
ข้อสอบใบขบัขีห่มวดที ่2 – กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 
 
1. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบตัอิย่างไร 

ก. ปฏิบัตติามสัญญาณไฟจราจรหรือกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

ข. เม่ือพบป้ายเตือนทางร่วมทางแยกใหข้บัรถดว้ยความเร็วปกติ 

ค. หากไม่มีสญัญาณไฟจราจร ใหร้ถคนัท่ีใหญ่กวา่ผา่นทางร่วมทางแยกไปก่อน 

ง. เม่ือพบป้ายเตือนสญัญาณไฟบริเวณทางร่วมทางแยกใหข้บัรถไปตามปกติ 

  

2. ผู้ขับขี่ต้องการเลีย้วรถต้องปฏบิัตอิย่างไร 

ก. ชะลอรถและเปิดไฟเลีย้วก่อนถึงทางเลีย้วไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

ข. เปิดไฟเล้ียวก่อนถึงทางเล้ียว 20 เมตร 

ค. หยดุรถเพ่ือเตรียมตวัเล้ียว 

ง. เร่งความเร็วก่อนเล้ียว 

  

3. การหยุดรถบริเวณทางแยกผู้ขบัขี่ต้องปฏิบัตอิย่างไร 

ก. ยดุทบัเสน้แนวหยดุ 

ข. หยุดหลงัเส้นแนวหยุด 

ค. หยดุเลยเสน้แนวหยดุ 

ง. หยดุเลยป้ายหยดุ 

  

4. บริเวณใดห้ามแซง 

ก. ทางตรง 

ข. ทางท่ีปลอดภยั 

ค. ทางโล่ง 

ง. ทางโค้งรัศมแีคบ 

  



5. การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกนิกีเ่ซนตเิมตร 

ก. ห่างไม่เกิน 35 เซนติเมตร 

ข. ห่างไม่เกิน 30 เซนติเมตร 

ค. ห่างไม่เกนิ 25 เซนตเิมตร 

ง. ห่างไม่เกิน 40 เซนติเมตร 

  

6. การขับรถแซงรถคนัหน้าต้องแซงด้านขวามอื ยกเว้นกรณีใดทีส่ามารถแซงด้านซ้ายมอืได้ 

ก. เมือ่รถทีจ่ะถูกแซงก าลงัเลีย้วขวา หรือให้สัญญาณว่าจะเลีย้วขวา 

ข. แซงรถคนัอ่ืนทางดา้นซา้ยในทางเดินรถช่องทางเดียว 

ค. แซงรถคนัอ่ืนในช่องทางขวาของรถท่ีถูกแซง 

ง. แซงรถคนัอ่ืนทางดา้นซา้ยขณะรถวิง่บนสะพาน 

  

7. รถในข้อใดทีส่ามารถน ามาใช้ในทางได้ 

ก. รถท่ีไม่ติดแผน่ป้ายทะเบียนของทางราชการก าหนด 

ข. รถทีจ่ดทะเบียนและเสียภาษีแล้ว 

ค. รถท่ีขาดต่อภาษี 

ง. รถท่ีแจง้เลิกใชต้ลอดไป 

  

8. รถในข้อใด ห้ามน ามาใช้ในทาง 

ก. รถทีม่สีภาพไม่มัน่คงแขง็แรง 

ข. รถท่ีติดแผน่ป้ายทะเบียนของทางราชการก าหนด 

ค. รถท่ีจดทะเบียนและเสียภาษีแลว้ 

ง. รถท่ีอุปกรณ์ส่วนควบครบถว้น 

  

 

 



9. เขตปลอดภัย หมายความว่าอย่างไร 

ก. พ้ืนท่ีมีเคร่ืองหมายแสดงไวใ้หผู้ข้บัข่ีเห็นวา่ปลอดภยัขบัต่อไปได ้

ข.  เขตท่ีผูข้บัข่ีสามารถน ารถผา่นเขา้ไปได ้

ค.  พืน้ทีใ่นทางเดนิรถทีม่เีคร่ืองหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาส าหรับให้คนเดนิเท้าทีข้่ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่
ขึน้หรือลงจากรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป 

ง. เขตท่ีคนเดินเทา้สามารถขา้มทางไดโ้ดยไม่ตอ้งหยดุรอ 

 

10. รถในข้อใดทีส่ามารถน ามาใช้ในทางเดนิรถได้ 

ก. รถท่ีมีเสียงดงักวา่เกณฑท่ี์ทางราชการก าหนด 

ข.  รถท่ีมีส่ิงลากถูไปบนทางเดินรถ 

ค.  รถท่ีมีลอ้ไม่ใช่ยาง 

ง. รถทีม่เีสียงเคร่ืองยนต์ดงัในระดบั 80 เดซิเบล 

  

11. สัญญาณจราจรไฟสีแดงทีท่ าเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดนิรถ ห้ามมใิห้ผู้ขับขี่ขบัรถอย่างไร 

ก. จอดรถในช่องเดินรถนั้น 

ข.  หยดุและจอดรถในช่องเดินรถนั้น 

ค.  ขับรถในช่องเดนิรถนั้น 

ง. หยดุรถในช่องเดินรถนั้น 

  

 

 

 

 

 

 

 



12. เมือ่พนกังานจราจรยนืและเหยยีดแขนซ้ายออกไปเสมอระดบัไหล่ ผู้ขับขีซ่ึ่งขบัรถมาจากทางด้านไหนของพนักงาน
จราจรจะต้องหยุดรถ  

 

ก. ดา้นขา้ง 

ข.  ดา้นหนา้และดา้นหลงั 

ค.  ด้านหลงั 

ง. ดา้นหนา้ 

  

13. เมือ่พนกังานจราจรยนืและเหยยีดแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกบัแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามอืขึน้ ผู้ขับขี่ซ่ึงขับรถมาจาก
ทางด้านไหนของพนกังานจราจรจะต้องหยุดรถ 

 

 ก. ดา้นหลงั 

ข. ด้านหน้าและด้านหลงั 

ค. ดา้นหนา้ 

ง. ดา้นขา้งและดา้นหลงั 



 14. การขบัรถผ่านทางร่วมทางแยกทีม่สัีญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ผู้ขบัขี่ต้องปฏิบัตอิย่างไร 

ก. หยุดรถหลงัเส้นให้รถหยุด เมือ่เห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกดีขวางการจราจรจงึให้ขบัรถต่อไปด้วยความระมดัระวงั 

ข.  ลดความเร็วของรถลงและผา่นทางเดินรถนั้นไปดว้ยความระมดัระวงั 

ค.  จอดรถดว้ยความระมดัระวงั 

ง. เพ่ิมความเร็วของรถและผา่นทางเดินรถนั้นไปโดยเร็ว 

  

15. การขบัรถผ่านทางร่วมทางแยกทีม่สัีญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลอืง ผู้ขับขี่ต้องปฏบิัตอิย่างไร 

ก. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดนิรถนั้นไปด้วยความระมดัระวงั 

ข.  หยดุรถหลงัเสน้ใหร้ถหยดุ เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรจึงขบัรถต่อไปดว้ยความระมดัระวงั 

ค. จอดรถ 

ง. เพ่ิมความเร็วของรถและผา่นทางเดินรถนั้นไปโดยเร็ว 

  

16. ผู้ขับขี่ต้องขบัรถในทางเดนิรถด้านซ้าย ยกเว้นกรณีใดสามารถเดนิรถทางขวาหรือ ล า้กึง่กลางของทางเดนิรถได้ 

ก. ไม่มีรถสวนทางมา 

ข.  ทางเดินรถกวา้งมาก 

ค. ด้านซ้ายของทางเดนิรถมส่ิีงกดีขวาง 

ง. ทางเดินรถมีน ้ าท่วมขงั 

  

  



17. การให้สัญญาณด้วยแขน โดยผู้ขับขี่ยืน่แขนขวาตรงออกไปนอกตวัรถเสมอระดบัไหล่และโบกมอืขึน้ลงหลายคร้ัง
หมายถึงผู้ขบัขี่นั้นต้องการอะไร 

 

ก. หยดุรถ 

ข. เล้ียวขวา 

ค. จะลดความเร็วของรถ 

ง. จอดรถ 

  

18. ผู้ขับขี่ต้องขบัรถให้ห่างจากรถคนัหน้าเท่าไร 

ก. ในระยะทีจ่ะสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมือ่มคีวามจ าเป็น 

ข. ไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร 

ค. ไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร 

ง. ไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร 

  

19. ผู้ขับขี่ต้องการจะเลีย้วซ้ายต้องขับรถในช่องเดนิรถด้านซ้ายก่อนถึงทางเลีย้วกีเ่มตร 

ก. ไม่นอ้ยกวา่ 15 เมตร 

ข. ไม่นอ้ยกวา่ 20 เมตร 

ค. ไม่นอ้ยกวา่ 25 เมตร 

ง. ไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

 

 

 

 

 



20. ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายรถ ให้รถคนัอืน่เห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าเท่าใด 

ก. 150 เมตร 

ข. 100 เมตร 

ค. 60 เมตร 

ง. 120 เมตร 

  

21. ในการขับรถสวนทางกนั ผู้ขบัขี่ต้องปฏิบัตอิย่างไร 

ก. แซงเขา้ไปในช่องเดินรถประจ าทางได ้

ข. ให้ขับรถชิดด้านซ้าย 

ค. ในทางท่ีมีส่ิงกีดขวางอยูข่า้งหนา้ไม่ตอ้งหยดุรอใหร้ถท่ีสวนมาผา่นไปได ้

ง. ในทางแคบท่ีไม่อาจสวนกนัได ้ผูข้บัรถคนัท่ีเลก็กวา่ ตอ้งหยดุชิดดา้นซา้ยใหร้ถคนัท่ีใหญ่กวา่ไปก่อน 

  

22. ห้ามมใิห้ผู้ขบัขีร่ถแซงเพือ่ขึน้หน้ารถคนัอืน่ขณะทีม่หีมอก ฝุ่น ฝน หรือควนั จนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 
เท่าใด 

ก. 60 เมตร 

ข. 90 เมตร 

ค. 70 เมตร 

ง. 80 เมตร 

 
23. บริเวณใดห้ามขบัรถแซงรถคนัอืน่ 

ก. ทางโค้งรัศมแีคบ 

ข. ในกรณีท่ีทางเดินรถดา้นซา้ยมีส่ิงกีดขวาง 

ค. 150 เมตร จากทางร่วมทางแยก 

ง. แซงดา้นซา้ยในขณะท่ีมีรถรอเล้ียวขวา 

  

 

 



24. บริเวณใดสามารถกลบัรถได้ 

ก. ทางเดินรถท่ีมีเคร่ืองหมายหา้มกลบัรถ 

ข. บริเวณบนสะพาน 

ค. ระยะ 150 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน 

ง. เขตปลอดภยั 

  

25. เมือ่ผู้ขับขี่พบเคร่ืองหมาย "เลีย้วซ้ายผ่านตลอด" ผู้ขับขี่ควรปฏิบัตอิย่างไร? 

ก. ลดความเร็วของรถลงและเล้ียวซา้ยผา่นไปไดท้นัที 

ข. หยดุรอจนกวา่จะไดรั้บสญัญาณไฟเขียวจึงเล้ียวซา้ยไปได ้

ค. หยุดรอให้คนข้ามถนนและรถทีม่าจากทางด้านขวามอืขับผ่านไปก่อนแล้วจงึเลีย้วซ้ายผ่านไป 

ง. เล้ียวซา้ยผา่นไปไดท้นัที 

  

26. ผู้ใดไม่มหีน้าทีใ่ห้สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญตัจิราจรทางบก พ.ศ.2522 

ก. ผูข้บัขี่รถยนต ์

ข. พนกังานจราจร 

ค. ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต ์

ง. คนเดนิเท้า 

  

27. ผู้ขับขี่ปฏิบัตติามข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ลดความเร็วเม่ือถึงวงเวยีน 

ข. ลดความเร็วเม่ือถึงท่ีคบัขนั 

ค. จอดรถบริเวณทางร่วมทางแยก 

ง. ลดความเร็วเม่ือเห็นคนก าลงัขา้มทาง 

  

 

 



28. บริเวณใดแซงได้ 

ก. ทางร่วมทางแยก 

ข. สะพานเดินรถทางเดียว 

ค. ทางโคง้รัศมีแคบ 

ง. บนพืน้ทางทีม่เีคร่ืองหมายจราจรให้แซงได้ 

  

29. เมือ่จะเปลีย่นช่องทางหรือแซงรถทุกคร้ังต้องปฏิบตัอิย่างไร 

ก. รีบเปล่ียนช่องทางโดยเร็ว 

ข. ต้องให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณแตร 

ค. แซงข้ึนหนา้แลว้เหยยีบเบรกทนัที 

ง. รีบเร่งเคร่ืองแซงโดยเร็ว 

  

30. บริเวณใดจอดรถได้ 

ก. ท่ีมีป้ายหา้มหยดุรถ 

ข. ในอุโมงค ์

ค. ทางร่วมทางแยก 

ง. ลานจอดรถในห้างสรรพสินค้า 

  

31. การขบัรถตามข้อใดปฏิบัตไิด้ถูกต้อง 

ก. ขบัรถลกัษณะผิดปกติวสิยั 

ข. แซงรถในอุโมงค ์

ค. ขบัรถในลกัษณะกีดขวางการจราจร 

ง. ขับรถเร็วไม่เกนิอตัราทีก่ฎหมายก าหนด 

  

 

 



32. เมือ่ถึงทางรถไฟและมรีถไฟก าลงัแล่นผ่าน ผู้ขบัขีต้่องปฏิบตัอิย่างไร 

ก. หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร 

ข. ขบัรถผา่นไปโดยเร็ว 

ค. ใหเ้สียงสญัญาณแตรเตือนและขบัผา่นไปได ้

ง. หยดุรอสญัญาณไฟและเปิดไฟฉุกเฉิน 

  

33. บริเวณใดใช้สัญญาณเสียงแตรได้ 

ก. โรงเรียน 

ข. สถานท่ีราชการ 

ค. สวนสาธารณะ 

ง. โรงพยาบาล 

  

34. เมือ่เกดิอบุัตเิหตุผู้ขับขี่หลบหนีจะมผีลอย่างไร 

ก. ไม่มีผล เพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด 

ข. ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระท าผดิ 

ค. มีผลใหเ้ป็นฝ่ายถูก 

ง. จะไดรั้บการกนัไวเ้ป็นพยาน 

  

35. สัญญาณเสียงแตรใช้ได้เมือ่ใด 

ก. ใชไ้ดเ้ม่ือรถคนัหนา้ขบัชา้ 

ข. ใชไ้ดต้ามสะดวก 

ค. ใชต้ลอดเวลา 

ง. ใช้ได้เมือ่จ าเป็นเพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุ 

  

 

 



36. ขณะขบัขีร่ถต้องเว้นระยะห่างรถคนัหน้าเท่าใด 

ก. ในระยะทีป่ลอดภัย 

ข. 13 เมตร 

ค. 50 เมตร 

ง. 3 ช่วงตวัรถ 

  

37. ก่อนเลีย้วรถต้องเข้าช่องทางทีจ่ะเลีย้วและเปิดไฟเลีย้วก่อนเลีย้วรถไม่น้อยกว่ากีเ่มตร 

ก. 3 เมตร 

ข. 30 เมตร 

ค. 10 เมตร 

ง. 15 เมตร 

  

38. ผู้ขับรถทีด่ืม่สุราเมือ่วดัระดบัแอลกอฮอล์ในลมหายใจจะต้องไม่เกนิเท่าใด 

ก. ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น 

ข. ไม่เกิน 70 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น 

ค. ไม่เกนิ 50 มลิลกิรัมเปอร์เซ็น 

ง. ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น 

  

39. ขณะขบัรถตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกนิกว่าทีก่ฎหมายก าหนดมโีทษอย่างไร 

ก. จ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 50,000 บาท 

ข. จ าคุกไม่เกนิ 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถงึ 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ค. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

ง. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

 

 

  



40. ในเขตกรุงเทพ เขตเมอืงพทัยา หรือเขตเทศบาล ต้องขบัรถด้วยความเร็วเท่าไร 

ก. ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

ข. ไม่เกนิ 80 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

ค. ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

ง. ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

  

41. นอกเขตกรุงเทพ เขตเมอืงพทัยา หรือเขตเทศบาล ต้องขับรถด้วยความเร็วเท่าไร 

ก. ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

ข. ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

ค. ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

ง. ไม่เกนิ 90 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

  

42. ในการให้สัญญาณไฟเลีย้ว จะต้องให้ผู้ขับรถคนัอืน่เห็นได้ในระยะเท่าไร 

ก. ไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร 

ข. ไม่นอ้ยกวา่ 15 เมตร 

ค. ไม่น้อยกว่า 60 เมตร 

ง. ไม่นอ้ยกวา่ 30 เมตร 

  

43. ผู้ขับขี่ซ่ึงจะเลีย้วรถจะต้องให้สัญญาณมอือย่างไร 

ก. ใหส้ญัญาณมือดว้ยมือซา้ยเท่านั้น 

ข. ใหส้ญัญาณมือไดท้ั้งมือซา้ยและมือขวา 

ค. ไม่ตอ้งใหส้ญัญาณมือใด ๆ ทั้งส้ิน 

ง. ให้สัญญาณมอืด้วยมอืขวาเท่านั้น 

 

 



 
44. บริเวณทางร่วมทางแยกและมเีคร่ืองหมายห้ามกลบัรถแต่เจ้าพนักงานจราจรอนุญาตให้กลบัรถได้ผู้ขับขี่ ต้องปฏิบัติ
อย่างไร 

ก. กลบัรถได้ 

ข. กลบัรถไดถ้า้ไม่มีเคร่ืองหมายหา้มกลบัรถ 

ค. กลบัรถไม่ได ้

ง. กลบัรถไดถ้า้ไม่ใช่ทางร่วมทางแยก 

  

45. ผู้ขับขี่ต้องการกลบัรถต้องปฏิบัตอิย่างไร 

ก. ขบัรถช่องทางไหนก็ได ้

ข. ดูป้ายจราจรทีอ่นุญาตให้กลบัรถและเข้าช่องทางให้ถูกต้อง 

ค. เขา้ช่องทางท่ีมีลุกศรบนพ้ืนถนนใหต้รงไป 

ง. กลบัรถท่ีบริเวณเสน้ทะแยงเหลือง 

  

46 ข้อใดปฏบิัตถูิกต้อง 

ก. รถจกัรยานยนต์ต้องขับในช่องเดนิรถด้านซ้ายสุด 

ข. รถบรรทุกคนโดยสารตอ้งขบัในช่องเดินรถดา้นขวาสุด 

ค. รถบรรทุกส่ิงของตอ้งขบัในช่องเดินรถดา้นขวาสุด 

ง. การเปล่ียนช่องเดินรถไปทางดา้นขวาหรือซา้ยไม่ตอ้งดูกระจกดา้นซา้ยหรือขวา 

  

47. ในช่องทางเดนิรถตั้งแต่สองช่องทางขึน้ไปในทศิทางเดยีวกนั ผู้ขับขี่รถจกัรยานยนต์ ต้องปฏบิัตอิย่างไร 

ก. ตอ้งขบัรถชิดดา้นขวาสุด 

ข. ต้องขบัรถชิดด้านซ้ายสุด 

ค. ตอ้งขบัรถคล่อมเสน้แบ่งช่องทางเดินรถ 

ง. ตอ้งขบัรถอยูใ่นช่องทางท่ีใหข้บัตรงไป 

  

 



48. ผู้ใดได้รับยกเว้นไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจกัรยานยนต์ 

ก. ภิกษุ สามเณร 

ข. คนโดยสาร 

ค. เด็ก 

ง. คนขบัรถ 

  

49. ข้อใดเปิดไฟฉุกเฉินได้ถูกต้อง 

ก. รถเสียหรือรถเกดิอุบตัเิหต ุ

ข. เปิดไดต้ลอดเวลา 

ค. มีหมอก 

ง. ผา่นทางแยก 

  

50. ในการบรรทุกส่ิงของ ผู้ขับขีต้่องปฏิบัตอิย่างไร 

ก. บรรทุกไดก้วา้งกวา่ความกวา้งของตวัรถขา้งละ 1 เมตร 

ข. บรรทุกยืน่พ้นตวัรถด้านหลงัไม่เกนิ 50 เมตร 

ค. บรรทุกสูงโดยวดัจากส่ิงของท่ีบรรทุกไดเ้กิน 5 เมตร 

ง. บรรทุกยืน่พน้ตวัรถดา้นหนา้ไม่เกิน 50 เมตร 

  

51. การลากจูงรถทีไ่ม่สามารถใช้พวงมาลยัหรือเบรกได้ควรท าอย่างไร 

ก. ใชค้นดนัไป 

ข. ใชร้ถดนัไป 

ค. ใชส้ายพว่งลากจูงไป 

ง. ใช้วธีิการยกหน้าหรือยกท้ายลากไป 

  

 

 



52. รถทีม่คีวามเร็วช้า ผู้ขบัขี่จะต้องปฏบิัตอิย่างไร 

ก. ขบัรถไดท้ั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา 

ข. ขบัรถชิดขอบดา้นขวา 

ค. ขบัรถท่ีบริเวณไหล่ทาง 

ง. ขับรถชิดขอบด้านซ้าย 


