ข้ อสอบใบขับขีห่ มวดที่ 2 – กฎหมายว่าด้ วยจราจรทางบก
1. การขับรถผ่านทางร่ วมทางแยกต้ องปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. ปฏิบัตติ ามสัญญาณไฟจราจรหรือกฎจราจรอย่ างเคร่ งครัด
ข. เมื่อพบป้ ายเตือนทางร่ วมทางแยกให้ขบั รถด้วยความเร็ วปกติ
ค. หากไม่มีสญ
ั ญาณไฟจราจร ให้รถคันที่ใหญ่กว่าผ่านทางร่ วมทางแยกไปก่อน
ง. เมื่อพบป้ ายเตือนสัญญาณไฟบริ เวณทางร่ วมทางแยกให้ขบั รถไปตามปกติ

2. ผู้ขับขี่ต้องการเลีย้ วรถต้องปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ชะลอรถและเปิ ดไฟเลีย้ วก่ อนถึงทางเลีย้ วไม่ น้อยกว่ า 30 เมตร
ข. เปิ ดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยว 20 เมตร
ค. หยุดรถเพื่อเตรี ยมตัวเลี้ยว
ง. เร่ งความเร็ วก่อนเลี้ยว

3. การหยุดรถบริเวณทางแยกผู้ขบั ขี่ต้องปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ยุดทับเส้นแนวหยุด
ข. หยุดหลังเส้ นแนวหยุด
ค. หยุดเลยเส้นแนวหยุด
ง. หยุดเลยป้ ายหยุด

4. บริเวณใดห้ ามแซง
ก. ทางตรง
ข. ทางที่ปลอดภัย
ค. ทางโล่ง
ง. ทางโค้ งรัศมีแคบ

5. การจอดรถต้ องจอดให้ ห่างจากขอบทางไม่ เกินกีเ่ ซนติเมตร
ก. ห่างไม่เกิน 35 เซนติเมตร
ข. ห่างไม่เกิน 30 เซนติเมตร
ค. ห่ างไม่ เกิน 25 เซนติเมตร
ง. ห่างไม่เกิน 40 เซนติเมตร

6. การขับรถแซงรถคันหน้ าต้ องแซงด้ านขวามือ ยกเว้ นกรณีใดทีส่ ามารถแซงด้ านซ้ ายมือได้
ก. เมือ่ รถทีจ่ ะถูกแซงกาลังเลีย้ วขวา หรือให้ สัญญาณว่ าจะเลีย้ วขวา
ข. แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายในทางเดินรถช่องทางเดียว
ค. แซงรถคันอื่นในช่องทางขวาของรถที่ถูกแซง
ง. แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายขณะรถวิง่ บนสะพาน

7. รถในข้ อใดทีส่ ามารถนามาใช้ ในทางได้
ก. รถที่ไม่ติดแผ่นป้ ายทะเบียนของทางราชการกาหนด
ข. รถทีจ่ ดทะเบียนและเสียภาษีแล้ ว
ค. รถที่ขาดต่อภาษี
ง. รถที่แจ้งเลิกใช้ตลอดไป

8. รถในข้ อใด ห้ ามนามาใช้ ในทาง
ก. รถทีม่ สี ภาพไม่ มนั่ คงแข็งแรง
ข. รถที่ติดแผ่นป้ ายทะเบียนของทางราชการกาหนด
ค. รถที่จดทะเบียนและเสี ยภาษีแล้ว
ง. รถที่อุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วน

9. เขตปลอดภัย หมายความว่ าอย่ างไร
ก. พื้นที่มีเครื่ องหมายแสดงไว้ให้ผขู ้ บั ขี่เห็นว่าปลอดภัยขับต่อไปได้
ข. เขตที่ผขู ้ บั ขี่สามารถนารถผ่านเข้าไปได้
ค. พืน้ ทีใ่ นทางเดินรถทีม่ เี ครื่องหมายแสดงไว้ ให้ เห็นได้ ชัดเจนทุกเวลาสาหรับให้ คนเดินเท้ าทีข่ ้ ามทางหยุดรอ หรือให้ คนที่
ขึน้ หรือลงจากรถหยุดรอก่ อนจะข้ ามทางต่ อไป
ง. เขตที่คนเดินเท้าสามารถข้ามทางได้โดยไม่ตอ้ งหยุดรอ

10. รถในข้ อใดทีส่ ามารถนามาใช้ ในทางเดินรถได้
ก. รถที่มีเสี ยงดังกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด
ข. รถที่มีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ
ค. รถที่มีลอ้ ไม่ใช่ยาง
ง. รถทีม่ เี สียงเครื่องยนต์ ดงั ในระดับ 80 เดซิเบล

11. สัญญาณจราจรไฟสีแดงทีท่ าเป็ นรู ปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่ องเดินรถ ห้ ามมิให้ ผ้ขู ับขี่ขบั รถอย่ างไร
ก. จอดรถในช่องเดินรถนั้น
ข. หยุดและจอดรถในช่องเดินรถนั้น
ค. ขับรถในช่ องเดินรถนั้น
ง. หยุดรถในช่องเดินรถนั้น

12. เมือ่ พนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขีซ่ ึ่งขับรถมาจากทางด้ านไหนของพนักงาน
จราจรจะต้ องหยุดรถ

ก. ด้านข้าง
ข. ด้านหน้าและด้านหลัง
ค. ด้ านหลัง
ง. ด้านหน้า

13. เมือ่ พนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนขวาท่ อนล่ างตั้งฉากกับแขนท่ อนบนและตั้งฝ่ ามือขึน้ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจาก
ทางด้ านไหนของพนักงานจราจรจะต้ องหยุดรถ

ก. ด้านหลัง
ข. ด้ านหน้ าและด้ านหลัง
ค. ด้านหน้า
ง. ด้านข้างและด้านหลัง

14. การขับรถผ่านทางร่ วมทางแยกทีม่ สี ัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ผู้ขบั ขี่ต้องปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. หยุดรถหลังเส้ นให้ รถหยุด เมือ่ เห็นว่ าปลอดภัยและไม่ เป็ นการกีดขวางการจราจรจึงให้ ขบั รถต่ อไปด้ วยความระมัดระวัง
ข. ลดความเร็ วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
ค. จอดรถด้วยความระมัดระวัง
ง. เพิ่มความเร็ วของรถและผ่านทางเดินรถนั้นไปโดยเร็ ว

15. การขับรถผ่านทางร่ วมทางแยกทีม่ สี ัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลือง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้ วยความระมัดระวัง
ข. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็ นการกีดขวางการจราจรจึงขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. จอดรถ
ง. เพิ่มความเร็ วของรถและผ่านทางเดินรถนั้นไปโดยเร็ ว

16. ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้ านซ้ าย ยกเว้ นกรณีใดสามารถเดินรถทางขวาหรือ ลา้ กึง่ กลางของทางเดินรถได้
ก. ไม่มีรถสวนทางมา
ข. ทางเดินรถกว้างมาก
ค. ด้ านซ้ ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง
ง. ทางเดินรถมีน้ าท่วมขัง

17. การให้ สัญญาณด้ วยแขน โดยผู้ขับขี่ยนื่ แขนขวาตรงออกไปนอกตัวรถเสมอระดับไหล่ และโบกมือขึน้ ลงหลายครั้ง
หมายถึงผู้ขบั ขี่น้นั ต้ องการอะไร

ก. หยุดรถ
ข. เลี้ยวขวา
ค. จะลดความเร็วของรถ
ง. จอดรถ

18. ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ ห่างจากรถคันหน้ าเท่ าไร
ก. ในระยะทีจ่ ะสามารถหยุดรถได้ โดยปลอดภัยเมือ่ มีความจาเป็ น
ข. ไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
ค. ไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร
ง. ไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร

19. ผู้ขับขี่ต้องการจะเลีย้ วซ้ ายต้ องขับรถในช่ องเดินรถด้ านซ้ ายก่ อนถึงทางเลีย้ วกีเ่ มตร
ก. ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
ข. ไม่นอ้ ยกว่า 20 เมตร
ค. ไม่นอ้ ยกว่า 25 เมตร
ง. ไม่ น้อยกว่ า 30 เมตร

20. ผู้ขับขี่ต้องเปิ ดไฟหน้ าหรือไฟท้ ายรถ ให้ รถคันอืน่ เห็นได้ ในระยะไม่ น้อยกว่ าเท่ าใด
ก. 150 เมตร
ข. 100 เมตร
ค. 60 เมตร
ง. 120 เมตร

21. ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขบั ขี่ต้องปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. แซงเข้าไปในช่องเดินรถประจาทางได้
ข. ให้ ขับรถชิดด้ านซ้ าย
ค. ในทางที่มีสิ่งกีดขวางอยูข่ า้ งหน้าไม่ตอ้ งหยุดรอให้รถที่สวนมาผ่านไปได้
ง. ในทางแคบที่ไม่อาจสวนกันได้ ผูข้ บั รถคันที่เล็กกว่า ต้องหยุดชิดด้านซ้ายให้รถคันที่ใหญ่กว่าไปก่อน

22. ห้ ามมิให้ ผ้ขู บั ขีร่ ถแซงเพือ่ ขึน้ หน้ ารถคันอืน่ ขณะทีม่ หี มอก ฝุ่ น ฝน หรือควัน จนไม่ อาจเห็นทางข้ างหน้ าได้ ในระยะ
เท่าใด
ก. 60 เมตร
ข. 90 เมตร
ค. 70 เมตร
ง. 80 เมตร
23. บริเวณใดห้ ามขับรถแซงรถคันอืน่
ก. ทางโค้ งรัศมีแคบ
ข. ในกรณี ที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
ค. 150 เมตร จากทางร่ วมทางแยก
ง. แซงด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา

24. บริเวณใดสามารถกลับรถได้
ก. ทางเดินรถที่มีเครื่ องหมายห้ามกลับรถ
ข. บริ เวณบนสะพาน
ค. ระยะ 150 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
ง. เขตปลอดภัย

25. เมือ่ ผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย "เลีย้ วซ้ ายผ่านตลอด" ผู้ขับขี่ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร?
ก. ลดความเร็ วของรถลงและเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทนั ที
ข. หยุดรอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไฟเขียวจึงเลี้ยวซ้ายไปได้
ค. หยุดรอให้ คนข้ ามถนนและรถทีม่ าจากทางด้ านขวามือขับผ่านไปก่ อนแล้ วจึงเลีย้ วซ้ ายผ่านไป
ง. เลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทนั ที

26. ผู้ใดไม่ มหี น้ าทีใ่ ห้ สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ.2522
ก. ผูข้ บั ขี่รถยนต์
ข. พนักงานจราจร
ค. ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
ง. คนเดินเท้ า

27. ผู้ขับขี่ปฏิบัตติ ามข้ อใดไม่ ถูกต้ อง
ก. ลดความเร็ วเมื่อถึงวงเวียน
ข. ลดความเร็ วเมื่อถึงที่คบั ขัน
ค. จอดรถบริเวณทางร่ วมทางแยก
ง. ลดความเร็ วเมื่อเห็นคนกาลังข้ามทาง

28. บริเวณใดแซงได้
ก. ทางร่ วมทางแยก
ข. สะพานเดินรถทางเดียว
ค. ทางโค้งรัศมีแคบ
ง. บนพืน้ ทางทีม่ เี ครื่องหมายจราจรให้ แซงได้

29. เมือ่ จะเปลีย่ นช่ องทางหรือแซงรถทุกครั้งต้ องปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. รี บเปลี่ยนช่องทางโดยเร็ ว
ข. ต้ องให้ สัญญาณไฟหรือสัญญาณแตร
ค. แซงขึ้นหน้าแล้วเหยียบเบรกทันที
ง. รี บเร่ งเครื่ องแซงโดยเร็ ว

30. บริเวณใดจอดรถได้
ก. ที่มีป้ายห้ามหยุดรถ
ข. ในอุโมงค์
ค. ทางร่ วมทางแยก
ง. ลานจอดรถในห้ างสรรพสินค้ า

31. การขับรถตามข้ อใดปฏิบัตไิ ด้ถูกต้ อง
ก. ขับรถลักษณะผิดปกติวสิ ยั
ข. แซงรถในอุโมงค์
ค. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
ง. ขับรถเร็วไม่ เกินอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด

32. เมือ่ ถึงทางรถไฟและมีรถไฟกาลังแล่ นผ่าน ผู้ขบั ขีต่ ้ องปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. หยุดรถให้ ห่างจากทางรถไฟไม่ น้อยกว่ า 5 เมตร
ข. ขับรถผ่านไปโดยเร็ ว
ค. ให้เสี ยงสัญญาณแตรเตือนและขับผ่านไปได้
ง. หยุดรอสัญญาณไฟและเปิ ดไฟฉุกเฉิ น

33. บริเวณใดใช้ สัญญาณเสียงแตรได้
ก. โรงเรี ยน
ข. สถานที่ราชการ
ค. สวนสาธารณะ
ง. โรงพยาบาล

34. เมือ่ เกิดอุบัตเิ หตุผ้ขู ับขี่หลบหนีจะมีผลอย่ างไร
ก. ไม่มีผล เพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด
ข. ให้ สันนิษฐานว่ าผู้น้นั เป็ นผู้กระทาผิด
ค. มีผลให้เป็ นฝ่ ายถูก
ง. จะได้รับการกันไว้เป็ นพยาน

35. สัญญาณเสียงแตรใช้ ได้ เมือ่ ใด
ก. ใช้ได้เมื่อรถคันหน้าขับช้า
ข. ใช้ได้ตามสะดวก
ค. ใช้ตลอดเวลา
ง. ใช้ ได้ เมือ่ จาเป็ นเพือ่ ป้ องกันอุบตั เิ หตุ

36. ขณะขับขีร่ ถต้องเว้ นระยะห่ างรถคันหน้ าเท่ าใด
ก. ในระยะทีป่ ลอดภัย
ข. 13 เมตร
ค. 50 เมตร
ง. 3 ช่วงตัวรถ

37. ก่ อนเลีย้ วรถต้องเข้ าช่ องทางทีจ่ ะเลีย้ วและเปิ ดไฟเลีย้ วก่ อนเลีย้ วรถไม่ น้อยกว่ ากีเ่ มตร
ก. 3 เมตร
ข. 30 เมตร
ค. 10 เมตร
ง. 15 เมตร

38. ผู้ขับรถทีด่ มื่ สุ ราเมือ่ วัดระดับแอลกอฮอล์ ในลมหายใจจะต้ องไม่ เกินเท่ าใด
ก. ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
ข. ไม่เกิน 70 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
ค. ไม่ เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็น
ง. ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น

39. ขณะขับรถตรวจพบแอลกอฮอล์ ในร่ างกายเกินกว่ าทีก่ ฎหมายกาหนดมีโทษอย่ างไร
ก. จาคุกไม่เกิน 3 เดือนหรื อปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 50,000 บาท
ข. จาคุกไม่ เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ค. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ง. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

40. ในเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้องขับรถด้ วยความเร็วเท่ าไร
ก. ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ข. ไม่ เกิน 80 กิโลเมตรต่ อชั่วโมง
ค. ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ง. ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง

41. นอกเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้ องขับรถด้ วยความเร็วเท่ าไร
ก. ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ข. ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ค. ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ง. ไม่ เกิน 90 กิโลเมตรต่ อชั่วโมง

42. ในการให้ สัญญาณไฟเลีย้ ว จะต้ องให้ ผ้ขู ับรถคันอืน่ เห็นได้ ในระยะเท่ าไร
ก. ไม่นอ้ ยกว่า 10 เมตร
ข. ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
ค. ไม่ น้อยกว่ า 60 เมตร
ง. ไม่นอ้ ยกว่า 30 เมตร

43. ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลีย้ วรถจะต้ องให้ สัญญาณมืออย่ างไร
ก. ให้สญ
ั ญาณมือด้วยมือซ้ายเท่านั้น
ข. ให้สญ
ั ญาณมือได้ท้ งั มือซ้ายและมือขวา
ค. ไม่ตอ้ งให้สญ
ั ญาณมือใด ๆ ทั้งสิ้น
ง. ให้ สัญญาณมือด้ วยมือขวาเท่ านั้น

44. บริเวณทางร่ วมทางแยกและมีเครื่องหมายห้ ามกลับรถแต่ เจ้ าพนักงานจราจรอนุญาตให้ กลับรถได้ ผ้ขู ับขี่ ต้องปฏิบัติ
อย่ างไร
ก. กลับรถได้
ข. กลับรถได้ถา้ ไม่มีเครื่ องหมายห้ามกลับรถ
ค. กลับรถไม่ได้
ง. กลับรถได้ถา้ ไม่ใช่ทางร่ วมทางแยก

45. ผู้ขับขี่ต้องการกลับรถต้ องปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ขับรถช่องทางไหนก็ได้
ข. ดูป้ายจราจรทีอ่ นุญาตให้ กลับรถและเข้ าช่ องทางให้ ถูกต้อง
ค. เข้าช่องทางที่มีลุกศรบนพื้นถนนให้ตรงไป
ง. กลับรถที่บริ เวณเส้นทะแยงเหลือง

46 ข้ อใดปฏิบัตถิ ูกต้ อง
ก. รถจักรยานยนต์ต้องขับในช่ องเดินรถด้ านซ้ ายสุ ด
ข. รถบรรทุกคนโดยสารต้องขับในช่องเดินรถด้านขวาสุด
ค. รถบรรทุกสิ่ งของต้องขับในช่องเดินรถด้านขวาสุด
ง. การเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางด้านขวาหรื อซ้ายไม่ตอ้ งดูกระจกด้านซ้ายหรื อขวา

47. ในช่ องทางเดินรถตั้งแต่ สองช่ องทางขึน้ ไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้ องปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ต้องขับรถชิดด้านขวาสุด
ข. ต้ องขับรถชิดด้ านซ้ ายสุ ด
ค. ต้องขับรถคล่อมเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ
ง. ต้องขับรถอยูใ่ นช่องทางที่ให้ขบั ตรงไป

48. ผู้ใดได้ รับยกเว้ นไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักรยานยนต์
ก. ภิกษุ สามเณร
ข. คนโดยสาร
ค. เด็ก
ง. คนขับรถ

49. ข้ อใดเปิ ดไฟฉุกเฉินได้ ถูกต้ อง
ก. รถเสียหรือรถเกิดอุบตั เิ หตุ
ข. เปิ ดได้ตลอดเวลา
ค. มีหมอก
ง. ผ่านทางแยก

50. ในการบรรทุกสิ่งของ ผู้ขับขีต่ ้ องปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร
ข. บรรทุกยืน่ พ้ นตัวรถด้ านหลังไม่ เกิน 50 เมตร
ค. บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่ งของที่บรรทุกได้เกิน 5 เมตร
ง. บรรทุกยืน่ พ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 50 เมตร

51. การลากจูงรถทีไ่ ม่ สามารถใช้ พวงมาลัยหรือเบรกได้ ควรทาอย่างไร
ก. ใช้คนดันไป
ข. ใช้รถดันไป
ค. ใช้สายพ่วงลากจูงไป
ง. ใช้ วธิ ีการยกหน้ าหรือยกท้ ายลากไป

52. รถทีม่ คี วามเร็วช้ า ผู้ขบั ขี่จะต้องปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ขับรถได้ท้ งั ด้านซ้ายและด้านขวา
ข. ขับรถชิดขอบด้านขวา
ค. ขับรถที่บริ เวณไหล่ทาง
ง. ขับรถชิดขอบด้ านซ้ าย

