี 
       เครื่องมือวัดความดังก็ให้จับกุมโดยใช้หูฟังเสียงโดยอนุโลม 
   ๔. ต้องบิดคันเร่งรถจักรยานยนต์นั้นตามรอบที่กฎหมายกำหนดและใช้เครื่องมือวัดความดังประกอบด้วย 
       ทุกครั้ง 
คำตอบ ๔.  กฎกระทรวง และ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๐ ทวิ 
 
ข้อ ๒๘๑  สีของตัวอักษร และตัวเลขของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด มีลักษณะอย่างไร 
  ๑. พ้ืนสีขาวสะท้อนแสง อักษรและขอบสีดำ 
  ๒. พ้ืนสีเหลืองสะท้อนแสง อักษรและขอบสีแดง   
  ๓. พ้ืนสีเหลืองสะท้อนแสง อักษรและขอบสีดำ 
  ๔. พ้ืนแผ่นป้ายใช้สีเขียวสะท้อนแสง หมายเลขทะเบียนและขอบแผ่นป้ายสีขาว 
คำตอบ ๒.  ตามกฎกระทรวง กำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้าย
ทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียประจำปี  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
ข้อ ๒๘๒  ป้ายให้ทาง มีลักษณะอย่างไร 
  ๑. ทรงกลม พ้ืนหลังสีขาว ขอบสีแดง 
  ๒. สามเหลี่ยม พื้นหลังสีขาว ขอบสีแดง 
  ๓. ทรงกลม พื้นหลังสีเหลือง ขอบสีดำ 
  ๔. ทรงสี่เหลี่ยมตั้งมุมข้ึน พ้ืนหลังสีขาว ของสีดำ 
คำตอบ ๒.  ตามกฎกระทรวง กำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้าย
ทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียประจำปี  พ.ศ.๒๕๔๒ 
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๑.๙ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อ ๒๘๓ ขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจราจร พบกลุ่มวัยรุ่นกำลังรวมตัวกันมีลักษณะจะแข่งรถจักรยานยนต์ 
ในทาง อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกและตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๔๖/๒๕๕๘ ท่านมีอำนาจดำเนินการอย่างไร 

  ๑. ยึดใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นไว้ชั่วคราว แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 
  ๒. นำรถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่าจะใช้ในการแข่งรถมาเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราวไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
  ๓. จับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้เพ่ืออบรมความประพฤติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๖/๒๕๕๘  เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาเกิดจากการ
ขับข่ียานพาหนะ 
 
ข้อ ๒๘๔  รถที่มแีผ่นป้ายทะเบียนขนส่งชนิดใดสามารถวิ่งในเวลาห้ามได้ 

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

คำตอบ ๔.  ตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามเดินรถและการห้ามจอดรถบรรทุก
ตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 

ข้อ ๒๘๕ ปัจจุบันมีการนำเครื่องหมายราชการ เช่น ตราโล่เขน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ไปใช้ติดรถ 
ของตนเพ่ือให้เหมือนกับรถตำรวจ หรือนำโลโก้เครื่องหมายราชการไปติดที่รถของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนได้ทำงานอยู่ในหน่วยราชการนั้นๆ การกระทำดังกล่าวมี
ความผิดตามข้อใด 

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

๑.๑๐  ป.อาญา 

 

ข้อ ๒๘๖ ในปัจจุบันนี้มักจะมีประชาชนเขียนป้ายปิดบริเวณหน้าบ้านว่า ห้ามจอดรถขวางหน้าบ้าน เมื่อมีรถยนต์ 
ไปจอดหน้าบ้านดังกล่าว  เจ้าของบ้านออกมาไล่เจ้าของรถยนต์และมีปากเสียงกันให้ไปจอดที่อ่ืน ท่านเป็น
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอยู่ในเหตุการณ์ควรปฏิบัติอย่างไร 

  ๑. ไล่รถยนต์ที่อ่ืนเพราะรถดังกล่าวจอดขวางหน้าบ้านประชาชน 
  ๒. อธิบายให้เจ้าของบ้านทราบว่าถนนเป็นทางสาธารณะจอดได้ถ้าไม่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอด 
  ๓. จับกุมผู้ขับข่ีรถยนต์ เนื่องจากจอดรถขวางหน้าบ้านผู้อ่ืน 
  ๔. แนะนำให้เจ้าของบ้านไปแจ้งความร้องทุกข์ท่ีสถานีตำรวจใกล้บ้าน 
คำตอบ ๒.  ตาม ป.อาญา มาตรา ๑(๒) 
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ข้อ ๒๘๗ กรณีมีประชาชนมาถ่ายคลิปขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกำลังปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจกวดขัน 
 วินัยจราจรจนตำรวจจราจรมีความรู้สึกไม่พึงพอใจนั้น  ท่านควรจะปฏิบัติตนอย่างไร 
  ๑. ประชาชนไม่มีอำนาจถ่ายคลิปการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่ากรณีใดๆ 
  ๒. ประชาชนสามารถถ่ายคลิปการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หากไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติ 
       หน้าที่นั้น 
  ๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสามารถห้ามประชาชนมิให้ถ่ายคลิปและยึดกล้องไว้เพ่ือลบคลิปทิ้งได้ 
  ๔. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสามารถจับกุมประชาชน และแจ้งข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะได้ 
คำตอบ ๒.  ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๓๘ 
 
ข้อ ๒๘๘ นายสงวนได้กล่าวต่อ จ.ส.ต.สันติ ในขณะที่จะเข้าจับกุมตนอันเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ว่า ไอ้จ่าถ้ามึง 
 จับก ูกูจะเอามึงออก  นายสงวนกล่าวถ้อยคำนี้เป็นความผิดฐานใด  
  ๑. ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่  
  ๒. หมิ่นประมาทเจ้าพนักงาน  
  ๓. ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน  
  ๔. ไม่มีความผิด 
คำตอบ ๓.  ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๓๖ 
 
ข้อ ๒๘๙ เจ้าหน้าทีต่ำรวจขอดูใบอนุญาตขับข่ี ผู้ขับขีม่ีใบขับขี่อยู่กับตัว แตแ่จ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าใบขับข่ีหาย  
 หรือไม่ได้เอาใบขับข่ีมา ในกรณีนี้ผู้ขับขี่ดังกล่าวมีความผิดฐานใดหรือไม่ 
  ๑. ปิดบังซ่อนเร้น 
  ๒. ขัดขวางการจับกุม 
  ๓. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๓.  ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๓๗ 
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ข้อ ๒๙๐  จ.ส.ต.ดำ เจ้าพนักงานตำรวจจราจร ได้เรียกนายแดง ซึ่งขับรถบรรทุกฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรให้หยุดรถ 

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

  ๑. ผิดฐานกรรโชก 
  ๒. ผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ตามมาตรา ๑๔๙ 
  ๓. ผิดฐานเจ้าพนักงานข่มขืนใจหรือจูงใจผู้อ่ืนตามมาตา ๑๔๘ 
 ๔. ผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๑ 
คำตอบ ๒.  ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๔๙ 
 
ข้อ ๒๙๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เรียกตรวจรถยนต์กระบะบรรทุกพืชผลทางการเกษตร ซึ่งบรรทุกฟักทอง 
 พันธุ์ใหญ่มาเต็มคันรถ จากการตรวจสอบเอกสารทุกรายการครบถ้วน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอฟักทอง  

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

  ๑. รับไว้ได้  เพราะเป็นสินน้ำใจเล็กน้อย 
  ๒. รับไว้ไม่ได้  เพราะเป็นการผิดกฎหมาย 
  ๓. จะรับไว้หรือไม่ก็ได้ แล้วแต่สถานการณ์ 
  ๔. จะรับไว้ก็ได้ เพราะไม่ใช่สินบน เป็นการเอ้ืออารีต่อตำรวจจราจร 
คำตอบ ๒.  ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๔๘ 
 
ข้อ ๒๙๒ คำกล่าวใดในข้อต่อไปนี้ที่ไม่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน  
  ๑. คุณแกล้งจับผม  
  ๒. ตำรวจเฮงซวย 
  ๓. ผู้กองอย่างมึงจะเอาอะไรกับกู นี่หรือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์  
  ๔. แค่ร้อยโทนั้นกระจอกไม่อยากคุยด้วย 
คำตอบ ๔.  ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๓๖ ฎีกาท่ี ๔๒๐/๒๕๒๙  
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ข้อ ๒๙๓ ร.ต.ต.ธวชั เจ้าพนักงานจราจรได้ทำการจับรถจักรยานยนต์ที่จอดกีดขวางทางจราจร นายตุ๋ย ได้กล่าว 
        ต่อ ร.ต.ต.ธวัช ว่า หมวดทำอย่างนี้ไม่ยุติธรรม ชุ่ยมาก ถ้อยคำท่ีนายตุ๋ยกล่าวเป็นความผิดฐานใดหรือไม่  
  ๑. ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่  
  ๒. หมิ่นประมาทเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่  
  ๓. กระทำให้ผู้อ่ืนได้รับความอับอาย  
  ๔. ไม่มีความผิด 
คำตอบ ๑. ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๓๖ ฎีกาท่ี ๘๖๒/๒๕๐๘ 
 
ข้อ ๒๙๔ ด.ต.ประยุทธ์ ตั้งจุดตรวจเพ่ือกวดขันวินัยจราจรได้เรียกรถยนต์ ซึ่ง น.ส.อมรรัตน์ ได้ขับข่ีมา ปรากฏว่า 

ไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจร แต่พบมีดพับเอกประสงค์ (Victorinox) ในลิ้นชักรถยนต์ จึงแจ้ง 
ข้อกล่าวหาว่าพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ น.ส.อมรรัตน์ ได้กล่าวขอร้องว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนเพ่ือเดินทางไป
ต่างประเทศ ภายใน ๑ ชม.  แต่ ด.ต.ประยุทธ์ ยืนกรานที่จะทำการจับกุม และยึดมีดไว้ การกระทำดังกล่าวนี้
ท่านเห็นว่า ด.ต.ประยุทธ์ กระทำถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

  ๑. ด.ต.ประยุทธ์ กระทำถูกต้อง เพราะจับกุมตามหน้าที่ 
  ๒. ด.ต.ประยุทธ์ กลั่นแกล้ง น.ส.อมรรัตน์ เนื่องจากหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจรไม่ได้ 
  ๓. ด.ต.ประยุทธ์ กระทำเกินกว่าเหตุ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาให้จับ พ.ร.บ.จราจร แต่ไปจับกุมในฐานความผิด 
       ของประมวลกฎหมายอาญา 
  ๔. ด.ต.ประยุทธ์ จะต้องไม่จับกุม เพราะไม่พบการกระทำความผิดใดๆ เกิดขึ้น 
คำตอบ ๔. มีดพับเอนกประสงค์มิใช่อาวุธโดยสภาพ ดังนั้น การที่จะเป็นความผิดฐานพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ 
ตาม ป.อาญา มาตรา ๓๗๑ ต้องปรากฎว่าผู้ที่พามีดพับมานั้นมีเจตนาที่จะใช้มีดนั้นประทุษร้ายร่างกายถึงอันตราย
สาหัส เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเช่นนี้การนำมีดพับเอนกประสงค์มาในรถยนต์จึงไม่เป็นความผิดตาม ป.อาญา 
มาตรา ๓๗๑  
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๑.๑๑  ป.วิ.อาญา 

 
ข้อ ๒๙๕  เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พบโพยหวยสลากกินรวบ มีอำนาจจับผู้ขับข่ีรถนั้น 
 หรือไม่ 

๑. ไม่ได้เนื่องจากโพยสลากกินรวบดังกล่าว ยังไม่ถือเป็นหลักฐานในการลักลอบการเล่นการพนัน 
  สลากกินรวบแต่อย่างใด 

๒. ไม่ได้ผู้จับได้พบโพยสลากกินรวบดังกล่าว ยังไม่อาจถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้จับนั้นเห็นผู้กระทำความผิด 
 ขณะนี้การซื้อขายสลากกินร่วมกันกับเจ้ามือจึงถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า 
๓. ได้เนื่องจาก เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ค้นพบโพยสลากกินรวบถือเป็นกรณีท่ีน่าเชื่อว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำ 
 ความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยเชื่อได้ว่า จะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุ 
 อันตรายประการอ่ืน 
๔. จะจับหรือไม่จับก็ได้แล้วแต่ดุลพินิจ 

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

ข้อ ๒๙๖ ในขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกจราจรให้ประชาชนอยู่นั้น ได้มี นางแดง 
  มาพบและชี้ให้ท่านจับกุมตัว นายดำ โดยแจ้งว่าถูกนายดำทำร้ายร่างกายมาเม่ือห้าวันผ่านมา โดยบอกด้วยว่า 
  ได้ร้องทุกข์ไว้ตามระเบียบแล้ว ดังนี้ ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง  

๑. จับกุมตัวนายดำตามที่นางแดงชี้และยืนยันให้จับกุมเนื่องจากนางแดงได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ตาม  
 ระเบียบแล้ว 
๒. จะไม่ทำการจับกุม โดยอธิบายให้นางแดงได้ทราบและเข้าใจว่าไม่อาจจับกุมตัวนายดำดังกล่าวได้

เพราะไม่ใช่กรณีมีหมายจับของศาล  
๓. จะไม่ทำการจับกุม โดยอธิบายให้นางแดงได้ทราบและเข้าใจว่าไม่อาจจับกุมตัวนายดำดังกล่าวได้

เพราะไม่ใช่กรณีท่ีเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าที่จะมีอำนาจในการจับกุม  
๔. ถูกทั้งข้อ ๒. และ ๓. 

คำตอบ ๔.  ตาม ป.วิ.อาญา  มาตรา ๗๘  ประกอบ มาตรา ๖๖ และ ๘๐  
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หมวดที ่๒  วิชาขอบเขตวิชาการควบคุมและจัดการจราจร ระเบียบปฏิบัติ รวมถึงคุณธรรมและ จริยธรรม    
 
๒. ระเบียบเกี่ยวกับงานจราจร 
 
ข้อ ๒๙๗ ขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่พบรถยนต์จอดกีดขวางการจราจรและไม่พบผู้ขับขี่ หากท่านจะใช้เครื่องมือ 
 บังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ควรล็อคล้อรถข้างใดของรถยนต์คันดังกล่าว 
  ๑. ล็อคล้อหลังด้านขวามือผู้ขับขี่ 
  ๒. ล็อคล้อหน้าด้านขวามือผู้ขับขี่ 
  ๓. ล็อคล้อหน้าด้านซ้ายมือผู้ขับขี ่
  ๔. ล็อคล้อใดก็ได้ 
คำตอบ ๒.   
 
ข้อ ๒๙๘ ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.๒๕๖๔ แบบใบสั่ง 
 เจ้าพนักงานจราจร มีก่ีแบบอะไรบ้าง 

๑. ๓ แบบ คือ ๑) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ ๒) แบบ
ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์ ๓) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. ๒ แบบ คือ ๑) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสาหรับให้กับผู้ขับขี่ ๒) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับ  
 ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ 
๓. ๑ แบบ คือ แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสาหรับให้กับผู้ขับขี่ 
๔. ๑ แบบ คือ แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสาหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ 

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



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๒๙๙ ส.ต.ท.กล้า ขณะปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ได้ฉวยโอกาสไปดักซุ่มอยู่ข้างเสาไฟฟ้า 
 เพ่ือสกัดรถที่ฝ่าสัญญาณไฟจราจรแล้วเรียกเอาเงินเข้ากระเป๋าตนเอง ดังนี้ถือว่า ส.ต.ท.กล้า เป็นผู้ไม่ปฏิบัติ 
 ตามอุดมคติตำรวจข้อใด 

๑. ข้อ ๑ เคารพ เอื้อเฟ้ือต่อหน้าที่ 
๒. ข้อ ๔ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก 
๓. ข้อ ๕ ไม่มักมากในลาภผล 
๔. ข้อ ๖ ดำรงตนในความยุติธรรม 

คำตอบ ๓.  
 
ข้อ ๓๐๐ ในขณะที่ท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอยู่นั้น ได้รับแจ้งเหตุ 

ทางศูนย์วิทยุของสถานีตำรวจว่ามีเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล รถท้ังสอง
คันกีดขวางการจราจรไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และพนักงานสอบสวนเวรเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุในคดีอ่ืน
ซึ่งอยู่ห่างกันออกไปต้องใช้เวลานานกว่าจะเดินทางมาถึง  ดังนี้ท่านจะดำเนินการอย่างไร 

๑. รีบไปที่เกิดเหตุอำนวยความสะดวกการจราจรเท่านั้น  ส่วนรถติดก็ระบายออกไปทางอ่ืน 
๒. รีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ ประสานให้ข้อมูลพนักงานสอบสวนเวรว่ารถกีดขวางการจราจรไม่สามารถ 
 ระบายรถได้ ขออนุญาตถ่ายภาพ ทำเครื่องหมาย ก่อนเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุเพ่ือระบายรถ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่ปกติหากไม่มีคำสั่งผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการแม้อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุก็ตาม เป็นเรื่อง 
 ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนต้องดำเนินการ 
๔. รอให้พนักงานสอบสวนเวรไปถึงก่อนจึงค่อยเข้าไปอำนวยความสะดวกขณะตรวจที่เกิดแหตุ  

คำตอบ ๒.   
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๐๑ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.๒๕๖๔  
 กำหนดแบบใบสั่งจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์ มีชุดละกี่แผ่นอะไรบ้าง 

๑. ชุดละ ๒ แผ่น สำหรับส่งให้กับผู้ขับข่ีเจ้าของหรือผู้ครองรถ และสำหรับเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับ 
ผู้ออกใบสั่ง 

๒. ชุดละ ๓ แผ่น  สำหรับส่งให้กับผู้ขับขี่เจ้าของหรือผู้ครองรถ สำหรับเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับผู้ออก 
 ใบสั่ง และสำหรับส่งให้พนักงานสอบสวน 
๓. ชุดละ ๔ แผ่น สำหรับส่งให้กับผู้ขับข่ีเจ้าของหรือผู้ครองรถ สำหรับเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับผู้ออก 
 ใบสั่ง สำหรับส่งให้พนักงานสอบสวน และสำหรับส่งให้สำนักงานขนส่งจังหวัด 
๔. ไม่มีข้อใดถูก  

คำตอบ ๑. ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อที่ ๒ 
 
ข้อ ๓๐๒  เมื่อมีเหตุรถชนกันเกิดข้ึน เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรควรปฏิบัติอย่างไรเพ่ือช่วยงานของพนักงานสอบสวน 
  ๑. ขอเรียกใบอนุญาตผู้ขับขี่ของคู่กรณีท้ังหมด เพื่อส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อป้องกันการหลบหนี 
  ๒. เรียกรถพยาบาลให้มาที่เกิดเหตุเพ่ือนำส่งผู้บาดเจ็บ ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บ 
  ๓. กำหนดจุดโดยทำเครื่องหมายบนพื้นทางพร้อมทั้งแยกรถคู่กรณี 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔. 
 
ข้อ ๓๐๓ ระบบ PTM  เป็นชื่อย่อของระบบใด 
  ๑. Police Ticket Monitoring 
  ๒. Police Traffic Measure 
  ๓. Police Ticket Management 
  ๔. Police Traffic Moderation  
คำตอบ ๓. MOU ตร.กับธนาคารกรุงไทย 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๐๔ จุดตรวจที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว จะต้องมีกำหนดระยะเวลาไม่เกินกี่ชั่วโมง 
  ๑. ๖ ชม. 
  ๒. ๘ ชม. 
  ๓. ๑๒ ชม. 
  ๔. ๒๔ ชม. 
คำตอบ ๔.  ตามหนังสือ ตร.ที่ ๐๐๐๗.๓๔/๕๕๗๘ ลง ๑๓ ธ.ค.๒๕๕๖ เรื่องกำชับมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้ง
ด่านตรวจ  จุดตรวจ  จุดสกัด 
 
ข้อ ๓๐๕ การตั้งจุดตรวจจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับใด  
  ๑. หน.สภ. ขึ้นไป โดยพิจารณาว่าเป็นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง 
  ๒. ระดับ ผบก. เท่านั้น  
  ๓. ผบก. ขึ้นไป โดยพิจารณาว่าเป็นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง 
  ๔. ไม่ต่ำกว่า ระดับ ผบก. 
คำตอบ ๓.  ตามหนังสือ ตร.ที่ ๐๐๐๗.๓๔/๕๕๗๘ ลง ๑๓ ธ.ค.๒๕๕๖ เรื่องกำชับมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้ง
ด่านตรวจ  จุดตรวจ  จุดสกัด 
 
ข้อ ๓๐๖ ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เม.ย.๖๔ ผู้บันทึกในเรื่องการบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น   
 จับกุม  และการสอบสวนคดีอาญา คือผู้ใด 
  ๑. เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย 
  ๒. หัวหน้าชุดปฏิบัติการ 
  ๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔. เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใดก็ได้ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
คำตอบ ๓.  ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๗๘/๒๕๖๔ ลง ๙ เม.ย.๒๕๖๔ เรื่องการบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น  จับกุม  
และการสอบสวนคดีอาญา 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๐๗ ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทำผิด การบันทึกภาพและเสียงตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๗๘/๒๕๖๔ ลง 
 วันที่ ๙ เม.ย.๖๔ กำหนดให้ใช้ในกรณีใดบ้าง 
  ๑. ทุกครั้งทีม่ีการตรวจค้น 
  ๒. ทุกครั้งทีมี่การจับกุม 
  ๓. ทุกครั้งทีมี่การสอบสวนคดีอาญา 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๗๘/๒๕๖๔ ลง ๙ เม.ย.๒๕๖๔ เรื่องการบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น  จับกุม  
และการสอบสวนคดีอาญา 
 
ข้อ ๓๐๘ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเก่ียวกับระบบ Police Ticket Management (PTM) 
  ๑.  เป็นระบบที่ให้สิทธิเฉพาะเจ้าหน้าที่จราจรใช้งานเท่านั้น 
  ๒. เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการใบสั่ง โดยสามารถทำการออกใบสั่ง รับชำระใบสั่ง รวมถึงดูรายงานต่างๆ ได้ 
  ๓. การเข้าใช้งานระบบจะต้องใช้รหัสการใช้งาน Polis เท่านั้น 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.   
 
ข้อ ๓๐๙ การเข้าใช้งานระบบ Police Ticket Management (PTM) ข้อใดผิด 
  ๑. ต้องเข้าใช้งานด้วยระบบปฏิบัติการ google chrome เท่านั้น 
  ๒. หากจะเข้าใช้งานต้องมีเน็ตเวิร์คการใช้งานสายแลนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ VPN เท่านั้น 
  ๓. รหัสการเข้าใช้งานดำเนินการขอสิทธิเพียงครั้งแรกและสามารถใช้ได้ตลอดไป ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน 
  ๔. การขอสิทธิการเข้าใช้งานต้องขอผ่าน ศทก. เท่านั้น 
คำตอบ ๓. 
   
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๑๐ ในกรณีเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งแบบกล้อง หรือแบบไปรษณีย์ เมื่อดำเนินการส่งไปรษณีย์ แล้วถูกตีกลับ 
 เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง 
  ๑. บันทึกยกเลิกใบสั่งในระบบ พร้อมระบุ “ถูกไปรษณีย์ตีกลับ” 
  ๒. ปริ้นท์ใบสั่งใหม่ พร้อมดำเนินการส่งอีกที เผื่อไปรษณีย์จะทำงานผิดพลาด 
  ๓. เข้าเมนูชำระค่าปรับ จากนั้นเลือกตักเตือน 
  ๔. ออกหมายเรียกผู้กระทำความผิด เพ่ือสอบถามที่อยู่ และแจ้งข้อกล่าวหา 
คำตอบ ๑. 
 
ข้อ ๓๑๑ หากประชาชนมาชำระค่าปรับข้ามสถานี ในฐานะเจ้าหน้าที่ตามระเบียบควรดำเนินการอย่างไร 
  ๑. แจ้งประชาชนว่าให้ไปชำระท่ีสถานีเจ้าของใบสั่ง 
  ๒. ดำเนินการตรวจสอบใบสั่งในระบบ PTM ว่าค่าปรับจำนวนเท่าใด เมื่อรับชำระค่าปรับแล้วนำไปชำระ 
   ผ่านระบบ Paybill ของ Krungthai Corporate Online 
  ๓. รับชำระค่าปรับ จากนั้นประสานงานสถานีเจ้าของใบสั่ง พร้อมขอเลขบัญชีเพ่ือดำเนินการโอนเงิน 
   ค่าปรับให้ 
  ๔. รับชำระค่าปรับ จากนั้นใช้แอพลิเคชั่น Next จ่ายเงินแทนประชาชน 
คำตอบ ๒. 
 
ข้อ ๓๑๒ ปัจจุบันช่องทางการชำระค่าปรับผ่านระบบ Police Ticket Management (PTM) มีอะไรบ้าง 
  ๑. ธนาคารกรุงไทย ผ่านเคาน์เตอร์ ตู้เอทีเอ็ม และ Next 
  ๒. ตู้บุญเติม 
  ๓. แฟมิลี่มาร์ท ทอ็ปส์ ซุปเปอร์มาเก็ต และที่มีเครื่องหมาย Cenpay 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔. 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๑๓ ตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก  
 หรือแสดงไว้ที่รถแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องมาดำเนินการบันทึกลงระบบ PTM เมื่อใด 
  ๑. ภายใน ๒ วันนับแต่วันที่ออกใบสั่ง 
  ๒. ภายใน  ๒ วันทำการ 
  ๓. ภายใน ๓ วันทำการ 
  ๔. เมื่อไรก็ได้ 
คำตอบ ๑. 
 
ข้อ ๓๑๔ ข้อใดถูกต้องสำหรับการใช้งานระบบ PTM 
  ๑. สำหรับใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์ ต้องดำเนินการออกใบสั่งภายใน ๓๐ วัน นับ

จากวันที่เกิดเหตุ 
  ๒. การออกใบเตือนหากดำเนินการส่งไปรษณีย์แล้ว จะต้องมาบันทึกวันที่ส่งไปรษณีย์ที่ระบบด้วย 
  ๓. การเรียกดูรายงานในระบบ PTM สามารถดำเนินการได้ทันทีที่มีการชำระเรียบร้อย 
  ๔. ถูกทั้งข้อ ๑. และ ๒. 
คำตอบ ๔. 
 
ข้อ ๓๑๕ ในการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
  ๑. ในกรณีไม่ทราบผู้กระทำผิดให้ถือว่าผู้ครอบครองรถหรือเจ้าของ คือ ผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร 
  ๒. ต้องแนบรูปในใบสั่งทุกครั้ง 
  ๓. กรณีรหัสไปรษณีย์ของผู้กระทำความผิดไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔. ระเบียบการออกใบสั่ง 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๑๖ ข้อใดไม่ใช่รายงานในระบบ PTM 
  ๑. รายงานรับชำระค่าปรับตาม พรบ. 
  ๒. รายงานการออกใบสั่ง 
  ๓. รายงานการส่งใบเตือนทางไปรษณีย์ 
  ๔. รายงานการรับชำระค่าปรับตามท้องที่เกิดเหตุ 
คำตอบ ๓. 
 
ข้อ ๓๑๗ การดำเนินการด้านการเงินกรณีประชาชนชำระค่าปรับด้วยการชำระ Banking Agent เช่น  
 ไปรษณีย์ไทยจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
  ๑. ให้ประชาชนนำหลักฐานการชำระเงินมาให้ที่สถานี 
  ๒. รอตรวจสอบการรับชำระเงินจากระบบ PTM โดยการเรียกรายงานในวันถัดไป 
  ๓. นำรายงานใน PTM ตรวจสอบกับบัญชีรับเงิน โดยเงินจะเข้าในวันถัดไป (นับจากการออกรายงาน) 
  ๔. ถูกทั้งข้อ ๒. และ ๓. 
คำตอบ ๔. ระบบ PTM 
 
ข้อ ๓๑๘ ข้อใดผิด เกี่ยวกับการแจกจ่ายใบสั่ง 
  ๑. หากมีเจ้าหน้าที่ย้ายสถานี ใบสั่งที่แจกจ่ายไปแล้ว (เฉพาะเล่มที่ยังไม่เคยใช้งาน) สามารถนำกลับมา 
   แจกจ่ายใหม่ได้  
  ๒. ในกรณีต้องการเรียกคืนเล่มใบสั่ง จะต้องใช้เมนูคืนใบสั่ง 
  ๓. หากมีการแจกจ่ายใบสั่งผิด เจ้าหน้าที่จะแก้ไขไม่ได้ ให้ทำลายเล่มใบสั่งได้ทันที 
  ๔. ในกรณีที่มีการแจกใบสั่งสลับเล่ม ทางสภ. หรือ บก. จะต้องดำเนินการเรียกคืนใบสั่งเล่มที่แจกผิด 
   จากนั้นนำมาแจกจ่ายใหม่อีกครั้ง 
คำตอบ ๓. ระบบ PTM 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๑๙ ข้อใดผิด เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเลขหมวกของเจ้าหน้าที่ 
  ๑. การเปลี่ยนแปลงเลขหมวกต้องเข้าเมนูจัดการระบบ โดยลบข้อมูลท่านเดิม เลขหมวกเดิมก่อน จากนั้น 
   ค่อยเพ่ิมข้อมูลพร้อมเลขหมวกใหม่  
  ๒. ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงเลขหมวก ระหว่างเล่มใบสั่งที่ยังใช้ไม่หมด เพราะจะทำให้ใบสั่งเดิมใช้ต่อ 
   ไม่ได้  
  ๓. ข้อมูลใบสั่งเดิมที่บันทึกแล้ว จะถูกเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
  ๔. ข้อมูลใบสั่งใหม่ที่บันทึกหลังการเปลี่ยน จะแสดงข้อมูลใหม่ที่ดำเนินการบันทึก 
คำตอบ ๓.  
 
ข้อ ๓๒๐ ในกรณีต้องการเพ่ิมเจ้าหน้าที่เพ่ือใช้งานในระบบ และไม่สามารถเพ่ิมได้ โดยระบบแจ้งเตือนไม่สามารถ 
 เพ่ิมเจ้าหน้าที่ข้ามสถานี ควรปฏิบัติอย่างไร 
  ๑. ตรวจสอบในกำลังพล ว่าเจ้าหน้าที่ท่านนั้นมีรายชื่อในหน่วยถูกต้องหรือยัง 
  ๒. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้น มีสิทธิการใช้งานใน crime 
  ๓. ตรวจสอบ ชื่อ เลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ในระบบ crime 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๑. 
 
ข้อ ๓๒๑ การค้นหาใบสั่งบนระบบ PTM ข้อใดกล่าวผิด 
  ๑. การค้นหาใบสั่งสามารถค้นหาข้ามสถานีได้ 
  ๒. การค้นหาใบสั่งสามารถค้นหาได้แม้กระทั่งใบสั่งหมดอายุ 
  ๓. การค้นหาใบสั่ง จะสามารถเรียกดูข้อมูลได้ แต่แก้ไขไม่ได้ 
  ๔. ผู้ใช้งานทุกสิทธิ สามารถใช้งานการค้นหาใบสั่งได้ 
คำตอบ ๒. ระบบ PTM 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๒๒ ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตำรวจจราจร 
  ๑. ตำรวจจราจรมีบทบาทหน้าที่จัดการจราจรให้มีเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๒. ตำรวจจราจรมีบทบาทหน้าที่บังคับใช้กฎหมายโดยมุ่งเน้นจำนวนการจับกุมและค่าปรับ 
  ๓. ตำรวจจราจรมีบทบาทหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยทางถนน 
  ๔. ตำรวจจราจรมีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน 
คำตอบ ๒.   
 
ข้อ ๓๒๓ ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการจัดการจราจร 
  ๑. เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน 
  ๒. เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจร 
  ๓. เพ่ือให้ประชาชนกล่าวชื่นชมตำรวจจราจร 
  ๔. เพ่ือควบคุมและระบายการจราจรไม่ให้ติดขัด 
คำตอบ ๓.  
 
ข้อ ๓๒๔ ข้อใดคือความหมายของจุดตรวจที่ถูกต้องที่สุด 
  ๑. สถานที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจออกจับกุมตรวจค้นเพ่ือจับกุมผู้กระทำผิดในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือ 
   จำเป็นเร่งด่วน 
  ๒. สถานที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจออกทำการตรวจค้นเพ่ือจับกุมผู้กระทำผิดโดยระบุสถานที่ไว้ชัดเจนเป็น 
   การถาวร 
  ๓. สถานที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในเขตการเดินรถหรือทาง 
   หลวงเป็นการชั่วคราว แต่ต้องไม่เกิน ๒๔ ชม. 
  ๔. สถานที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในเขตการเดินรถหรือทาง 
   หลวงเป็นการชั่วคราว แต่ต้องไม่เกิน ๔๘ ชม. 
คำตอบ ๓.  หนังสือเรื่องการตั้งจุดตรวจ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๒๕ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจในปัจจุบัน 
  ๑. การจัดทำแผนการตั้งจุดตรวจ ให้ สน./สภ. บันทึกข้อมูลรายละเอียดลงในระบบแอปพลิเคชัน TPCC  
   (Traffic Police Checkpoint Control) 
  ๒. จุดตรวจต้องมีป้าย “หยุดตรวจ” แสดง ยศ ชื่อ สกุล และตำแหน่งหัวหน้าจุดตรวจ พร้อมหมายเลข 
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บังคับการหรือท่ีผู้บังคับการมอบหมาย 
  ๓. เจ้าพนักงานจราจรต้องบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ด้วยกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวชนิดติดตัว หรือติด 
   หมวกนิรภัยที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๓.  หนังสือเรื่องการตั้งจุดตรวจ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
ข้อ ๓๒๖ ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ PTM (Police Ticket Management) 
  ๑. เป็นระบบเพื่อรองรับการชำระค่าปรับทางอิเล็กทรอนิกส์ และต่างท้องที่ 
  ๒. เป็นระบบที่สามารถออกใบสั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓. เป็นระบบที่ข้าราชการตำรวจทุกนายสามารถเข้าถึงได้ 
  ๔. ใช้เป็นฐานข้อมูลสถิติการกระทำผิด 
คำตอบ ๓.  ระบบ PTM 
 
ข้อ ๓๒๗ ข้อใดเป็นปัจจัยหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
  ๑. นิสัยมักง่ายของคน 
  ๒. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 
  ๓. คน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม 
  ๔. สภาพถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน 
คำตอบ ๓.  การจัดการจราจร 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๒๘ ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายของถนนสี่เลนแบบเกาะสี  
  ๑. ถนนกว้างทำให้ขับรถด้วยความเร็ว 
  ๒. สามารถข้ามไปชนแบบ “ปะทะ” กับฝั่งตรงข้าม 
  ๓. ใช้เกาะสีเป็นที่หยุดรอเลี้ยวรถ หรือกลับรถ 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  การจัดการจราจร 
 
ข้อ ๓๒๙ ข้อใดเป็นวิธีการเพ่ิมความปลอดภัยทางถนนโดยอาศัยหลักวิศวกรรมทางถนน 
  ๑. การติดตั้งเนินชะลอความเร็วก่อนถึงจุดคนข้ามถนน 
  ๒. การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วก่อนถึงจุดอันตราย 
  ๓. การระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันวินัยจราจรบริเวณท่ีมีอุบัติเหตุสูง 
  ๔. การให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน 
คำตอบ ๑.  หลัก 3 E (Engineering, Education, Enforcement)  
 
ข้อ ๓๓๐ ขณะที่ท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกอยู่บริเวณสี่แยกในเขตเทศบาลได้รับแจ้งจาก 

สายลับ ซึ่งมีความหวังดีเข้ามาแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบว่ามีรถยนต์ต้องสงสัยลักลอบขนคนต่างด้าว(คนลาว)
หลบหนีเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายกำลังจะผ่านเข้ามาในพ้ืนที่รับผิดชอบ จะต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะถูกต้อง 

๑. เตรียมสกัดรถคันดังกล่าวด้วยตนเองเพราะอยากได้ผลงานคนเดียว 
๒. รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือวางแผนใช้กำลังเข้าสกัดหยดุรถดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบดำเนินการต่อไป 
๓. ไม่ดำเนินการใดๆ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของฝ่ายสายตรวจและฝ่ายสืบสวนที่จะต้องสืบสวนติดตามจับกุม 
๔. ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งสกัดเส้นทางเองโดยไม่ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ  

คำตอบ ๒.   
 
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๓๑ แบบใบสั่งจราจร ฉบับหนึ่งมี ๔ แผ่น แผ่นแรกสีขาว แผ่นที่สองสีเหลือง แผ่นที่สามสีชมพู แผ่นที่สี่สีฟ้า 
  ขอทราบว่า แผ่นสีอะไรที่จะต้องติดสำเนาไว้กับเล่ม  

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

คำตอบ ๔.  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๖๔ 
ระเบียบแบบใบสั่ง ข้อ ๓ 
 
ข้อ ๓๓๒ กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน 

๑. ๔๕ วัน 
๒. ๓๐ วัน 
๓. ๑๕ วัน 
๔. ๖๐ วัน 

คำตอบ ๓.  ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์  และ
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
ข้อ ๓๓๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียน 
   ภายในกี่วัน 

๑. ๓๐ วัน 
๒. ๑๕ วัน 
๓. ๖๐ วัน 
๔. ๙๐ วัน 

คำตอบ ๒. ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์  และ  
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๓๔ ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ 

๑. เรียกเก็บค่าโดยสารหรือค่าบริการอ่ืนเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด  
๒. ไม่มารายงานตนต่อนายทะเบียนตามที่นายทะเบียนสั่งเป็นหนังสือไปแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง โดยมี 
 ระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ทั้งนี้โดยไม่มีเหตุอันควร  
๓. กระทำความผิดซ้ำในข้อหาเดียวกันกับความผิดครั้งก่อน ภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแต่ความผิด 

  ครั้งก่อนเกิดขึ้น  
๔. ในระหว่างบรรทุกคนโดยสารรถยนต์สาธารณะหรือจักรยานยนต์สาธารณะ ปฏิเสธไม่ยอมรับจ้าง โดย 
 อ้างว่า การบรรทุกน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือคนโดยสาร 

คำตอบ ๔.  ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการ พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์  และ  
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
ข้อ ๓๓๕  ห้ามนำรถที่มีเสียงดังเกินกว่ากี่เดซิเบลมาใช้ในทางเดินรถ 

๑. ๙๕ เดซิเบล  
๒. ๘๐ เดซิเบล  
๓. ๗๐ เดซิเบล 
๔. ๖๐ เดซิเบล 

คำตอบ ๑. ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถยนต์ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
ข้อ ๓๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดใด มีสิทธิขอรับใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศ  ที่ประเทศไทยเป็น 
 ภาค ี

๑. รถยนต์ส่วนบุคคล  
๒. รถยนต์สาธารณะ  
๓. รถจักรยานยนต์สาธารณะ  
๔. ถูกทุกข้อ  

คำตอบ ๔.  ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก  ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจำตัว
คนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๓๗ นายชายพิการไม่มีนิ้วมือข้างซ้าย ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวได้หรือไม่ 

๑. ไม่ได้ เพราะ นายชาย เป็นผู้มีร่างกายพิการ 
๒. ไม่ได้ เพราะ ขัดต่อระเบียบกรมการขนส่งทางบก 
๓. ได้ เพราะ หากนายชาย มีบัตรผู้พิการ 
๔. ได้ เพราะ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้  

คำตอบ ๔.  ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก  ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจำตัว
คนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
ข้อ ๓๓๘ รถยนต์แท็กซี่ สามารถใช้เป็นรถแท็กซ่ีได้ไม่เกินกี่ปี นับแต่จดทะเบียนครั้งแรก 
  ๑. ๗ ป ี
  ๒. ๘ ป ี
  ๓. ๙ ป ี
  ๔. ๑๒ ป ี
คำตอบ ๔.  ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียน  การตรวจสภาพ และการยกเว้นให้ใช้มาตร
ค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์เป็น ๑๒ ปี ตามอายุรถ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
๓. คุณธรรม จริยธรรมของตํารวจจราจร 
 
ข้อ ๓๓๙ ร.ต.อ.สวาย ชายแดน ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เรียกตรวจนางสาวปรางแก้ว แววสวย ซึ่งไม่มีใบขับขี่                 
 จึงร้องขอให้ไปซื้อน้ำดื่มมาให้ตนเพ่ือแลกกับการเสียค่าปรับ การกระทำดังกล่าวผิดอุดมคติตำรวจหรือไม่ 
  ๑. ผิด เพราะไม่กรุณาปราณีต่อประชาชน 
  ๒. ผิด เพราะมักมากในลาภผล 
  ๓. ไม่ผิด เพราะสิ่งของราคาไม่แพง 
  ๔. ไม่ผิด เพราะมีมนุษยสัมพันธ์อันดี 
คำตอบ ๒.  ไม่เป็นไปตามอุดมคติตำรวจข้อ ๕  
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๔๐ ข้อใดสะท้อนถึงคุณลักษณะของสุภาพบุรุษจราจร 
 ๑. ตำรวจจราจรให้สัญญาณมือประกอบจังหวะดนตรี 
  ๒. ตำรวจจราจรสั่งให้กระโดดตบแทนการเสียค่าปรับ 
  ๓. ตำรวจจราจรฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน 
  ๔. ตำรวจจราจรพาผู้พิการทางสายตาข้ามถนน 
คำตอบ ๔. คุณลักษณะของสุภาพบุรุษจราจร ครอบคลุมถึงการมีจิตสำนึกในการบริการประชาชน 
 
ข้อ ๓๔๑ พนักงานจราจร ตามข้อใดประพฤติตัวตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติหน้าที่จราจร 
  ๑. จ.ส.ต.นิรุจน์ฯ ให้นักเรียนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยทำการกระโดดตบแทนการเสียค่าปรับ 
  ๒. ด.ต.สมชัยฯ ใช้กิริยา วาจาที่ไม่สุภาพในการขอดูใบอนุญาตขับข่ีจากผู้ขับข่ี 
  ๓. ร.ต.ท.อดินันท์ฯ ใช้กิริยาที่สุภาพให้บริการแก่ผู้ขับด้วยความกระตือรือร้นด้วยความเต็มอกเต็มใจ 
  ๔. ส.ต.ท.พินิจฯ ใช้คำพูดดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ขับขี่เพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าปรับ 
คำตอบ ๓. คุณลักษณะของสุภาพบุรุษจราจร ครอบคลุมถึง การมีกริยาวาจาสุภาพ และการมีจิตสำนึกในการ
บริการประชาชน 
 
ข้อ ๓๔๒ ข้อใดต่อไปนี้ เป็นสาระสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตำรวจ  
  ๑. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลือง 
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจไม่ละทิ้งหน้าที่ 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร 
  ๔. จะต้องสำนึกในการให้บริการประชาชนด้านอำนวยความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ให้สอดคล้อง กับ รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้ประชาชนมีความเลื่อมใสเชื่อมั่นและศรัทธา 
คำตอบ ๔.  เป็นหลักการใหญ่ของจรรยาบรรณตำรวจ ซึ่งเป็นข้อแรกสุด ตามที่ปรากฎประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๑๖ 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๔๓ นาย ก ขับรถเข้าไปในเขตควบคุมความเร็วและขับเร็วเกินกฎหมายกำหนดจึงถูก ด.ต.บัญชาฯ  

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

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

คำตอบ ๔. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖๗ วรรค ๑ , ๑๕๒ และ ๑๔๐ ประกอบกับประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๑๗ (๒) รวมทั้ง เป็นไปตามอุดมคติตำรวจ ข้อ ๒   
 
ข้อ ๓๔๔ ด.ต.อนุศิษฐ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่จราจรโดยไม่ได้ใช้ความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจส่วนตัวต่อบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากชาติกำเนิด ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ท่านคิดว่าตำรวจจราจรท่านนี้มีคุณธรรม
จริยธรรมหรือไม่ อย่างไร 
  ๑. มี เพราะปฏิบัติหน้าที่ตามค่านิยมหลัก 
  ๒. มี เพราะไมเ่ลือกปฏิบัติ 
          ๓. ไม่มี เพราะไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมคติของตำรวจ 
   ๔. ไม่มี เพราะไม่มีสำนึกในการให้บริการประชาชน 
คำตอบ ๒.  เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๒ และประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ตำรวจ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ข้อ ๒ (๖)  
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๔๕ ข้อใดเป็นคุณสมบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่สายงานจราจร 
   ๑. มาประจำจุดตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลาทุกกรณีมีรถเสียก็เข้าช่วยเหลือทุกคัน 
  ๒. มีอุบัติเหตุพร้อมช่วยเหลือรีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและแนะนำข้อกฎหมายต่างๆ 
  ๓. เมื่อมีเด็กคนชราเดินข้ามถนนเป่าสัญญาณนกหวีดให้รถหยุดเพื่อความสะดวกในการใช้ถนน 
  ๔. ถูกทุกข้อ 
คำตอบ ๔.  เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๕  ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๐ และประมวล
จริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ข้อ ๒ (๒) (๔) และ (๕)  
 
ข้อ ๓๔๖ ส.ต.ท.แปลก เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เรียกตรวจใบอนุญาตขับข่ีจากนายโกศล  
 ปรากฏว่านายโกศล มิได้นำใบอนุญาตขับข่ีติดตัวมา นายโกศล จึงขอร้องและซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังให้  
 ๒ ขวด ส.ต.ท.แปลกรับไว้และปล่อยนายโกศล ไป ส.ต.ท.แปลก กระทำผิดอุดมคติตำรวจหรือไม่อย่างไร 
          ๑. ไม่ผิด  เพราะมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
  ๒. ไม่ผิด  เพราะมีความกรุณาปราณีต่อประชาชน 
  ๓. ผิด  เพราะไมม่ีความกรุณาปราณีต่อประชาชน 
  ๔. ผิด  เพราะมักมากในลาภผล 
คำตอบ ๔.  ไม่เป็นไปตามอุดมคติตำรวจ ข้อ ๕  
 
ข้อ ๓๔๗ ร.ต.ท.จรินทร์ รองสารวัตรจราจรก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเช้าได้ใช้รถยนต์ของทางราชการ 
 นำบุตรชายซึ่งเรียนอยู่ใกล้บ้านพักไปส่งโรงเรียนและรับกลับในช่วงเย็นเป็นประจำ การกระทำ 
 ของ ร.ต.ท.จรินทร์ฯ เป็นความผิดอย่างไรหรือไม่ 

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



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๔๘ ข้อใดมิใช่คุณสมบัติของสุภาพบุรุษจราจร 
  ๑. กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และกล้าเสียสละ 
  ๒. มีน้ำใจ เป็นตัวอย่างที่ดี 
  ๓. ใจบุญสุนทาน มีความเอ้ืออาทรเพ่ือนบ้าน  
  ๔. แต่งกายดี  บุคลิกดี  บริการดี 
คำตอบ ๓. เป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับตำรวจจราจรน้อยที่สุด  
 
ข้อ ๓๔๙ พ.ต.อ.ชดเชย รักการงาน ไม่ยอมปฏิบัติตามคำร้องขอของเพ่ือนสนิทที่ให้ช่วยเหลือให้พ้นผิดฐาน 

เมาแล้วขับรถยนต์ตรงกับอุดมคติของตำรวจข้อใด 
  ๑. ไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบาก 
  ๒. รักษาความไมป่ระมาทเสมอชีวิต 
  ๓. ดำรงตนในยุติธรรม 
  ๔. ไมม่ักมากในลาภผล 
คำตอบ ๓. เป็นไปตามอุดมคติตำรวจข้อ ๗ 
 
ข้อ ๓๕๐ ส.ต.ต.ชาย ชาติธำรง ตำรวจจราจรต้องการซื้อแหวนเพชรราคาแปดหมื่นบาท เพ่ือนำไปหมั้นคนรัก  

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

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



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๕๑ ส.ต.อ.อานนท์ เกียจคร้านร่วมตั้งจุดตรวจ (ด่านเมา) ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนแล้ว จึงโทรศัพท์ 
 แจ้งหัวหน้าชุดว่าตนเองมีอาการป่วยเป็นหวัดกลัวติดบุคคลอ่ืน ดังนี้ถือว่า ส.ต.อ.อานนท์ ไม่ปฏิบัติตาม 
 อุดมคติตำรวจข้อใด 

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

คำตอบ ๑.  การมีความเกียจคร้าน ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ถือได้ว่าขัดต่ออุดมคติตำรวจ ข้อ ๑ เคารพเอื้อเฟ้ือ         
ต่อหน้าที่ ในกรณีนี้ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าส.ต.อ.อานนท์ทำไปเพ่ือหลีกเลี่ยงความลำบากจากการทำงาน จึงไม่ขัด     
ต่ออุดมคติตำรวจ ข้อ ๔ ซึ่งได้แก่ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากอย่างชัดเจนมากเท่ากับอุดมคติตำรวจ ข้อ ๑  
 
ข้อ ๓๕๒  ในขณะที่ ส.ต.ต.เด่น กำลังตั้งจุดตรวจจราจรได้เรียกตรวจรถจักรยานยนต์ที่นายจน ขับขี่ผ่านมาในมือกำเงิน     
 ซึ่งเป็นธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ บาท ๑ ฉบับ ปรากฏว่านายจนไม่มีใบอนุญาตขับขี่พร้อมทั้งบอกกับ ส.ต.ต.เด่น             
 ว่ายืมรถญาติมาเพ่ือจะไปซื้อนมผงไปชงให้บุตรที่ยังเล็กๆ กำลังร้องไห้เพราะหิวนม ซึ่งภรรยาเพิ่งเสียชีวิต 
 ไปไม่นาน ซึ่ง ส.ต.ต.เด่น ก็ทราบข้อมูลดังกล่าวดี หากส่งเปรียบเทียบปรับนายจนคงไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกิน   
 จึงได้เพียงว่ากล่าวตักเตือนนายจนไป ดังนี้ ส.ต.ต.เด่น ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 

๑. เป็นการปฏิบัติถูกต้องแล้วเพราะอยู่ในอำนาจที่ ส.ต.ต.เด่น จะว่ากล่าวตักเตือนได้ 
๒. เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเพราะ ส.ต.ต.เด่น ต้องส่งเปรียบเทียบปรับนายจนตามกฎหมายเท่านั้น 
๓. เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเพราะทำผิดกฎหมาย ส.ต.ต.เด่น ต้องตรวจยึดรถไว้เพ่ือให้นายจนหาเงินมา 
 เปรียบเทียบปรับให้พอ 
๔. เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะเป็นดุลพินิจของ ส.ต.ต.เด่น ว่าจะเปรียบเทียบใครหรือไม่ก็ได้ ไม่มีใครเห็น 

คำตอบ ๑.  อยู่ในดุลยพินิจที่จะว่ากล่าวตักเตือนได้ และการว่ากล่าวตักเตือนมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการ
แสดงความเห็นใจผู้ที่กำลังเดือดร้อน และเป็นไปตามอุดมคติตำรวจ ข้อ ๒  
 
 
 
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๕๓ ข้าราชการตำรวจต้องมีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เพ่ือให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่น  
 ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติตามข้อใด 

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

ราชการ 
๔. ให้บริการประชาชนด้วยความ เต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ 

คำตอบ ๔.  เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓)  ข้อ ๑๐ (๑)   
  
ข้อ ๓๕๔ “ดำรงตนในยุติธรรม” เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจ อยู่ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรมตามข้อใด 

๑. คุณธรรม 
๒. ค่านิยมหลัก 
๓. อุดมคติตำรวจ 
๔. จริยธรรมของตำรวจ 

คำตอบ ๓.  เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓  (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๑ และข้อ ๕ (๗) ซึ่งเป็นอุดมคติ
ตำรวจข้อ ๗  
 
ข้อ ๓๕๕ ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ข้าราชการตำรวจต้องประพฤติปฏิบัติตนตามข้อใด 

๑. เคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย 
๒. อุทิศตนเอง ไม่หลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน  
๓. รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ 
๔. ถูกทุกข้อ 

คำตอบ ๔.  เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓)  ข้อ ๑๔ (๑) (๒) และ (๔)  
 
 



แนวทางแบบทดสอบความรูค้วามสามารถของขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นจราจร จดัท าโดย 

 
 
ข้อ ๓๕๖ ข้อใดเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจ อยู่ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็น 
 แนวทางชี้นำให้ข้าราชการตำรวจ บรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ 

๑. จริยธรรมของตำรวจ 
๒. จรรยาบรรณของตำรวจ 
๓. อุดมคติของตำรวจ  
๔. ถูกทุกข้อ 

คำตอบ ๓. เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๑  
 
ข้อ ๓๕๗ ข้อใดเป็นค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนด 

๑. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม  
 และถูกกฎหมาย 
๓. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง ครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๔. ถูกทุกข้อ  

คำตอบ ๔. เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๑๕ (๑) (๒) (๔) (๖) และ (๙) 
 
ข้อ ๓๕๘ จริยธรรมของตำรวจ คือ ข้อใด 

๑. คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพ่ือให้ประชาชนศรัทธาเชื่อมั่น 
 และยอมรับ 
๒. ความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตำรวจ ที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือปฏิบัติเพ่ือธำรงไว้ 
 ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจและวิชาชีพตำรวจ 
๓. การปฏิบัติหน้าหน้าตามกฎของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์โดยเคร่งครัด  
๔. ถูกทุกข้อ 

คำตอบ ๑. เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๑ (๑) 
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ข้อ ๓๕๙ หลักธรรมที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษากฎหมาย และรักษาความยุติธรรมคือข้อใด 

๑. อัปมาทธรรม 
๒. ทศพิธราชธรรม 
๓. ปราศจากอคติ ๔ 
๔. คารวะธรรม 

คำตอบ ๓. อคติ ๔ ประกอบด้วย ความลำเอียงเพราะชอบ โกรธ หลง กลัว  (ได้แก่ ฉันทาคติ  โทสาคติ โมหาคติ 
และ ภยาคติ ตามลำดับ)  ซึ่งสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจ โดยทำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินใจอย่างไม่เป็นธรรม 
 
ข้อ ๓๖๐ ข้อใดเป็นตัวอย่างของ “ความมีวินัยต่อตนเอง”  

๑. ปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของตนเอง 
๒. ควบคุมตนเองให้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
๓. เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 
๔. ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดให้  

คำตอบ ๒. ความมีวินัยต่อตนเอง เป็นความสามารถควบคุมและกำกับตนเองให้ปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่อว่าดี 
สมควรทำ โดยไม่ต้องมีปัจจัยภายนอก เช่น การลงโทษ หรือ ผู้อ่ืน มาบังคับ 
 
ข้อ ๓๖๑  ส.ต.ท. กล้า ขณะปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรได้ฉวยโอกาสไปดักซุ่มอยู่ข้างเสาไฟฟ้า  

เพ่ือสกัดรถที่ฝ่าสัญญาณไฟจราจรแล้วเรียกเอาเงินเข้ากระเป๋าตนเอง ดังนี้ ถือว่าส.ต.ท. กล้า ไม่ปฏิบัติตาม
อุดมคติตำรวจข้อใด  

๑. ข้อ ๓  
๒. ข้อ ๔  
๓. ข้อ ๕ 
๔. ข้อ ๖  

คำตอบ ๓ การเรียกรับเงินขัดกับอุดมคติตำรวจข้อ ๕ ไม่มักมากในลาภผล 
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๔. ทัศนคติและจิตวิทยาของตำรวจจราจร 
 
ข้อ ๓๖๒ การที่ตำรวจจราจรดักซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้ เพ่ือรอจับกุมผู้ขับขี่ทีข่ับรถทับเขตปลอดภัย  ถือเป็นการกระทำ       
 ที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  
  ๑. เหมาะสม  เพราะหากไม่หลบอยู่หลังพุ่มไม้ ตำรวจจะไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้  
  ๒. เหมาะสม เพราะจะช่วยป้องปรามมิให้ผู้กระทำผิด  และบุคคลอ่ืน ๆ กระทำผิดในลักษณะเดียวกันอีก 
          ๓. ไม่เหมาะสม เพราะตำรวจควรต้องอยู่ในตำแหน่งเปิดเผยที่เห็นได้ชัด ไม่แอบแฝงซ่อนเร้น 
          ๔. ไม่เหมาะสม เพราะผู้ขับขี่อาจหลบหนีได้  
คำตอบ ๓.  เพราะการดักซุ่มหลังพุ่มไม้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะแอบแฝงซ่อนเร้นและอาจนำไปสู่การรับรู้
ถึงความไม่ชอบธรรมในการใช้อำนาจของตำรวจในสายตาของประชาชนได้  
 
ข้อ ๓๖๓ หัวใจสำคัญที่สุดของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและฝ่าฝืน 

กฎหมายเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน หมายถึงข้อใด 
  ๑. การบังคับใช้กฎหมายอย่างสม่ำเสมอคู่ขนานกับการรณรงค์อย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. การบังคับใช้กฎหมายอย่างสม่ำเสมอคู่ขนานกับการพัฒนาด้านวิศวกรรมจราจรและเทคโนโลยี 
  ๓. การประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับการพัฒนาด้านวิศวกรรมจราจรและเทคโนโลยี 
  ๔. การประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับการประเมินผล 
คำตอบ ๑.  เพราะการบังคับใช้กฎหมายอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจัยที่ใกล้ชิดและมีผลที่เฉพาะเจาะจงต่อพฤติกรรม
เสี่ยง รวมทั้ง การรณรงค์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะมีผลต่อความคิดความเชื่อของกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยง 
ตลอดจนคนอ่ืน ๆ ในสังคม ซึ่งสามารถช่วยลดหรือควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ได้  ในขณะที่การพัฒนาด้าน
วิศวกรรมจราจรและเทคโนโลยี อาจช่วยลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุ แต่ไม่ได้มีผลลดพฤติกรรมเสี่ยง
โดยตรงได้มากเท่ากับการบังคับใช้กฎหมายอย่างสม่ำเสมอ และการรณรงค์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
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ข้อ ๓๖๔  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสุภาพบุรุษจราจร ตามท่ีระบุไว้ในบัญญัติ ๑๐ ประการของสุภาพบุรุษจราจรของ 
 กองบัญชาการตำรวจนครบาล  
            ๑. มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน 
            ๒. ใส่ใจภาพลักษณ์ของหน่วยงาน   
            ๓. คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ในการทำงาน 
            ๔. เป็นลักษณะของสุภาพบุรุษจราจรทุกข้อ 
 คำตอบ ๔.  ตามที่ระบุไว้ใน บัญญัติ ๑๐ ประการของสุภาพบุรุษจราจร ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล  
 
ข้อ ๓๖๕  ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจะใช้เครื่องมือบังคับล้อกับรถท่ีจอดในที่ห้ามจอด หากมีผู้ขับขี่ 
 มาแสดงตัวพอดี เจ้าหน้าที่ตำรวจควรปฏิบัติอย่างไร  

๑. ใช้เครื่องมือบังคับล้อต่อไป ออกใบสั่งในการบังคับล้อ และในฐานที่จอดในที่ห้ามจอด  แล้วแจ้งให้ผู้ขับ
ขี่ไปจ่ายค่าปรับให้ครบถ้วน 

๒.  ใช้เครื่องมือบังคับล้อต่อไป ออกใบสั่งในการบังคับล้อ แล้วแจ้งให้ผู้ขับขี่ไปจ่ายค่าปรับให้ครบถ้วน 
๓.  หยุดใช้เครื่องมือบังคับล้อ ออกใบสั่งในฐานที่จอดในที่ห้ามจอด ในทุกกรณี แล้วแจ้งให้ผู้ขับขี่ไปจ่าย

ค่าปรับให้ครบถ้วน 
๔.  หยุดใช้เครื่องมือบังคับล้อ หากเห็นว่าผู้ขับขี่มีความจำเป็นเร่งด่วน อาจใช้การว่ากล่าวตักเตือน             

โดยไม่ต้องออกใบสั่งในฐานที่จอดในที่ห้ามจอด   
คำตอบ ๔.  เพราะเป็นการใช้ดุลยพินิจเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน ในกรณีท่ีประชาชนมีความจำเป็น 
เช่น ต้องขนของลง หรือ ส่งผู้สูงอายุเข้าบ้าน เป็นต้น   
 
 
 
 


