
ข้อสอบใบขบัขีห่มวดที ่8 – เทคนิคการขบัรถอย่างปลอดภยั 

 
1. การขับรถขณะฝนตก ข้อใดทีผู้่ขับขี่ไม่ควรปฏิบัต ิ
ก. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเส้นทาง 
ข. เปิดท่ีปัดน ้ ำฝน 
ค. ใชค้วำมระมดัระวงัเพ่ิมมำกข้ึน 
ง. ลดควำมเร็วของรถลงกวำ่ปกติ 
 
2. เมือ่เกดิรถเสีย ควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. จอดรถท้ิงไวก้ลำงถนน 
ข. น ำก่ิงไมว้ำงไวท้ำ้ยรถ 
ค. เผำป่ำขำ้งทำงหำกเป็นกลำงคืน 
ง. น ารถจอดเข้าข้างทาง, เปิดไฟฉุกเฉิน 
 
3. สัญญาณไฟเตอืนบนแผงหน้าปัดรถสีใด ทีไ่ม่ควรปรากฏขณะขบัรถ 
ก. สีแดง 
ข. สีเขียว 
ค. สีเหลือง 
ง. สีฟ้ำ 
 
4. การจบัพวงมาลยันิว้มอืควรอยู่ในลกัษณะใด 
ก. นิว้มอืทั้งห้า จบัพวงมาลยัให้กระชับ สามารถหมุนได้คล่องตวั 
ข. น้ิวมือทั้งหำ้ ก ำพวงมำลยัใหแ้น่นท่ีสุด 
ค. น้ิวมือทั้งหำ้แตะท่ีพวงมำลยั สำมำรถหมุนพวงมำลยัดว้ยมือขำ้งเดียว 
ง. ใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีจบัพวงมำลยัเพียงสองน้ิว 
 
5. เมือ่ผู้ขับขีข่บัรถเสียหลกับนถนนเปียกลืน่ ควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. เหยยีบเบรกทนัที แลว้ค่อยๆออกตวัเร่งควำมเร็วใหม่ 
ข. ถอนคนัเร่ง เหยยีบเบรกเพ่ือใชเ้กียร์ต ่ำ 
ค. ถอนคนัเร่ง จบัพวงมำลยัใหม้ัน่ประคองรถต่อไป 
ง. ตั้งสตใิห้มัน่ จบัพวงมาลยัให้ด ีเร่งความเร็วหนีให้พ้นไป 
 
6. ขณะขับรถขึน้ทางลาดชัน ถ้าเคร่ืองยนต์ดบัควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. เหยยีบเบรก ดงึเบรกมอื เข้าเกยีร์ว่าง และ ตดิเคร่ืองใหม่ 
ข. เหยยีบเบรก ดึงเบรกมือ และ ติดเคร่ืองใหม่ 
ค. เปล่ียนเป็นเกียร์ต ่ำ ดึงเบรกมือ และติดเคร่ืองใหม่ 
ง. ปล่อยใหร้ถไหลไป แลว้ค่อยประคองรถ 
 
 



7. ขณะขับรถ ถ้ากระจกบังลมหน้ารถแตกร้าว ควรปฎบิตัอิย่างไร 
ก. ตั้งสต ิลดความเร็ว จอดรถข้างทาง เปิดไฟฉุกเฉิน 
ข. ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และขบัรถต่อไป 
ค. ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และหยดุรถทนัที 
ง. ตั้งสติ จอดรถขำ้งทำง 
 
8. เพือ่ความปลอดภัยในการขับรถช่วงฤดูฝน ควรตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบส่ิงใดของรถก่อนเป็นล าดบัแรก  
ก. ทีปั่ดน า้ฝน 
ข. น ้ ำในหมอ้น ้ ำ 
ค. น ้ ำกลัน่แบตเตอร่ี 
ง. ตรวจเช็คประตหูนำ้ต่ำงรถ 
 
9. ข้อใดเปิดไฟหน้ารถไม่ถูกต้อง  
ก. เม่ือไม่สำมำรถมองเห็นทำงขำ้งหนำ้ในระยะต ่ำกวำ่ 150 เมตร 
ข. เมือ่ต้องเร่งรีบไปท างาน 
ค. เม่ือฝนตกหนกั 
ง. เม่ือมีควนัไฟปกคลุมถนน 
 
10. ในขณะทีข่ับรถอยู่ มกีลิน่เหมน็ไหม้ แอร์เร่ิมไม่เยน็ เคร่ืองยนต์เร่งไม่ขึน้ ควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. ขบัต่อไปเร่ือยๆ 
ข. ลดควำมเร็วลงแลว้ขบัต่อไป 
ค. หยดุรถทนัทีกลำงถนนหำ้มเคล่ือนยำ้ย 
ง. จอดรถในทีป่ลอดภัยแล้วเรียกช่างมาตรวจเช็ค 
 
11. การหยุดรถบนทางลาดชัน ควรปฏิบตัติามล าดบัอย่างไรจงึจะปลอดภัย 
ก. เหยยีบคลทัช์ เหยยีบเบรก ดงึเบรกมอื และปลดเกยีร์ว่าง 
ข. เหยยีบคลทัช ์เหยยีบเบรก ปลดเกียร์วำ่ง 
ค. เหยยีบคลทัช ์เหยยีบเบรก ดึงเบรกมือ 
ง. เหยยีบเบรกแลว้ดึงเบรกมือ 
 
12. การหมนุพวงมาลยัรถ ขณะจอดรถอยู่กบัทีจ่ะมผีลอย่างไร 
ก. ท ำใหห้มุนพวงมำลยัง่ำยข้ึน 
ข. ดอกยางสึกเร็วกว่าปกต ิ
ค. ส้ินเปลืองน ้ ำมนัเพำเวอร์ 
ง. ส้ินเปลืองน ้ ำมนัเช้ือเพลิง 
 
 
 



13. การหยุดรถอย่างกะทนัหัน(รถไม่ใช้เบรก ABS) ควรปฏิบัตอิย่างไร 
ก. เหยยีบเบรกแรงๆโดยไม่ตอ้งถอนเบรก 
ข. เหยยีบคลทัชก่์อน แลว้จึงเหยยีบเบรก 
ค. เหยยีบเบรกและคลทัชพ์ร้อมกนั 
ง. เหยยีบและปล่อยเบรกสลบักนั (ย า้เบรกซ ้าๆ) 
 
14. รถทีข่ับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยยีบเบรกอย่างกะทนัหัน(รถไม่ใช้เบรก ABS) จะมผีลอย่างไร 
ก. จะหยดุรถไดต้ำมระยะท่ีก ำหนด 
ข. ล้อจะลอ็ค และรถจะหมุน 
ค. รถจะค่อยๆ ชะลอควำมเร็วลง 
ง. ลอ้จะลอ็ค และรถจะหยดุทนัที 
 
15. ขณะขบัรถยางรถแตก จะมอีาการอย่างไร 
ก. พวงมำลยัรถจะไร้น ้ ำหนกั 
ข. พวงมาลยัจะหนัก รถจะเอยีง 
ค. รถหยดุกะทนัหนั 
ง. เบรกจะไม่ท ำงำน 
 
16. ในขณะขับรถ ยางรถแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. คุมสต ิบังคบัพวงมาลยั ลดความเร็วลงและไม่ควรเหยยีบเบรกกะทนัหัน 
ข. รีบเหยยีบเบรกใหเ้ร็วท่ีสุด 
ค. หมุนพวงมำลยัอยำ่งรวดเร็วเพ่ือหลบเขำ้ขำ้งทำง 
ง. ปลดเกียร์วำ่งแลว้รีบเหยยีบเบรก 
 
17. ในขณะทีก่ าลงัขบัรถ ถ้าฝากระโปรงหน้ารถเปิด ผู้ขับขี่ควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. ลดความเร็วแล้วจอดข้างทาง เพือ่ปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย 
ข. หกัเล้ียวรถเขำ้ขำ้งทำงทนัที เพ่ือปิดฝำกระโปรงใหเ้รียบร้อย 
ค. เบรกกะทนัหนั 
ง. เหยยีบคนัเร่งใหมิ้ดเพ่ือฝำกระโปรงจะไดก้ระแทกปิด 
 
18. ข้อใดเป็นวธีิแก้ไขเบือ้งต้นเมือ่รถเกดิไฟลดัวงจร 
ก. หำผำ้หนำ ๆ มำตบ 
ข. ตดักระแสไฟ หรือหาทางงดัขั้วแบตเตอร่ีออกก่อน 
ค. วิง่หำน ้ ำมนัมำรำด 
ง. ใชท้รำยสำดใส่ 
 
 
 



19. การปรับระดบัทีน่ั่งคนขับห่างเกนิไป จะมผีลอย่างไร 
ก. ท ำใหเ้ขำ้เกียร์ไดง่้ำย 
ข. ท ำใหท้ศันวสิยัในกำรมองเห็นชดัเจนดีมำก สำมำรถตดัสินใจไดดี้ 
ค. บังคบัพวงมาลยัล าบาก ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่สะดวก เกดิเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้คลทัช์ และเบรกได้ 
ง. ท ำใหเ้บรกรถสะดวก 
 
20. การตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภยัยงัใช้งานได้ดหีรือไม่ ควรตรวจสอบอย่างไร 
ก. กระตุกดงึสายเขม็ขัดอย่างเร็ว แล้วสายเข็มขัดต้องลอ็ค 
ข. ดูวำ่เป็นของใหม่หรือไม่ 
ค. ดูวำ่เขม็ขดัมียีห่อ้หรือไม่ 
ง. ตอ้งมีสีเขม้ๆ 
 
21. ถ้ารถเสียหลกัลืน่ไถลพร้อมเสียการทรงตวั ควรปฏบิัตอิย่างไรเป็นล าดบัแรก  
ก. รีบเขำ้เกียร์ต ่ำเพ่ือชะลอควำมเร็ว 
ข. ค่อยๆ เหยยีบแป้นคลทัช ์
ค. หมุนพวงมำลยัไปซำ้ยบำ้ง ขวำบำ้ง 
ง. ลดความเร็วจบัพวงมาลยัให้มัน่ 
 
22 การจอดรถชิดขอบทาง ล้อหน้าควรอยู่ในลกัษณะใด 
ก. หนัเขำ้หำขอบทำง 
ข. อยูอ่ยำ่งไรก็ได ้
ค. ตรงและขนานกบัขอบทางหรือฟุตบาต 
ง. หนัออกจำกขอบทำง 
 
23. การเข้าเกยีร์ถอยหลงัขณะรถยงัไม่หยุดนิ่งมผีลเสียอย่างไร 
ก. ไม่มีผลต่อส่วนใดของรถ 
ข. เข้าเกยีร์ยากและท าให้เกยีร์เสียเร็วกว่าปกต ิ
ค. ท ำใหน้ ้ ำมนัเกียร์หมดเร็ว 
ง. เคร่ืองยนตกิ์นน ้ ำมนัเคร่ือง 
 
24. การขบัรถถอยหลงัควรใช้ความเร็วระดบัใด 
ก. ถอยช้าๆ แล้วใช้ความระมดัระวงั 
ข. ถอยแบบไหนก็ได ้
ค. ถอยเหมือนกบัเดินหนำ้ 
ง. ใชค้วำมเร็วตำมสภำพของรถ 
 
25. ข้อใดเป็นการสตาร์ทเคร่ืองยนต์ทีถู่กต้อง  
ก. ขึน้เบรกมอื-ปลดเกยีร์ว่าง-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า-เหยยีบคลทัช์-สตาร์ทเคร่ืองยนต์ 
ข. ปลดเกียร์วำ่ง-ข้ึนเบรกมือ-สตำร์ทเคร่ืองยนต ์



ค. เหยยีบคลทัช-์สตำร์ทเคร่ืองยนต ์
ง. ปลดเบรกมือ-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำ-สตำร์ทเคร่ืองยนต ์
 
26. หากเกดิฝนตกหนักจนมองเห็นทางไม่ชัดเจน ผู้ขับขี่ควรปฏบิตัอิย่างไร 
ก. จอดรถทนัที 
ข. เปิดไฟหนำ้เร่งควำมเร็วผำ่นบริเวณท่ีฝนตกหนกั 
ค. เร่งควำมเร็วใหผ้ำ่นบริเวณท่ีฝนตกโดยเร็ว 
ง. จอดรถบริเวณทีป่ลอดภัย เปิดไฟหน้ารถและเปิดไฟฉุกเฉิน 
 
27. การจบัพวงมาลยัขณะขับรถทางตรง มอืขวาและซ้ายของผู้ขบัขี่ ควรอยู่ในต าแหน่งลกัษณะใดของหน้าปัดนาฬิกา 
ก. ต าแหน่งเลข 2 และเลข 10 
ข. ต ำแหน่งเลข 4 และเลข 10 
ค. ต ำแหน่งเลข 3 และเลข 10 
ง. ต ำแหน่งเลข 6 และเลข 10 
 
28. เมือ่ขบัรถในขณะฝนตก ท่านไม่ควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. เปิดท่ีปัดน ้ ำฝน 
ข. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดทาง 
ค. ขบัดว้ยควำมระมดัระวงัมำกข้ึน 
ง. ลดควำมเร็วของรถ 
 
29. เมือ่ขบัรถในขณะฝนตก ท่านไม่ควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. เปิดท่ีปัดน ้ ำฝน 
ข. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดทาง 
ค. ขบัดว้ยควำมระมดัระวงัมำกข้ึน 
ง. ลดควำมเร็วของรถ 
 
30. จากรูป หากท่านต้องการทีจ่ะขับตรงผ่านไป ท่านควรระมดัระวงัและปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ลดความเร็วและเพิม่ความระมดัระวงัทุกคร้ังก่อนถึงทางแยก 
ข. ระวงัรถดำ้นซำ้ยเพรำะอยูใ่กลช่้องทำงของเรำ 
ค. ระวงัรถทำงขวำเพียงอยำ่งเดียว และขบัต่อไป 
ง. ขบัดว้ยควำมเร็วเท่ำเดิม 
 
 



31. จากรูป หากท่านต้องการทีจ่ะขับตรงผ่านไป ท่านควรระมดัระวงัและปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ชะลอรถและให้รถทางขวามอืขับผ่านไปก่อน 
ข. ขบัรถต่อไปไดเ้ลยเพรำะเรำคือทำงเอก 
ค. ขบัดว้ยควำมเร็วเท่ำเดิม 
ง. เร่งเคร่ืองยนตเ์พ่ือขบัผำ่นไปก่อน 
 
32. จากรูป หากท่านต้องการทีจ่ะเลีย้วขวา ท่านควรระมดัระวงัและปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. หยดุรถใหห่้ำงเพ่ือควำมปลอดภยั 
ข. ขบัไปในช่องทำงขวำเพ่ือเล้ียวไดเ้ลย 
ค. เล้ียวพร้อมกบัรถคนัหนำ้ไดท้นัที 
ง. ชะลอรถเนือ่งจากรถคนัหน้าจะเลีย้วซ้าย 
 
33. จากรูป หากท่านพบเห็นสัญญาณจราจรเปลีย่นเป็นสีเหลอืง ท่านควรระมดัระวงัและปฏบิัตอิย่างไร 

 
ก. เร่งควำมเร็วและขบัผำ่นไป 
ข. บีบแตรและขบัผำ่นไป 
ค. ค่อยๆ เหยยีบเบรกย า้ๆ เพือ่เตอืนรถข้างหลงัระวงัและเตรียมหยุด 
ง. เหยยีบเบรกเพื่อหยดุรถทนัที 
 
 
 
 
 
 



34. จากรูป หากท่านต้องการทีจ่ะเลีย้วซ้าย ท่านควรระมดัระวงัและปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ลดความเร็ว และระมดัระวงัรถด้านซ้าย รวมทั้งคนเดมิข้ามถนน 
ข. เล้ียวซำ้ยไดท้นัที 
ค. เร่งควำมเร็วเพ่ือใหส้ำมำรถเล้ียวไดเ้ร็ว 
ง. บีบแตรก่อนท ำกำรเล้ียวรถ 
 
35. จากรูป หากท่านต้องการทีจ่ะเลีย้วซ้าย ท่านควรระมดัระวงัและปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขบัตำมรถคนัหนำ้ใหชิ้ดและท ำกำรเล้ียวทนัที 
ข. เปิดสัญญาณไฟเลีย้ว ชะลอรถ หยุดให้คนเดนิถนนข้ามทางก่อน 
ค. บีบแตรเพื่อใหค้นเดินขำ้มถนนดว้ยควำมรวดเร็ว 
ง. เปิดสญัญำณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถดำ้นหลงั 
 
36. จากรูป หากท่านต้องการทีจ่ะเลีย้วขวา ท่านควรระมดัระวงัและปฏิบตัอิย่างไร 

  
ก. ควรเล้ียวใหท้นัเน่ืองจำกมีรถคนัใหญ่ขวำงรถฝ่ังตรงขำ้ม 
ข. เร่งควำมเร็วเพ่ือเล้ียวขวำทนัที 
ค. หยุดรอในต าแหน่งทีจ่ะเลีย้วและให้รถด้านตรงข้ามผ่านไปก่อน 
ง. ขบัรถไปในช่องทำงดำ้นขวำเพ่ือท ำกำรเล้ียว 
 
 
 
 
 



37. จากรูป หากท่านต้องการทีจ่ะเลีย้วขวา ท่านควรระมดัระวงัและปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. เปิดสัญญาณไฟเลีย้ว ชะลอรถ หยุดให้คนเดนิถนนข้ามทางก่อน 
ข. ขบัตำมรถคนัหนำ้ใหชิ้ดและท ำกำรเล้ียวทนัที 
ค. บีบแตรเพื่อใหค้นเดินขำ้มถนนดว้ยควำมรวดเร็ว 
ง. ขบัรถออกในช่องทำงขวำเพ่ือท ำกำรเล้ียว 
 
38. จากรูป หากท่านต้องการขับตรงไป ท่านควรระมดัระวงัและปฏิบัตอิย่างไร 

 
ก. บีบแตรเพ่ือใหร้ถคนัหนำ้เร่งควำมเร็ว 
ข. ขบัต่อไปดว้ยควำมเร็วเท่ำเดิม 
ค. ลดความเร็วลง และให้ทางแก่รถทีเ่ลีย้วออกมา 
ง. เปิดไฟฉุกเฉินและขบัผำ่นไปดว้ยควำมรวดเร็ว 
 
39 จากรูป รถคนัใดอยู่ในจุดบอดของรถคนัสีขาว 

  
ก. รถ ค. 
ข. รถ ก. และรถ ข.  
ค. รถ ข. และรถ ค.  
ง. รถ ก. และรถ ค.  
 
 



40. ด้วยสาเหตุใด ผู้ขับขี่จะต้องหันหน้ามองไปทางด้านข้างก่อนท าการเปลีย่นช่องจราจร 
ก. จะท ำใหส้ำมำรถเปล่ียนช่องจรำจรไดร้วดเร็วมำกข้ึน 
ข. เพือ่ตรวจดูจุดบอดของรถด้านขวา 
ค. เพ่ือเปล่ียนช่องจรำจรในกรณีท่ีไม่ตอ้งกำรเปิดสญัญำณไฟเล้ียว 
ง. เพ่ือใหส้ำมำรถเห็นผูค้นท่ีเดินอยูบ่ริเวณทำงเดินเทำ้ 
 
41. ข้อใดคอืความหมายทีถู่กต้องของจุดบอด 
ก. บริเวณดำ้นหลงัของรถท่ีกระจกมองหลงัจบัภำพไม่ได ้
ข. บริเวณทีค่นขับไม่สามารถมองเห็นได้ชัดในขณะขับรถ 
ค. บริเวณดำ้นหนำ้ของรถท่ีผูข้บัข่ีไม่สำมำรถมองเห็นได ้
ง. บริเวณดำ้นซำ้ยของรถท่ีผูข้บัข่ีไม่สำมำรถมองเห็นได ้
 
42. ถ้าเคร่ืองดบัขณะก าลงัเคลือ่นทีอ่อกจากทางลาดชัน ท่านควรปฏิบัตอิย่างไรเป็นล าดบัแรก 
ก. ท าการเบรกทนัทเีพือ่ไม่ให้รถไหล 
ข. เปล่ียนไปเขำ้เกียร์วำ่ง  
ค. ติดเคร่ืองใหม่ 
ง. เปิดไฟฉุกเฉิน 
 
43. การขบัขีข่ึน้หรือลงทางลาดชัน ควรใช้เกยีร์ใด 
ก. เกยีร์ต า่ 
ข. เกียร์สูง 
ค. เกียร์วำ่ง 
ง. เกียร์ใดก็ได ้
 
44. ในการขับขี่ลงทางลาดชัน ผู้ขบัขี่ควรใช้เกยีร์ต า่เนือ่งจากสาเหตใุด 
ก. เพ่ือเพ่ิมก ำลงัของรถ 
ข. เพือ่หน่วงความเร็วของรถ 
ค. เพื่อลดควำมร้อนของเคร่ืองยนต ์
ง. เพ่ือเพ่ิมควำมเร็วของรถ 
 
45. เพราะเหตุใดจงึไม่ควรใช้เบรกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานในขณะขบัขีล่งทางลาดชัน 
ก. จะท ำใหเ้สียเวลำในกำรเดินทำง 
ข. จะท ำใหเ้ปลืองน ้ ำมนั 
ค. จะท าให้ผ้าเบรกไหม้ 
ง. จะท ำใหร้ถเคล่ือนตวัไดช้ำ้ 
 
 
 



46. ในการขับขี่ลุยน า้ ผู้ขบัขี่ควรปฏิบัตอิย่างไร 
ก. ลดความเร็วลง แต่เร่งเคร่ืองยนต์ให้มากกว่าปกตเิลก็น้อย 
ข. เปิดไฟฉุกเฉิน 
ค. ขบัรถดว้ยควำมเร็วมำกข้ึน 
ง. ขบัรถดว้ยควำมเร็วปกติ 
 
47. เหตุใดขณะขบัรถลุยน า้จงึต้องเร่งเคร่ืองยนต์มากกว่าปกตเิลก็น้อย 
ก. เพื่อใหร้ถมีควำมเร็วคงท่ี 
ข. เพื่อใหเ้คร่ืองยนตร้์อน 
ค. เพื่อใหร้ถมีควำมเร็วมำกข้ึน 
ง. เพือ่ป้องกนัไม่ให้เคร่ืองยนต์ดบั 
 
48. ท่านควรปฏบิัตอิย่างไรขณะขบัรถผ่านบริเวณน า้ท่วม 
ก. ขับช้าๆ ตามหลงัรถคนัหน้าในระยะห่างพอสมควร 
ข. พยำยำมไม่ใชเ้บรกโดยเดด็ขำด 
ค. พยำยำมขบัจ้ีทำ้ยรถคนัหนำ้ตลอดเวลำ 
ง. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลำ 
 
49. หลงัจากขับรถผ่านบริเวณน า้ท่วม ท่านควรทดสอบระบบใดต่อไปนี ้
ก. ระบบสตำร์ทเคร่ืองยนต ์
ข. ระบบไฟฟ้ำ 
ค. ระบบเบรก 
ง. ระบบช่วงล่ำง 
 
50. ข้อใดต่อไปนีค้อืประโยชน์สูงสุดของการชะลอรถด้วยเคร่ืองยนต์ในขณะลงทางลาดชัน 
ก. ลงทางลาดชันด้วยความปลอดภัย 
ข. ลดกำรสึกหรอของผำ้เบรก 
ค. ช่วยประหยดัน ้ ำมนั 
ง. เพ่ิมกำรทรงตวัของรถ 
 
51. เพราะเหตุใดรถจงึลืน่ไถลได้ง่ายขณะฝนตกใหม่ๆ 
ก. น ้ ำฝนท ำใหถ้นนช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ข. น า้ฝนจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มรองรับระหว่างยางกบัพืน้ถนน 
ค. ถนนคอนกรีตดูดซบัน ้ ำฝนไดเ้ป็นอยำ่งดี 
ง. พ้ืนถนนปรับอุณหภูมิเร็วเกินไป 
 
 
 



52. ข้อใดไม่ควรปฏิบัตเิมือ่ขับขี่ในขณะฝนตกหนัก  
ก. ขับรถเร็วและกระแทกเบรกรถอย่างรุนแรง 
ข. ขบัดว้ยควำมเร็วต ่ำ 
ค. เปิดไฟหนำ้รถ 
ง. หยดุรถรอบนถนน 
 
53. ข้อใดต่อไปนีป้ฏบิัตไิด้ถูกต้องส าหรับการขับขี่ในเวลากลางคนื 
ก. เปิดไฟสูงตลอดเวลำขณะขบัข่ี 
ข. ขับให้ช้ากว่าปกตหิรือไม่เร็วกว่าสายตาทีม่องเห็น 
ค. ขบัใหเ้ร็วไดต้ำมปกติ 
ง. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลำขณะขบัข่ี 
 
54. หลงัจากเกดิอบุัตเิหตุ ผู้ขับขี่ต้องปฏบิัตส่ิิงใดเป็นอนัดบัแรก  
ก. แจง้กูภ้ยั 
ข. แจง้ต ำรวจ 
ค. แจง้ประกนัภยัรถยนต ์
ง. ให้สัญญาณเพือ่เตอืนให้รถอืน่ทราบ 
 
55. หากมผู้ีบาดเจบ็หลงัจากเกดิอบุัตเิหตุ ท่านควรปฏบิัตอิย่างไรหากตวัท่านมไิด้รับบาดเจบ็ 
ก. ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแล้วรีบน าส่งโรงพยาบาล 
ข. ไม่ตอ้งสนใจหำกผูบ้ำดเจบ็ไม่ใช่คนท่ีท่ำนรู้จกั 
ค. แจง้ต ำรวจท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง 
ง. รีบแจง้หน่วยกูภ้ยัใหเ้ร็วท่ีสุด 
 
56. ข้อใดถูกต้องเกีย่วกบัการขับขีอ่ย่างประหยดัน า้มนั 
ก. รถจะประหยดัน ้ ำมนัมำกข้ึนหำกวิง่ดว้ยควำมเร็วท่ีสูงข้ึน 
ข. รถจะประหยดัน า้มนัหากขับด้วยความเร็วคงที่ 
ค. รถจะประหยดัน ้ ำมนัมำกข้ึนหำกเร่งเคร่ืองบ่อยคร้ัง 
ง. รถจะประหยดัน ้ ำมนัมำกข้ึนหำกวิง่ดว้ยควำมเร็วท่ีไม่คงท่ี 
 
57. หากก าลงัขับขี่รถอยู่บนถนน แล้วฝนเร่ิมตก ผู้ขับขี่ควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. ลดความเร็วของรถลง 
ข. เร่งควำมเร็วของรถเพ่ือใหผ้ำ่นฝนไปใหเ้ร็ว 
ค. เปิดไฟฉุกเฉินและรีบขบัผำ่นบริเวณนั้นไป 
ง. หยดุรถขำ้งทำงทนัที 
 
 
 



58. เมือ่ขบัรถในเวลากลางคนื ผู้ขบัขี่ควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. ทิง้ระยะห่างระหว่างรถคนัหน้าให้มากกว่าปกต ิ
ข. เปิดไฟฉุกเฉินขณะท ำกำรแซงรถคนัหนำ้ 
ค. พยำยำมขบัรถเขำ้ไปใหใ้กลก้บัรถคนัหนำ้เพ่ือใหร้ถคนัหนำ้เห็นรถเรำไดช้ดัเจน 
ง. ใชไ้ฟสูงตลอดทำงของกำรขบัรถ 
 
57. ก่อนการขบัรถเป็นระยะทางไกลๆ ผู้ขบัขี่ควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. ด่ืมเคร่ืองด่ืมชูก ำลงัก่อนกำรเดินทำง 
ข. พกัผ่อนให้เพยีงพอ 
ค. รับประทำนอำหำรก่อนกำรเดินทำง  
ง. หำเพ่ือนนัง่ไปดว้ยขณะเดินทำง 
 
58. จากสถานการณ์ดงัรูป หากต้องการจะเคลือ่นทีต่่อไป ผู้ขับขี่ควรปฏิบตัอิย่างไรเป็นล าดบัแรก 

 
ก. เปิดสญัญำณไฟ 
ข. ตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านขวา 
ค. บีบแตรใหส้ญัญำณ 
ง. ลดกระจกแลว้โบกมือขอทำง 
 
59. เมือ่ต้องขับรถเข้าใกล้ทางรถไฟทีไ่ม่มแีผงกั้น ข้อใดต่อไปนีก้ล่าวถูกต้อง 

  
ก. ชะลอรถและควรเตรียมพร้อมทีจ่ะหยุดรถตลอดเวลา 
ข. เพ่ิมควำมเร็วเพ่ือใหผ้ำ่นไปไดเ้ร็ว 
ค. บีบแตรเตือนเพื่อควำมปลอดภยั 
ง. เปิดกระจกเพื่อฟังเสียงสญัญำณเตือนรถไฟ 



60. เมือ่ขบัผ่านทางทีม่ป้ีายเตอืนว่า “ระวงัทางข้างหน้าหินหล่นทบัเส้นทางบ่อย” หรือป้ายเตอืนดงัในรูป ท่านควรปฏบิัติ
อย่างไร 

 
ก. ชะลอความเร็วลง ขบัขี่ด้วยความระมดัระวงัมากขึน้ 
ข. รีบเร่งควำมเร็วเพ่ือผำ่นไปอยำ่งรวดเร็ว 
ค. ไม่ตอ้งท ำอะไร เพรำะโอกำสท่ีจะเกิดยำก  
ง. หลีกเล่ียงไปใชเ้สน้ทำงอ่ืน 
 
61. เมือ่พบว่าไฟไหม้เคร่ืองยนต์ขณะขับรถ ผู้ขบัรถควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. ขบัรถลงแม่น ้ ำขำ้งทำง 
ข. จอดและสละรถทนัที 
ค. ตั้งสต ิค่อยๆ ขับรถจอดข้างทาง 
ง. แจง้กูภ้ยัทำงหลวง 
 
62. ส่ิงใดต่อไปนีม้ผีลท าให้รถเปลอืงน า้มนั 
ก. ดอกยำงสึกหรอ 
ข. ขบัรถดว้ยควำมเร็วคงท่ี 
ค. ระยะกำรปรับเบรกปกติ 
ง. บรรทุกน า้หนกัเกนิกว่าทีก่ าหนด 
 
63. ปัจจยัใดต่อไปนีม้ผีลต่อการเกดิสถานการณ์อนัตรายมากทีสุ่ด 
ก. ความไม่พร้อมของคนขบั 
ข. ลกัษณะทำงภูมิศำสตร์ 
ค. กำรเคล่ือนท่ีของรถ หรือคนเดินเทำ้ 
ง. สภำพผิวจรำจร 
 
64. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกบัการขับรถอย่างปลอดภัย 
ก. หำกง่วงนอนมำกควรขบัรถดว้ยควำมเร็วสูง เพื่อใหต่ื้นตวั 
ข. การเว้นระยะห่างจากรถคนัหน้าในขณะฝนตกควรมากกว่าการขับรถในสภาวะปกต ิ
ค. ไม่จ ำเป็นตอ้งตรวจสภำพรถก่อนออกเดินทำง 
ง. ควรขบัรถดว้ยควำมเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เพ่ือถึงท่ีหมำยเร็วข้ึน 
 



65. จากรูป หากท่านต้องการแซงรถข้างหน้าแล้วกลบัช่องทางเดนิรถด้านซ้าย ท่านจะต้องให้สัญญาณไฟอย่างไร 

 
  
ก. ตรวจสอบความปลอดภัยแล้วเปิดสัญญาณไฟเลีย้วขวาก่อนแซง  
ข. เปิดสญัญำณไฟเล้ียวซำ้ยขณะแซง  
ค. เปิดสญัญำณไฟเล้ียวขวำก่อนและตำมดว้ยสญัญำณไฟเล้ียวซำ้ยขณะแซง 
ง. ไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดสญัญำณไฟหำกรถคนัหนำ้ขบัดว้ยควำมเร็วต ่ำ 
 
66. ในสภาพถนนปกต ิรถพร้อม คนพร้อม ขับรถตามรถคนัหน้าต้องเว้นระยะห่างจากรถคนัหน้าเท่าใดจงึจะปลอดภัยเมือ่
รถคนัหน้าหยุด 
ก. หน่ึงช่องรถ 
ข. 3 เมตร 
ค. 5 เมตร 
ง. ห่างพอสมควรและสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัย 
 
67. สถานการณ์ใดใช้ไฟฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม 
ก. เปิดไฟฉุกเฉินในขณะท่ีหมอกลงจดั 
ข. เปิดไฟฉุกเฉินเม่ือก ำลงัจะเล้ียวซำ้ยบริเวณทำงแยกท่ีไม่มีสญัญำณไฟจรำจร 
ค. เปิดไฟฉุกเฉินเพ่ือใหผู้ข้บัข่ีท่ำนอ่ืนทรำบวำ่ตนจะวิง่ตรงไป 
ง. เปิดไฟฉุกเฉินเมือ่รถจอดเสียอยู่บริเวณไหล่ทาง 
 
68. รถทีข่ับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยยีบเบรกกะทนัหัน (รถทีไ่ม่มรีะบบเบรก ABS) จะมผีลอย่างไร 
ก. จะหยดุรถไดต้ำมระยะท่ีก ำหนด 
ข. รถจะค่อยๆ ชะลอควำมเร็วลง 
ค. ล้อจะลอ็กและรถอาจจะหมุน 
ง. ลอ้จะลอ็กและรถจะหยดุทนัที 
 
69. การหยุดรถอย่างกะทนัหัน (รถทีไ่ม่มรีะบบเบรก ABS) ควรปฏิบัตอิย่างไร 
ก. เหยยีบเบรกสลบักบัปล่อยเบรกเป็นจงัหวะ 
ข. เหยยีบเบรกแรงๆ 
ค. เหยยีบเบรกเทำ้สลบักบัดึงเบรกมือ 
ง. เหยยีบเบรกเทำ้และดึงเบรกมือพร้อมกนั 



70. ข้อใดปฏบิัตไิม่ถูกต้องในการเบรกฉุกเฉิน 
ก. หกัพวงมำลยัหลบเม่ือจ ำเป็นตอ้งหลบกำรปะทะดำ้นหนำ้ 
ข. มือทั้งสองขำ้งตอ้งจบัอยูท่ี่พวงมำลยั 
ค. ใช้เบรกมอืช่วย 
ง. หลีกเล่ียงกำรเหยยีบกระแทกเบรกส ำหรับเบรกท่ีไม่ใช่ระบบเบรก ABS 
 
71. การจอดรถลกัษณะใดทีอ่าจก่อให้เกดิอุบัตเิหต ุ
ก. จอดรถซ้อนคนั 
ข. จอดรถชิดขอบทำงดำ้นซำ้ย 
ค. จอดรถในลำนจอดรถ 
ง. จอดรถภำยในอำคำรจอดรถ 
 
72. รูปใดต่อไปนี ้ห้ามจอด 

 
ก. รูป 1 และรูป 2 
ข. รูป 2 และรูป 3 
ค. รูป 1 และรูป 3 
ง. ทั้งรูป 1 2 และ 3 
 
73. หากท่านจอดรถชิดขอบทางทางด้านซ้ายอยู่ และต้องการทีจ่ะเคลือ่นตวัออก ท่านควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. มองดูรถทีต่ามมาผ่านกระจกมองข้างและกระจกมองหลงั จากนั้นเปิดสัญญาณไฟเลีย้วขวา 
ข. เปิดสญัญำณไฟเพื่อเตือนใหร้ถคนัท่ีตำมมำชะลอควำมเร็วลง  
ค. ไม่จ ำเป็นตอ้งหนัมองดูรถท่ีจอดอยูข่ำ้งหนำ้ มองแค่รถท่ีตำมมำก็พอ 
ง. ใหส้ญัญำณมือเพื่อขอทำง 
 
74. เมือ่ฝนเร่ิมตกหนักในขณะทีท่่านขับรถอยู่ในเขตทีจ่ ากดัความเร็วไม่เกนิ 60 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง ท่านควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. ขบัดว้ยควำมเร็วเท่ำเดิม 
ข. ชะลอความเร็วลง 
ค. ขบัรถเขำ้ขำ้งทำงและรอจนกวำ่ฝนจะหยดุตก 
ง. เร่งควำมเร็ว 
 



75. สาเหตุใดต่อไปนีเ้ป็นสาเหตุหลกัทีท่ าให้เกดิการชนท้าย 
ก. คนขำ้มถนนตดัหนำ้ 
ข. สญัญำณไฟจรำจรเปล่ียนแปลงโดยฉบัพลนั 
ค. ขับรถชิดคนัหน้ามากเกนิไป 
ง. กำรหยดุรถทุกๆ แยก 
 
76. การขบัรถทิง้ระยะห่างจากรถคนัหน้ามากเกนิไป จะเกดิผลเสียอย่างไรกบัสภาพการจราจร 
ก. กำรจรำจรคล่องตวัมำกข้ึน 
ข. จะขบัรถดว้ยควำมปลอดภยัมำกข้ึน 
ค. ลดอุบติัเหต ุ
ง. เกดิปัญหาการจราจรตดิขัด 
 
77. เพือ่เป็นการป้องกนัอบุัตเิหตุ ผู้ขับขีต้่องทิง้ระยะห่างจากรถคนัหน้าเป็นระยะเท่าใด 
ก. ระยะห่างทีเ่หมาะสมกบัความเร็วของรถ 
ข. 2 เมตร 
ค. 3 เมตร 
ง. ไม่นอ้ยกวำ่ 4 เมตร 
 
78. ข้อใดต่อไปนีไ้ม่ถูกต้องในการขับขี ่
ก. เมือ่รถคนัหลงัขบัตามมาในระยะกระช้ันชิด ควรเพิม่ความเร็ว 
ข. น ้ ำหนกัและควำมเร็วของตวัรถมีผลต่อระยะทำงในกำรหยดุรถ 
ค. ระยะปลอดภยัของรถใหญ่จะตอ้งมีมำกกวำ่ระยะปลอดภยัของรถยนต ์
ง. เม่ือระยะห่ำงกบัรถคนัหนำ้นอ้ยเกินไป ควรลดควำมเร็ว 
 
79. การเปลีย่นช่องทางจราจร ควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. เปล่ียนช่องจรำจรเม่ือใดก็ได ้
ข. มองกระจกข้าง ให้สัญญาณแล้วเปลีย่นช่องจราจรเมือ่เห็นว่าปลอดภัย 
ค. เปล่ียนช่องจรำจรโดยเร็วเพ่ือหลบรถคนัอ่ืน 
ง. ใหส้ญัญำณมือและสญัญำณไฟแลว้เปล่ียนช่องจรำจรไดเ้ลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80. หากท่านเห็นรถบรรทุกทีอ่ยู่ข้างหน้าเปิดไฟเลีย้วซ้ายแต่ก าลงัเคลือ่นไปทางขวา ท่านควรปฏบิัตอิย่างไร 

 
ก. รักษาระยะห่างไว้และรอให้รถใหญ่เคลือ่นไปในทศิทางทีแ่น่นอน 
ข. ขบัเขำ้ไปใกล้ๆ  เพื่อเตรียมแซง 
ค. ใหเ้ขำ้ใจวำ่ผูข้บัข่ีรถใหญ่นั้นเปิดสญัญำณไฟผิด 
ง. เตรียมแซงเม่ือรถใหญ่เร่ิมชะลอควำมเร็ว 
 
81. จากรูป รถคนัสีน า้เงนิ หรือรถคนัสีเขียว มสิีทธิทีจ่ะได้ไปก่อน 

 
ก. รถคนัสีน ้ ำเงิน 
ข. รถคนัสีเขียว 
ค. รถคนัไหนไปก่อนก็ได ้
ง. มีสิทธิท่ีจะไปพร้อมๆ กนั 
 
82. กรณีทีท่่านเห็นรถคนัอืน่ให้สัญญาณเพือ่เลีย้วรถหรือเปลีย่นช่องทางการเดนิรถ ท่านต้องปฏบิตัอิย่างไร 
ก. ชะลอความเร็วและให้ทาง 
ข. เร่งควำมเร็วเพ่ือจะไปก่อน 
ค. หยดุรถ 
ง. จอดรถ 
 
 
 



83. จากรูป รถคนัใดจะต้องให้ทาง 

 
ก. รถคนัสีขาว 
ข. รถคนัสีแดง 
ค. รถท่ีมีควำมเร็วสูงกวำ่ 
ง. รถท่ีมีควำมเร็วต ่ำกวำ่ 
 
84. รูปใดแสดงการกลบัรถทีถู่กต้อง 

 
ก. รูป 1 
ข. รูป 2 
ค. รูป 3 
ง. รูป 1 และ รูป 3 
 
85. ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นการปฏิบตัทิีไ่ม่ถูกต้อง 
ก. ไม่แซงหำกรถคนัหนำ้ก ำลงัแซงอยู ่
ข. แซงขณะทีร่ถข้างหลงัก าลงัจะแซงรถของท่าน 
ค. ไม่แซงหำกมีรถวิง่สวนมำในระยะใกล ้
ง. แซงไดห้ำกรถขำ้งหนำ้ของท่ำนเปิดไฟเล้ียวซำ้ยและชะลอควำมเร็วลง 
 
 
 
 
 



86. จากรูป หากรถทีท่่านก าลงัจะแซงเปิดสัญญาณไฟเลีย้วขวา ผู้ขบัขี่ควรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ชะลอความเร็วและรอจนกว่ารถคนัหน้าเลีย้วผ่านไป 
ข. เพ่ิมควำมเร็วของรถและแซงผำ่นไป 
ค. ใหส้ญัญำณไฟสูงเพ่ือบอกใหรู้้วำ่จะแซงผำ่นไปก่อน 
ง. ใหส้ญัญำณแตรเพ่ือบอกใหรู้้วำ่จะแซงผำ่นไปก่อน 
 
87. ข้อใดต่อไปนีก้ล่าวได้ถูกต้องเกีย่วกบัการแซงรถคนัหน้าทีเ่คลือ่นตวัด้วยความเร็วทีใ่กล้เคยีงกนั 
ก. ใชร้ะยะทำงและเวลำในกำรแซงนอ้ยลง 
ข. ใชร้ะยะทำงมำกข้ึน เวลำในกำรแซงเท่ำเดิม 
ค. ใชร้ะยะทำงเท่ำเดิม เวลำในกำรแซงมำกข้ึน 
ง. ใช้ระยะทางและเวลาในการแซงมากขึน้ 
 
88. หากท่านขบัรถด้วยความเร็ว 90 กโิลเมตรต่อช่ัวโมงแต่ท่านรู้สึกว่าเร็วเกนิไป ท่านควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. ชะลอความเร็วลงจนท่านคดิว่าปลอดภัย 
ข. ขบัใหใ้กลเ้คียง 100 กม.ต่อชัว่โมง 
ค. ออกจำกเสน้ทำงนั้น 
ง. หยดุรถของท่ำนทนัที 
 
89. การขบัขี่ในทางลกัษณะใดทีไ่ม่จ าเป็นต้องให้สัญญาณไฟเลีย้ว 
ก. ทำงเล้ียวซำ้ยเขำ้ซอย 
ข. ทางบังคบัเลีย้ว 
ค. ทำงเล้ียวซำ้ยออกจำกซอย 
ง. ทำงกลบัรถ 
 
90. การเปิดไฟสูงในสถานการณ์ใดถูกต้อง 
ก. เปิดไฟสูงขณะทีไ่ม่มรีถสวนทาง 
ข. เปิดไฟสูงขณะฝนตกหนกั 
ค. เปิดไฟสูงเม่ือรถเกิดอุบติัเหต ุ
ง. เปิดไฟสูงเม่ือขบัรถตำมหลงัคนัหนำ้ 
 
 



91. เมือ่รถของท่านเสียบริเวณกลางถนน ท่านควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. น ำสญัลกัษณ์รูปสำมเหล่ียมมำไวท้ำ้ยรถของท่ำน 
ข. จอดรถท้ิงไวก้ลำงถนน 
ค. เปิดไฟฉุกเฉินและน ารถจอดเข้าข้างทาง 
ง. ก่อกองไฟขำ้งทำงในกรณีท่ีรถท่ำนเสียเวลำกลำงคืน 
 
92. ท่านควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินในกรณีใด 
ก. เมือ่รถของท่านเสีย 
ข. เม่ือท่ำนขบัรถดว้ยควำมเร็วต ่ำขณะท่ีก ำลงัหลงทำง 
ค. เม่ือท่ำนขบัรถดว้ยควำมเร็วต ่ำเน่ืองจำกฝนตกหนกั 
ง. เม่ือท่ำนตอ้งกำรขบัผำ่นส่ีแยกไปในทิศทำงตรง.  
 
93. ข้อใดต่อไปนีก้ล่าวไม่ถูกต้องส าหรับการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินตลอดเวลา 
ก. ท ำใหไ้ม่สำมำรถส่งสญัญำณไฟเล้ียวได ้
ข. ท าให้ผู้ขับขี่คนัอืน่เข้าใจว่าเป็นรถทีข่บัเร็ว 
ค. ท ำใหผู้ข้บัข่ีคนัอ่ืนสบัสนวำ่รถคนัท่ีเปิดไฟฉุกเฉินก ำลงัเล้ียวไปดำ้นใดดำ้นหน่ึง 
ง. ท ำใหผู้ข้บัข่ีคนัอ่ืนคิดวำ่เป็นรถท่ีจอดน่ิงอยู ่
 
94. การหยุดรถในสถานการณ์ใดจะใช้ระยะทางมากกว่าปกต ิ
ก. ขณะฝนตก 
ข. ตอนกลำงคืน 
ค. ขณะท่ีมีลมแรง 
ง. ขณะมีหมอก  
 
95. ส่ิงใดเป็นปัจจยัทีท่ าให้การเบรกด้อยประสิทธิภาพ 
ก. กำรดูแลเอำใจใส่สภำพเคร่ืองยนตแ์ละระบบช่วงล่ำง 
ข. ควำมวอ่งไวในกำรตอบสนองของร่ำงกำยดีเยีย่ม 
ค. การดืม่สุราก่อนขับรถ 
ง. กำรดูแลเอำใจใส่ลมยำง  
 
96. หากท่านจอดรถในทางเดนิรถหรือบนไหล่ทางในเวลากลางคนื ท่านต้องปฏิบัตอิย่างไร 
ก. เปิดไฟหร่ี 
ข. เปิดไฟเล้ียวซำ้ย 
ค. เปิดไฟเล้ียวขวำ 
ง. เปิดไฟต ่ำ 
 
 
 
 



97. จากรูป เมือ่ท่านพบรถประจ าทางเปิดไฟเลีย้วขวาเพือ่ออกจากป้ายรถเมล์ ท่านควรปฏิบัตอิย่างไร 

 
ก. ไม่ตอ้งสนใจและขบัแซงรถประจ ำทำงไปในทนัที 
ข. ชะลอความเร็วและให้รถประจ าทางไปก่อน 
ค. บีบแตรหรือกะพริบไฟสูง 
ง. เปิดสญัญำณไฟฉุกเฉิน เพ่ือบอกใหร้ถประจ ำทำงไปก่อน 
 
98. จากรูป หากท่านต้องการแซงบนถนนทีม่รีถวิง่สวนมา ท่านต้องปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขบัแซงไปไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งสนใจรถท่ีสวนมำ 
ข. หำกท่ำนคิดวำ่ท่ำนขบัไดเ้ร็วกวำ่รถท่ีสวนมำแลว้ จึงท ำกำรแซงไดท้นัที 
ค. หยุดรอให้รถทีข่บัสวนมาผ่านไปก่อนแล้วค่อยขบัแซง 
ง. หำกคิดวำ่ถนนมีควำมกวำ้งพอจึงแซงไปไดเ้ลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99. ท่านก าลงัขับขี่ผ่านบริเวณทีม่รีถจอดอยู่ข้างทาง แต่ท่านสังเกตเห็นลูกบอลกลิง้ออกมา ท่านควรปฏิบัตอิย่างใด 

  
ก. ขบัรถดว้ยควำมเร็วเท่ำเดิมและใหส้ญัญำณไฟสูง 
ข. ขบัรถดว้ยควำมเร็วเท่ำเดิมและใหส้ญัญำณแตร 
ค. ลดความเร็วลงและเตรียมทีจ่ะหยุดรถ 
ง. จอดรถและโบกมือใหเ้ด็กไปเก็บลูกบอล 
 
100. จากรูป ข้อใดต่อไปนีถู้กต้องเกีย่วกบัการแซง 

 
ก. รถคนัหลงัไม่สามารถแซงคนัหน้าได้ 
ข. รถคนัหลงัสำมำรถแซงไดห้ำกไม่มีคนขำ้มถนน 
ค. รถคนัหลงัสำมำรถแซงไดห้ำกไม่มีรถสวนมำ 
ง. รถคนัหลงัสำมำรถแซงไดห้ำกไม่มีป้ำยหยดุบนขอบทำง 
 
101. เมือ่ท่านขับรถเข้าใกล้รถทีจ่อดอยู่ข้างทาง ท่านควรปฏิบัตอิย่างไรจงึจะเหมาะสมทีสุ่ด 
ก. ขบัต่อไปโดยไม่ตอ้งระวงัส่ิงใด 
ข. เร่งควำมเร็วผำ่นไปทนัที 
ค. ใหส้ญัญำณไฟสูงเพียงอยำ่งเดียวก็เพียงพอ 
ง. เพิม่ความระมดัระวงัมากขึน้ เตรียมพร้อมทีจ่ะหยุดเสมอ 
 
 



102. เมือ่ท่านขับรถเข้าใกล้รถทีจ่อดอยู่ข้างทาง ท่านควรปฏิบัตอิย่างไรจงึจะเหมาะสมทีสุ่ด 
ก. เร่งควำมเร็วผำ่นไปทนัที 
ข. เพิม่ความระมดัระวงัมากขึน้ เตรียมพร้อมทีจ่ะหยุดเสมอ 
ค. ใหส้ญัญำณไฟสูงเพียงอยำ่งเดียวก็เพียงพอ 
ง. ขบัต่อไปโดยไม่ตอ้งระวงัส่ิงใด 
 
103. ในการขบัขี่ท่านควรหลกีเลีย่งพฤตกิรรมใดมากทีสุ่ด 
ก. ขับขี่เร็วเกนิอตัราทีก่ฎหมายก าหนด 
ข. เปล่ียนช่องจรำจร 
ค. ขบัข่ีดว้ยควำมเร็วคงท่ี 
ง. แซงรถคนัอ่ืน เม่ือเห็นวำ่ปลอดภยั 
 
104. เมือ่ท่านขับรถผ่านถนนทีม่นี า้ท่วมขังแล้ว ท่านควรปฏิบัตอิย่างไร 
ก. หยดุรถ รอผำ้เบรกใหแ้หง้ 
ข. หยดุรถ ตรวจสอบยำง 
ค. ใช้เท้าแตะเบรกเพือ่ให้ผ้าเบรกแห้งเร็ว 
ง. ขบัรถใหเ้ร็วข้ึนเพ่ือใหผ้ำ้เบรกแหง้ 
 
105. การขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบตัอิย่างไร 
ก. หำกไม่มีสญัญำณไฟจรำจร ใหร้ถคนัท่ีใหญ่กวำ่ผำ่นทำงร่วมทำงแยกไปก่อน 
ข. เม่ือพบป้ำยเตือนทำงร่วมทำงแยกใหข้บัรถไปตำมปกติ 
ค. เม่ือพบป้ำยเตือนสญัญำณไฟบริเวณทำงร่วมทำงแยกใหเ้พ่ิมควำมเร็วข้ึนเลก็นอ้ย 
ง. ปฏิบัตติามสัญญาณไฟจราจรหรือกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
 
106. จากรูปรถคนัสีน า้เงนิ หรือรถคนัสีเขียวมสิีทธิทีจ่ะผ่านไปก่อน 

 
ก. ให้รถคนัสีเขียวไปก่อน 
ข. ใหร้ถคนัสีน ้ ำเงินไปก่อน 
ค. รถคนัไหนไปก่อนก็ได ้หำกมีควำมเร็วสูงกวำ่ 
ง. รถคนัไหนไปก่อนก็ได ้หำกมำถึงก่อน 
 



108. จากรูป หากท่านต้องการทีจ่ะเลีย้วขวาทีท่างแยกรูปตวั T ท่านจะต้องปฏิบัตอิย่างไร 

 
ก. ให้ทั้งรถทางขวาและซ้ายไปก่อน 
ข. ใหร้ถทำงขวำไปก่อน 
ค. ใหร้ถทำงซำ้ยไปก่อน 
ง. เล้ียวขวำไดท้นัที 
 
 
109. จากรูป เมือ่ท่านขับรถมาถึงทางแยกพบสัญญาณไฟเขียว แต่เกดิจราจรตดิขัดในเส้นทางทีท่่านจะสัญจร ท่านควร
ปฏิบัตอิย่างไร 

 
ก. ขบัรถเขำ้ไปต่อคนัหนำ้ 
ข. รอจนกว่ารถข้างหน้าของท่านจะเคลือ่นตวั แล้วจงึขบัรถเข้าไปต่อคนัหน้า 
ค. ขบัรถเขำ้ไปตรงกลำงแยก แลว้รอจนกวำ่รถขำ้งหนำ้จะเคล่ือนตวั 
ง. พยำยำมขบัแทรกไปทำงขวำของรถคนัหนำ้ 
 
 
 
 
 
 



110. จากรูป รถคนัสีฟ้าและรถคนัสีเหลอืงต้องการจะเลีย้วขวาเพือ่ไปเลีย้วซ้ายในซอยที ่1 รถคนัใดอยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสม 
  

 
ก. รถคนัสีฟ้ำ 
ข. รถคนัสีเหลือง 
ค. เหมาะสมทั้งคู่ 
ง. ไม่เหมำะสมทั้งคู ่
 
111. จากรูป รถคนัสีแดงและรถคนัสีเหลอืงต้องการไปในทศิทางเดยีวกนั รถคนัใดมสิีทธิไปก่อนเมือ่มสัีญญาณให้หยุดทั้ง
สองทศิทาง 

 
ก. รถคนัสีเหลือง 
ข. รถคนัสีแดง 
ค. คนัใดก็ตำมท่ีมำถึงทำงแยกก่อน 
ง. คนัใดก็ตำมท่ีขบัดว้ยควำมเร็วท่ีสูงกวำ่ 
 
 



112. หากท่านพบสัญญาณไฟกะพริบสีแดงทีบ่ริเวณทางร่วมทางแยก ท่านต้องปฏบิัตอิย่างไร 
ก. ชะลอควำมเร็วลง และขบัผำ่นไปดว้ยควำมระมดัระวงั 
ข. หยุดรถหลงัเส้นหยุดรถ เมือ่เห็นว่าปลอดภัยจงึขับผ่านไปด้วยความระมดัระวงั 
ค. ขบัรถต่อไปตำมปกติ เพ่ือมิใหเ้กิดควำมล่ำชำ้แก่รถคนัท่ีตำมมำ 
ง. แจง้เจำ้พนกังำนวำ่สญัญำณไฟจรำจรขดัขอ้ง 
 
113. หากท่านพบสัญญาณไฟกะพริบสีเหลอืงทีบ่ริเวณทางร่วมทางแยก ท่านต้องปฏบิัตอิย่างไร 
ก. ชะลอความเร็วลง และขบัผ่านไปด้วยความระมดัระวงั 
ข. หยดุรถหลงัเสน้หยดุรถ เม่ือเห็นวำ่ปลอดภยัจึงขบัผำ่นไปดว้ยควำมระมดัระวงั 
ค. ขบัรถต่อไปตำมปกติ เพ่ือมิใหเ้กิดควำมล่ำชำ้แก่รถคนัท่ีตำมมำ 
ง. แจง้เจำ้พนกังำนวำ่สญัญำณไฟจรำจรขดัขอ้ง 
 
 
114. จากรูป ในกรณีทีไ่ม่มสัีญญาณไฟจราจร รถคนัสีแดงหรือรถคนัสีเหลอืงมสิีทธิทีจ่ะได้ไปก่อน 

 
ก. รถท่ีมำถึงทำงแยกก่อน 
ข. รถคนัสีแดง 
ค. รถคนัสีเหลอืง 
ง. รถท่ีมีควำมเร็วสูงกวำ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115. จากรูป หากรถคนัสีแดง และรถคนัสีเหลอืงต้องการจะเลีย้วขวาในเวลาเดยีวกนั รถคนัใดจะมสิีทธิไปก่อน 

 
ก. สามารถไปได้ในเวลาเดยีวกนั 
ข. รถคนัสีแดง 
ค. รถคนัสีเหลือง 
ง. รถท่ีมีควำมเร็วสูงกวำ่ 
 
116. การขับขี่ในบริเวณชุมชนทีถู่กต้อง ควรปฏิบัตอิย่างไร 
ก. ขบัดว้ยควำมเร็วสูง 
ข. ขบัดว้ยควำมเร็วปกติ 
ค. ขบัดว้ยควำมเร็วปกติ แต่ชะลอควำมเร็วเม่ือพบป้ำยเตือน 
ง. ขับด้วยความเร็วทีต่ า่ 
 
117. ในการขบัขีภ่ายในชุมชน ผู้ขับขี่ไม่จ าเป็นต้องใส่ใจกบัส่ิงใด 
ก. ป้ายโฆษณาข้างทาง 
ข. รถโดยสำรท่ีก ำลงัจอดและก ำลงัเคล่ือนท่ีออก 
ค. สตัวท่ี์ถูกปล่อยอยูบ่นถนน 
ง. คนข่ีจกัรยำน 
 
118. เมือ่ขับขี่เข้าใกล้บริเวณทางม้าลายหน้าโรงเรียน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัตอิย่างไร 
ก. พยำยำมใชค้วำมเร็วคงท่ีในกำรผำ่นบริเวณนั้น 
ข. ขบัรถชิดขอบทำงดำ้นซำ้ยดว้ยควำมระมดัระวงั 
ค. ชะลอความเร็วลง 
ง. ใหส้ญัญำณเตือนผูค้นในละแวกนั้น 
 
119. เมือ่ขับรถเข้าใกล้บริเวณทางม้าลาย แต่ไม่มคีนข้ามทางม้าลาย ผู้ขับขี่ควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. ใชส้ญัญำณแตรเสียงสั้นเพ่ือเตือน 
ข. ไม่ต้องให้สัญญาณ เพยีงชะลอความเร็วลงกพ็อ 
ค. ใชส้ญัญำณแตรเสียงยำวเพื่อเตือน 
ง. ใชส้ญัญำณไฟสูงเพื่อเตือน 



120. หากท่านก าลงัขับขี่เข้าสู่วงเวยีน และพบรถขนาดใหญ่ทีก่ าลงัเปิดสัญญาณไฟเลีย้วซ้ายแต่ตวัรถค่อยๆ เคลือ่นตวัไป
ทางขวา ท่านควรปฏิบตัอิย่างไร 
  

 
ก. รักษาระยะห่างไว้ 
ข. ใหส้ญัญำณแตร 
ค. แซงไปทำงดำ้นซำ้ย 
ง. ขบัตำมรถใหญ่ 
 
121. ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นส่ิงทีไ่ม่ควรปฏบิัตใินการขับขี่ผ่านวงเวยีน (การขับขี่ผ่านวงเวยีน) 
ก. ขบัขี่ดว้ยควำมเร็วต ่ำ 
ข. ขับแซงไปมา 
ค. ปฏิบติัตำมกฎจรำจรอยำ่งเคร่งครัด 
ง. ใหส้ญัญำณไฟเล้ียวก่อนออกจำกวงเวยีนเสมอ 
 
122. ข้อใดเป็นการขบัรถเข้าทางโค้งอย่างปลอดภัย 
ก. ลดความเร็วก่อนเข้าโค้ง 
ข. ใชค้วำมเร็วสูงกวำ่ท่ีก ำหนด 
ค. เปล่ียนเกียร์ขณะเขำ้ทำงโคง้ 
ง. เหยยีบเบรกกะทนัหนัขณะเขำ้ทำงโคง้ 
 
123. หากรถคนัสีเหลอืงต้องการมุ่งหน้าตรงผ่านวงเวยีน จะต้องเปิดไฟเลีย้วซ้ายเพือ่ออกจากวงเวยีนทีต่ าแหน่งใด 
ก. จุดท่ี 2 
ข. จุดท่ี 1 
ค. จุดที่ 3 
ง. เปิดสญัญำณไฟเล้ียวซำ้ยทุกๆ จุด 
 
 
 
 
 



124. จากรูป หากท่านก าลงัขับตามหลงัคนขี่จกัรยาน แต่ท่านต้องการทีจ่ะเลีย้วซ้าย ท่านควรปฏิบัตอิย่างไร 

 
ก. ชะลอความเร็วจนกว่าจกัรยานจะผ่านทางเลีย้ว 
ข. พยำยำมแซงจกัรยำนก่อนท่ีจะถึงทำงเล้ียว 
ค. จอดรถเพ่ือรอจนกวำ่คนข่ีจกัรยำนจะผำ่นทำงเล้ียว 
ง. ท ำกำรเล้ียวโดยไม่ตอ้งสนใจจกัรยำน 
 
125. ส่ิงใดทีท่่านควรระวงัเป็นพเิศษเมือ่พบรถโดยสารจอดอยู่ในถนนฝ่ังตรงข้าม 
ก. รถโดยสำรอำจเคล่ือนท่ีโดยฉบัพลนั 
ข. ผู้เดนิเท้าอาจเดนิออกมาทางข้างหลงัรถโดยสาร 
ค. รถโดยสำรอำจเสียอยู ่
ง. ไม่ตอ้งระวงั เน่ืองจำกเป็นถนนฝ่ังตรงขำ้ม 
 
126. ดงัรูปในกรณีทีร่ถสีน า้ตาลมาจากทางหลกัและรถสีน า้เงนิออกมาจากซอยซ่ึงเป็นทางรอง รถคนัใดต้องหยุดให้ทาง 

 
ก. รถคนัสีน ้ ำตำล 
ข. รถคนัสีน า้เงนิ 
ค. รถคนัใดก็ได ้
ง. รถคนัท่ีมีควำมเร็วต ่ำกวำ่ 
 
127. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกีย่วกบัการแซง  
ก. แซงบริเวณเขตหำ้มแซงดว้ยควำมระมดัระวงั 
ข. ไม่ควรแซงในทำงท่ีมีทศันวสิยัไม่ดี 
ค. ควรประเมินเวลำท่ีใชใ้นกำรแซงใหถู้กตอ้ง 
ง. แซงในขณะทีเ่ห็นว่าปลอดภัยแล้วเท่านั้น 
 



128. เมือ่ท่านเห็นสัญญาณไฟจราจรเปลีย่นจากสีเขียวเป็นสีเหลอืงในขณะทีท่่านก าลงัจะขับขี่ผ่านทางแยกในเวลาเช้าตรู่ที่
ไม่มกีารจราจรอยู่ในบริเวณรอบๆ ท่านควรปฏิบัตอิย่างไร 

 
ก. ขบัต่อไปดว้ยควำมเร็วคงท่ี 
ข. ชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถ 
ค. ขบัต่อไปดว้ยควำมเร็วสูงข้ึน 
ง. ชะลอควำมเร็วลงและขบัผำ่นไป 
 
129. ในขณะทีท่่านก าลงัหยุดรอสัญญาณไฟอยู่ทีท่างแยก แล้วไฟจราจรเปลีย่นเป็นสีเขียว ท่านควรปฏิบัตอิย่างไร 

 
ก. ตรวจสอบการจราจรรอบๆ ข้างก่อน จากนั้นจงึออกรถ 
ข. ขบัรถผำ่นทำงแยกไปโดยเร็ว เพ่ือไม่ใหร้ถคนัหลงัเสียเวลำ 
ค. รอจนกวำ่รถคนัขำ้งหลงัของท่ำนจะใหส้ญัญำณแตร แลว้จึงออกรถ 
ง. ปฏิบติัอยำ่งไรก็ได ้แลว้แต่ผูข้บัข่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130. จากรูป ผู้ขับขีร่ถคนัสีแดงควรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. บีบแตรเพื่อเตือนใหร้ถคนัอ่ืนรับรู้ 
ข. มองกระจกข้าง ให้สัญญาณ และเปลีย่นช่องทางเมือ่ปลอดภัย 
ค. เร่งควำมเร็วข้ึนและแซงโดยไม่ตอ้งมองกระจกขำ้ง 
ง. เร่งควำมเร็วไปขำ้งหนำ้และรีบเปล่ียนช่องจรำจร 
 
131. จากรูป ผู้ขับขีร่ถคนัสีแดงควรระมดัระวงัรถคนัใดมากทีสุ่ด 

 
ก. รถจกัรยานยนต์ 
ข. รถคนัสีน ้ ำเงิน 
ค. รถคนัสีเขียว 
ง. ไม่จ ำเป็นตอ้งระวงัรถคนัใดเลย 
 
132. ข้อใดเป็นการปฏบิัตทิีถู่กต้องตามหลกัการขบัรถอย่างปลอดภยั 
ก. ตรวจความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดนิทางทุกคร้ัง 
ข. ไม่จ ำเป็นใหส้ญัญำณไฟเล้ียวในกำรเปล่ียนช่องจรำจร 
ค. ในกำรกลบัรถไม่จ ำเป็นตอ้งใหส้ญัญำณไฟเล้ียว 
ง. ในกำรขบัรถตรงผำ่นทำงแยกควรใหส้ญัญำณไฟกะพริบฉุกเฉิน 
 
 
 



133. หลกัการขับรถเข้าโค้งทีถู่กต้องควรปฏบิัตเิช่นไร 
ก. เพ่ิมควำมเร็วก่อนเขำ้โคง้ ลดควำมเร็วขณะออกจำกโคง้ 
ข. ลดความเร็วก่อนเข้าโค้ง เพิม่ความเร็วขณะออกจากโค้ง 
ค. ลดควำมเร็วก่อนเขำ้โคง้ ลดควำมเร็วขณะออกจำกโคง้ 
ง. เพ่ิมควำมเร็วก่อนเขำ้โคง้ เพ่ิมควำมเร็วขณะออกจำกโคง้ 
 
134. เพือ่ความปลอดภัยเมือ่ออกรถเคลือ่นทีไ่ปข้างหน้าได้ประมาณ 3-4 เมตร ควรทดสอบอะไรเป็นอนัดบัแรก 
ก. ทดสอบไฟสูง 
ข. ทดสอบไฟเล้ียว 
ค. ทดสอบสญัญำณแตร 
ง. ทดสอบระบบเบรก 
 
135. ข้อควรปฏิบัตขิณะขบัรถขณะฝนตกคอืข้อใด 
ก. เปิดไฟหร่ี 
ข. ขบัรถชำ้ๆ โดยไม่ตอ้งเปิดไฟ 
ค. เปิดไฟส่องสว่าง 
ง. บีบแตรแลว้ขบัใหเ้ร็วเพ่ือป้องกนัรถคนัหลงัชนทำ้ย 
 
136. ถ้าขณะขบัรถเกดิยางแตกหรือยางระเบิดควรปฏิบตัเิช่นไร 
ก. เหยยีบคลตัชใ์หเ้ร็วแลว้ตำมดว้ยเบรก 
ข. เหยยีบเบรกโดยเร็ว 
ค. จบัพวงมาลยัให้มัน่ แล้วค่อยๆ เบรกและน ารถเข้าข้างทาง 
ง. เหยยีบคลตัชอ์ยำ่งเดียว 
 
137. ในสภาพถนนปกต ิรถพร้อม คนพร้อม ขับรถตามรถคนัหน้าต้องเว้นระยะห่างจากรถคนัหน้าเท่าใด จงึจะปลอดภัยเมือ่
รถคนัหน้าหยุด 
ก. ห่างพอสมควรและสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัย 
ข. 3 เมตร 
ค. 5 เมตร 
ง. หน่ึงช่วงรถ 
 
138. ขณะขับรถหากเกดิคนัเร่งค้างควรท าอย่างไร 
ก. เปิดไฟฉุกเฉิน 
ข. ตั้งสต ิใช้ปลายเท้างดัคนัเร่งขึน้มา 
ค. ดึงเบรกมือ 
ง. ย  ้ำคนัเร่งหลำยๆ คร้ัง 
 
 
 



139. ข้อใดคอืการใช้ไฟฉุกเฉินทีถู่กต้อง 
ก. ฝนตก 
ข. ขบัผำ่นส่ีแยก 
ค. รถเสียบนทางด่วน 
ง. บริเวณท่ีมีหมอกลงจดั 
 
140. การใช้เกยีร์เพือ่ขึน้และลงเขาข้อใดถูก  
ก. ขึน้และลงใช้เกยีร์ต า่ 
ข. ข้ึนใชเ้กียร์ต ่ำและลงใชเ้กียร์สูง 
ค. ข้ึนใชเ้กียร์ต ่ำและลงใชเ้กียร์วำ่ง 
ง. ข้ึนและลงใชเ้กียร์สูง 
 
141. อะไรไม่ใช่เป้าหมายในการขบัรถอย่างปลอดภัย 
ก. ไม่ขบัรถไปชนคนัอ่ืน 
ข. ขับให้ถึงทีห่มายเร็วทีสุ่ด 
ค. ไม่เป็นเหตใุหร้ถคนัอ่ืนชนกนั 
ง. ป้องกนัไม่ใหร้ถคนัอ่ืนมำชนเรำ 
 
142. เหตุใดจงึห้ามเปิดไฟสูงขณะทีข่ับรถตามคนัหน้าหรือรถทีว่ิง่สวนทางมา 
ก. เพราะจะท าให้ผู้ขับรถคนัหน้าและรถทีว่ิง่สวนทางมามองทางไม่ชัดเจน 
ข. จะท ำใหผู้ข้บัรถคนัหนำ้หลบัใน 
ค. จะท ำใหเ้รำมองทำงขำ้งหนำ้ไม่ชดัเจน 
ง. จะท ำใหร้ถท่ีวิง่สวนทำงมำหลบัใน 
 
143. การขับรถทางไกลเมือ่รู้สึกว่าตนเองง่วงควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. วิง่แลว้เบรกบ่อยๆ เพ่ือใหห้ำยง่วง 
ข. ขบัรถหวำดเสียวเพื่อใหร้ะบบประสำทต่ืนตวั 
ค. หยุดพกั นอน หรือยดืเส้นยดืสายตามจุดพกั หรือป๊ัมน า้มนั 
ง. เร่งเคร่ืองเพ่ือใหถึ้งจุดหมำยโดยเร็ว 
 
144. ข้อใดไม่ใช่วธีิการขบัรถทีป่ลอดภัยในขณะทีฝ่นตก 
ก. เปิดไปฉุกเฉินตลอดเวลำท่ีฝนตก 
ข. ท้ิงช่วงห่ำงจำกรถคนัหนำ้ เผื่อไวม้ำกๆ 
ค. เปิดไฟหนำ้ 
ง. ใช้อตัราความเร็วทีป่ลอดภัย 
 
 
 
 



145. ในการข้ามทางรถไฟรางคู่ทีไ่ม่มเีคร่ืองกั้นเมือ่รถไฟผ่านไปแล้วผู้ขับรถควรระวงัส่ิงใดต่อไปนี ้
ก. รถท่ีจะขำ้มมำจำกฝ่ังตรงขำ้ม 
ข. รถไฟทีอ่าจจะสวนทางมาอกีทางหนึ่ง 
ค. คนท่ีจะเดินขำ้มทำงรถไฟ 
ง. รถท่ีหยดุรอดำ้นหลงั 
 
146. ในการขบัรถข้ามทางรถไฟทีไ่ม่มเีคร่ืองกั้นเมือ่คนัด้านหน้าขบัข้ามทางรถไฟไปแล้วท่านควรปฏิบัตอิย่างไร 
ก. ก่อนข้ามทางรถไฟต้องตรวจสอบความปลอดภัยอกีคร้ัง 
ข. ขบัตำมคนัดำ้นหนำ้ไปไดเ้ลย 
ค. หยดุรอเจำ้หนำ้ท่ีใหส้ญัญำณ 
ง. รอสญัญำณไฟเขียว 
 
147. เมือ่ท่านขับรถทีม่นี า้หนักบรรทุกมาก ข้อใดถูกต้องมากทีสุ่ด 
ก. ประสิทธิภาพของเบรกจะน้อยลง เบรกยาวขึน้ 
ข. ระบบกนัสะเทือนจะนุ่มนวลมำกข้ึน 
ค. ควนัไอเสียจะมำกข้ึน 
ง. เคร่ืองยนตท์ ำงำนเตม็ประสิทธิภำพ 
 
148. เมือ่ท่านขับรถทีบ่รรทุกส่ิงของทีม่คีวามสูงจะมผีลอย่างไร 
ก. แรงหนีศูนยข์องรถและส่ิงของจะนอ้ยลง 
ข. จุดศูนย์ถ่วงจะสูงขึน้ท าให้พลกิคว า่ได้ง่าย 
ค. แรงเหวีย่งของรถจะนอ้ยลงเน่ืองจำกน ้ ำหนกับรรทุก 
ง. ระยะเบรกจะสั้นลง 
 
149. ส่ิงใดทีไ่ม่มผีลต่อระยะการเบรกรถ 
ก. บริษทัของผูผ้ลิตยำง 
ข. ความเหนื่อยล้า 
ค. สภำพถนนท่ีเปียก 
ง. น ้ ำหนกับรรทุก 
 
150. ข้อใดถูกต้องทีสุ่ดในการควบคุมความเร็วของรถ 
ก. กำรชะลอรถควรใชเ้บรกเท่ำนั้น 
ข. ในการขบัรถควรใช้คนัเร่งควบคุมในการเร่งและชะลอรถให้มากทีสุ่ด 
ค. กำรใชเ้กียร์ช่วยลดควำมเร็วใหใ้ชเ้ฉพำะทำงลงลำดชนัเท่ำนั้น 
ง. ควรใชเ้บรกมือร่วมกบัเบรกเทำ้เพ่ือช่วยลดกำรสึกหรอเบรกเทำ้ 
 
 
 



151. ข้อใดปฏิบัตไิม่ถูกต้องเมือ่รถของท่านจอดเสียกลางถนนหลวง  
ก. ตั้งสญัลกัษณ์แสดงวำ่มีรถจอดเสียในระยะ 150 เมตร 
ข. เปิดสญัญำณไฟฉุกเฉินพร้อมไฟหนำ้รถ 
ค. ยนืโบกด้านท้ายรถเพือ่ส่งสัญญาณกนัรถชนท้ายรถเรา 
ง. เปิดฝำกระโปรงดำ้นหนำ้และทำ้ยรถ เพ่ือส่งสญัญำณ 
 
152. ก่อนขบัรถ ผู้ขับขี่ทีด่คีวรเตรียมความพร้อมของตนเองอย่างไร 
ก. พกัผ่อนให้เพยีงพอ 
ข. ด่ืมเหลำ้ 
ค. กินยำบำ้ 
ง. เท่ียวดึก 
 
153. ข้อใดเป็นการเตรียมความพร้อมของรถก่อนขบัรถ 
ก. ตรวจสภำพอำกำศ 
ข. ต่อใบอนุญำตขบัรถ 
ค. ดูหนงัสือแผนท่ีทำงหลวงแผน่ดิน 
ง. ตรวจแรงดนัลมยาง, เบรก, น า้มนัหล่อลืน่ 
 
154. เมือ่เกดิรถเสีย ควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. เปิดไฟฉุกเฉิน, น ารถจอดเข้าข้างทาง 
ข. จอดรถท้ิงไวก้ลำงถนน 
ค. น ำก่ิงไมว้ำงไวท้ำ้ยรถ 
ง. ก่อกองไฟขำ้งทำงหำกเป็นกลำงคืน 
 
155. สัญญาณไฟเตอืนบนแผงหน้าปัดรถสีใด ทีไ่ม่ควรปรากฏขณะขับรถ 
ก. สีเขียว 
ข. สีแดง 
ค. สีเหลือง 
ง. สีฟ้ำ 
 
156. การจบัพวงมาลยันิว้มอืควรอยู่ในลกัษณะใด 
ก. นิว้มอืทั้งห้า จบัพวงมาลยัให้กระชับ สามารถหมุนได้คล่องตวั 
ข. น้ิวมือทั้งหำ้ ก ำพวงมำลยัใหแ้น่นท่ีสุด 
ค. น้ิวมือทั้งหำ้แตะท่ีพวงมำลยั สำมำรถหมุนพวงมำลยัดว้ยมือขำ้งเดียว 
ง. ใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีจบัพวงมำลยัเพียงสองน้ิว 
 
 
 
 



157. เมือ่ผู้ขับขีข่ับรถเสียหลกับนถนนเปียกลืน่ ควรปฏิบัตอิย่างไร 
ก. ถอนคนัเร่ง เหยยีบเบรกเพ่ือใช่เกียร์ต ่ำ 
ข. เหยยีบเบรกทนัที แลว้ค่อยๆ ออกตวัเร่งควำมเร็วใหม่ 
ค. ตั้งสติใหม้ัน่ จบัพวงมำลยัใหดี้ เร่งควำมเร็วหนีใหพ้น้ไป 
ง. ถอนคนัเร่ง จบัพวงมาลยัให้มัน่ประคองรถต่อไป 
 
158. ขณะขับรถ ถ้ากระจกบังลมหน้ารถแตกร้าว ควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. ตั้งสต ิเปิดไฟฉุกเฉิน ลดความเร็ว จอดรถข้างทาง 
ข. ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และขบัรถต่อไป 
ค. ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และหยดุรถทนัที 
ง. ตั้งสติ จอดรถขำ้งทำง 
 
159. ขณะฝนตกใหม่ๆ รถมกัลืน่ไถล เพราะเหตุใด 
ก. น ้ ำฝนจะชะลำ้งถนนใหส้ะอำด 
ข. น า้ฝนจะกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกบัพืน้ถนน 
ค. ฝนตกท ำใหถ้นนช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ง. ถนนคอนกรีตดูดซบัน ้ ำฝนไดอ้ยำ่งดี 
 
160. ข้อใดไม่ควรปฏิบตัขิณะขับรถเมือ่ฝนตกหนัก 
ก. ใชค้วำมเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
ข. เบรกรถอย่างรุนแรงและรวดเร็ว 
ค. เปิดไฟหนำ้รถในขณะขบัรถ 
ง. ลดควำมเร็วลงและเพ่ิมควำมระมดัระวงัใหม้ำกข้ึน 
 
161. เพือ่ความปลอดภัยในการขบัรถช่วงฤดูฝน ควรตรวจสอบอปุกรณ์ส่วนควบส่ิงใดของรถก่อนเป็นล าดบัแรก 
ก. ทีปั่ดน า้ฝน 
ข. น ้ ำในหมอ้น ้ ำ 
ค. น ้ ำกลัน่แบตเตอร่ี 
ง. ตรวจเช็คประตหูนำ้ต่ำงรถ 
 
162. ในขณะขบัรถลุยน า้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. ขบัรถดว้ยควำมเร็ว 
ข. เปิดไฟฉุกเฉิน 
ค. เปิดไฟหนำ้รถ 
ง. เร่งเคร่ืองยนต์ให้มากกว่าปกตเิลก็น้อย และควบคุมเคร่ืองยนต์ไม่ให้ดบั 
 
 
 



163. หลงัจากขับรถลุยน า้ ผ้าเบรกเปียกมวีธีิแก้ไขให้แห้งได้อย่างไร 
ก. เหยยีบเบรกแรงๆ 
ข. ขบัรถใหเ้ร็วๆ 
ค. ขับรถช้าๆ เหยยีบเบรกเบาๆ แล้วปล่อยหลายๆ คร้ัง 
ง. จอดรถเขำ้เกียร์วำ่งและเร่งเคร่ืองยนตไ์วส้กั 10 นำที 
 
164. เหตุใดขณะขับรถลุยน า้จงึต้องเลีย้งคลตัช์และเร่งเคร่ืองยนต์มากกว่าปกตเิลก็น้อย 
ก. เพือ่ป้องกนัไม่ให้เคร่ืองยนต์ดบั 
ข. เพ่ือใหร้ถมีควำมเร็วมำกข้ึน 
ค. เพื่อใหเ้คร่ืองยนตร้์อน 
ง. เพื่อใหค้วำมร้อนของเคร่ืองยนตสู์งกวำ่ปกติ 
 
165. ข้อใดเปิดไฟหน้ารถไม่ถูกต้อง 
ก. เม่ือฝนตกหนกั 
ข. เมือ่ต้องเร่งรีบไปท างาน 
ค. เม่ือมีควนัไฟปกคลุมถนน 
ง. เม่ือไม่สำมำรถมองเห็นทำงขำ้งหนำ้ในระยะต ่ำกวำ่ 150 เมตร 
 
166. การขับรถผ่านบริเวณน า้ท่วม ควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. ขับช้าๆ ตามหลงัรถคนัหน้าในระยะห่างพอสมควร 
ข. หำ้มใชเ้บรกอยำ่งเด็ดขำด 
ค. พยำยำมขบัใหจ้ี้ติดทำ้ยรถคนัหนำ้ตลอดเวลำ 
ง. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลำ 
 
167. เพือ่ความปลอดภัยก่อนขับรถ ผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้อมอย่างไร 
ก. รับประทำนเคร่ืองด่ืมกระตุน้ประสำทชนิดเขม้ขน้ 
ข. นอนหลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอ 
ค. ต่อทะเบียนรถใหเ้รียบร้อย 
ง. เติมน ้ ำมนัใหเ้ตม็ถงั 
 
168. ข้อใดเป็นปัจจยัส าคญัทีก่่อให้เกดิอุบัตเิหตุทางถนนมากทีสุ่ด 
ก. ถนน 
ข. ผู้ขับขีร่ถ 
ค. สญัญำณไฟจรำจร 
ง. ไฟส่องถนนบริเวณทำงร่วมทำงแยก 
 
 
 



167. พฤตกิรรมการขับรถข้อใดถอืว่าไม่ปลอดภัย 
ก. นางสมศรีขับรถปฏิบัตติามความพอใจของตวัเอง 
ข. นำยสมชำยขบัรถจกัรยำนยนตส์วมรองเทำ้หุม้สน้ 
ค. นำงจิตรำขบัรถในเขตกรุงเทพฯ ใชค้วำมเร็วเพียง 50 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง 
ง. นำยทองใบขบัรถนอกเขตเทศบำลใชค้วำมเร็วเพียง 80 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
 
168. ก่อนออกรถจากไหล่ทางด้านซ้าย ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัตอิย่างไรให้ปลอดภัยมากทีสุ่ด 
ก. มองกระจกมองขำ้งดำ้นขวำ 
ข. เปิดไฟเล้ียวซำ้ย หนัศีรษะไปดำ้นซำ้ย 
ค. มองกระจกมองข้างด้านขวา เปิดไฟเลีย้วขวา พร้อมกบัหันศีรษะมองข้ามไหล่ขวาไปทางด้านหลงัก่อนออกรถ 
ง. มองกระจกมองหลงั 
 
169. ภายหลงัออกรถไปประมาณ 3 ถงึ 4 เมตร ควรทดสอบระบบใด 
ก. เบรก 
ข. ปรับกระจกมองหลงั 
ค. ปรับกระจกมองขำ้ง 
ง. ไฟเล้ียว 
 
170. การขับรถขึน้ทางลาดชัน ควรใช้เกยีร์อย่างไร 
ก. ใชเ้กียร์ต ่ำแต่เม่ือใกลถึ้งยอดเขำใหเ้ปล่ียนเป็นเกียร์สูง 
ข. ใชเ้กียร์สูงและลดควำมเร็วลง 
ค. ใช้เกยีร์ต า่และขับด้วยความระมดัระวงั 
ง. ใชเ้กียร์ 4 ข้ึนไปขณะข้ึนทำงลำดชนั 
 
171. ในขณะทีข่ับรถอยู่ มกีลิน่เหมน็ไหม้ แอร์เร่ิมไม่เยน็ เคร่ืองยนต์เร่งไม่ขึน้ ควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. จอดรถในทีป่ลอดภัยแล้ว ตรวจเช็กรถในเบือ้งต้น 
ข. ขบัต่อไปเร่ือยๆ 
ค. ลดควำมเร็วลงแลว้ขบัต่อไป 
ง. หยดุรถทนัทีกลำงถนนหำ้มเคล่ือนยำ้ย 
 
172. ขณะขับรถเคร่ืองยนต์เกดิความร้อนสูง ควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. หยดุรถท่ีปลอดภยั เอำน ้ ำแขง็มำแช่เคร่ืองยนต ์
ข. หยุดรถทีป่ลอดภัย แล้วปล่อยให้เคร่ืองเยน็ก่อน 
ค. หยดุรถท่ีปลอดภยั แลว้เปิดฝำหมอ้น ้ ำ เติมน ้ ำทนัที 
ง. หยดุรถท่ีปลอดภยั แลว้เอำน ้ ำมำรำดเคร่ืองยนต ์
 
 
 
 



173. ในการขบัรถทางไกล ผู้ขบัขีค่วรเตรียมความพร้อมของร่างกายอย่างไร 
ก. พกัผ่อนให้เพยีงพอ 
ข. รับประทำนอำหำรเพ่ิมเป็น 2 เท่ำ ของวนัปกติ 
ค. ด่ืมเคร่ืองด่ืมชูก ำลงัใหม้ำกๆ 
ง. ใชย้ำกระตุน้ประสำท (ยำบำ้) 
 
174. การขับรถในทางลกัษณะใด ทีไ่ม่จ าเป็นต้องเปิดไฟเลีย้ว 
ก. ทำงเล้ียวซำ้ยเขำ้ซอย 
ข. ทำงเล้ียวซำ้ยออกจำกซอย 
ค. ทางบังคบัเลีย้ว 
ง. ทำงกลบัรถ 
 
175. การหมุนพวงมาลยัรถ ขณะจอดรถอยู่กบัทีจ่ะมผีลอย่างไร 
ก. ดอกยางสึกเร็วกว่าปกต ิ
ข. ส้ินเปลืองน ้ ำมนัเพำเวอร์ 
ค. ส้ินเปลืองน ้ ำมนัเช้ือเพลิง 
ง. ท ำใหห้มุนพวงมำลยัง่ำยข้ึน 
 
176. การหยุดรถอย่างกะทนัหัน (รถไม่มเีบรก ABS) ควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. เหยยีบเบรกแรงๆ โดยไม่ตอ้งถอนเบรก 
ข. เหยยีบและปล่อยเบรกสลบักนั (ย า้เบรกซ ้าๆ) 
ค. เหยยีบเบรกและดึงเบรกมือพร้อมกนั 
ง. เหยยีบเบรก และดบัเคร่ืองยนตพ์ร้อมกนั 
 
177. รถทีข่บัมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยยีบเบรกอย่างกะทนัหัน (รถไม่มเีบรก ABS) จะมผีลอย่างไร 
ก. ล้อจะลอ็ก และรถจะไม่สามารถควบคุมได้ 
ข. รถจะค่อยๆ ชะลอควำมเร็วลง 
ค. จะหยดุรถไดต้ำมระยะท่ีก ำหนด 
ง. ลอ้จะลอ็ก และรถจะหยดุทนัที 
 
178. ก่อนขบัรถเข้าโค้งหรือมุมเลีย้ว ควรใช้ความเร็วอย่างไร 
ก. ลดควำมเร็วลงใหม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้
ข. ควบคุมความเร็วของรถให้เหมาะสมกบัโค้งหรือมุมเลีย้ว 
ค. ใชค้วำมเร็วคงท่ี 
ง. เพ่ิมควำมเร็วใหม้ำกข้ึนกวำ่เดิม 
 
 
 
 



179. ขณะขับรถยางรถแตก จะมอีาการอย่างไร 
ก. รถหยดุกะทนัหนั 
ข. พวงมาลยัจะหนัก รถจะเอยีง 
ค. พวงมำลยัรถจะไร้น ้ ำหนกั 
ง. เบรกจะไม่ท ำงำน 
 
180. ยางทีห่มดอายุจะมลีกัษณะอย่างไร 
ก. มรีอยแตกร้าวตามแนวขอบยาง 
ข. ยำงจะมีสีด ำสนิท 
ค. ยำงจะมีสีขำวนวล 
ง. เวลำเปียกน ้ ำจะไม่เกำะยำง 
 
181. ในขณะขบัรถ ยางรถแตกหรือระเบิด ผู้ขบัขี่ควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. คุมสต ิบังคบัพวงมาลยั ลดความเร็วลงและไม่ควรเหยยีบเบรกกะทนัหัน 
ข. รีบเหยยีบเบรกใหเ้ร็วท่ีสุด 
ค. ปลดเกียร์วำ่งแลว้รีบเหยยีบเบรก 
ง. หมุนพวงมำลยัอยำ่งรวดเร็วเพ่ือหลบเขำ้ขำ้งทำง 
 
182. ในขณะทีก่ าลงัขับรถ ถ้าฝากระโปรงหน้ารถเปิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัตอิย่างไร 
ก. เบรกกะทนัหนั 
ข. หกัเล้ียวรถเขำ้ขำ้งทำงทนัที เพ่ือปิดฝำกระโปรงใหเ้รียบร้อย 
ค. ลดความเร็วแล้วจอดข้างทาง เพือ่ปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย 
ง. เหยยีบคนัเร่งใหมิ้ดเพ่ือฝำกระโปรงจะไดก้ระแทกปิด 
 
183. ข้อใดเป็นวธีิแก้ไขเบือ้งต้นเมือ่รถเกดิไฟลดัวงจร 
ก. ใชท้รำยสำดใส่ 
ข. วิง่หำน ้ ำมนัมำรำด 
ค. หำผำ้หนำๆ ปิดหรือดบัไฟ 
ง. ตดักระแสไฟ หรือหาทางงดัขั้วแบตเตอร่ีออกก่อน 
 
184. ลมยางล้อหน้าอ่อน จะมผีลต่อการขับขี่อย่างไร 
ก. เวลานั่งรู้สึกเหมอืนรถจะกระตกุอยู่ตลอดเวลา 
ข. ยำงลอ้หนำ้สึกหรอ พวงมำลยัหนกั และรถกินน ้ ำมนัมำกข้ึน 
ค. ประหยดัน ้ ำมนัแตเ่ปลืองยำง 
ง. ประหยดัยำงแต่เปลืองน ้ ำมนั 
 
 
 



185. การปรับระดบัทีน่ัง่คนขบัห่างเกนิไป จะมผีลอย่างไร 
ก. ท ำใหเ้ขำ้เกียร์ไดง่้ำย 
ข. ท ำใหเ้บรกรถสะดวก 
ค. ท ำใหท้ศันวสิยัในกำรมองเห็นชดัเจนดีมำก สำมำรถตดัสินใจไดดี้ 
ง. บังคบัพวงมาลยัล าบาก ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่สะดวก 
 
 
186. การตรวจสอบว่าเขม็ขัดนิรภัยยงัใช้งานได้ดหีรือไม่ ควรตรวจสอบอย่างไร 
ก. ตอ้งมีสีเขม้ๆ 
ข. ดูวำ่เขม็ขดัมียีห่อ้หรือไม่ 
ค. ดูวำ่เป็นของใหม่หรือไม่ 
ง. กระตุกดงึสายเข็มขัดอย่างเร็ว แล้วสายเข็มขัดต้องลอ็ก 
 
187. ข้อใดไม่ใช่การมองทีถู่กวธีิในขณะขบัรถ 
ก. กำรมองถึงสภำพของถนนท่ีแตกต่ำงกนั 
ข. กำรมองกำรเคล่ือนไหวของรถและคน 
ค. มองไปยงัส่ิงทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการขับรถ 
ง. กำรมองเห็นฝงูสตัวเ์ล้ียงก ำลงัขำ้มถนน 
 
 
188. การเข้าเกยีร์ถอยหลงัขณะรถยงัไม่หยุดนิ่งมผีลเสียอย่างไร 
ก. เข้าเกยีร์ยากและท าให้เกยีร์เสียเร็วกว่าปกต ิ
ข. ท ำใหน้ ้ ำมนัเกียร์หมดเร็ว 
ค. เคร่ืองยนตกิ์นน ้ ำมนัเคร่ือง 
ง. ไม่มีผลต่อเกียร์ 
 
189. การขับรถถอยหลงัควรใช้ความเร็วระดบัใด 
ก. ใชค้วำมเร็วตำมสภำพของรถ 
ข. ถอยเหมือนกบัเดินหนำ้ 
ค. ถอยช้าๆ แล้วใช้ความระมดัระวงั 
ง. ถอยแบบไหนก็ได ้
 
190. การตรวจลมยางควรตรวจเมือ่ใด 
ก. ตรวจเม่ือไรก็ได ้
ข. ขณะท่ีบรรทุกของหนกั 
ค. ขณะวิง่ใชง้ำนแลว้ประมำณ 2 ชัว่โมง 
ง. ขณะทีย่างยงัเยน็อยู่ 
 
 



191. ข้อใดเป็นการสตาร์ทเคร่ืองยนต์ทีถู่กต้อง 
ก. ขึน้เบรกมอื-ปลดเกยีร์ว่าง -ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า-สตาร์ทเคร่ืองยนต์ 
ข. ปลดเกียร์วำ่ง-ข้ึนเบรกมือ-สตำร์ทเคร่ืองยนต ์
ค. เหยยีบคลตัช-์สตำร์ทเคร่ืองยนต ์
ง. ปลดเบรกมือ-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำ-สตำร์ทเคร่ืองยนต ์
 
192. ข้อใดไม่ควรปฏิบตัขิณะขับรถเมือ่ฝนตกหนัก 
ก. ลดควำมเร็วลงและขบัดว้ยควำมระมดัระวงั 
ข. ใชเ้กียร์ต ่ำกวำ่ปกติ 1 เกียร์ 
ค. เบรกรถอย่างรุนแรงและรวดเร็ว 
ง. เปิดไฟหนำ้รถ 
 
193. หากเกดิฝนตกหนกัจนมองเห็นทางไม่ชัดเจน ผู้ขับขี่ควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. จอดรถบริเวณทีป่ลอดภัย เปิดไฟหน้ารถและเปิดไฟฉุกเฉิน 
ข. เปิดไฟหนำ้เร่งควำมเร็วผำ่นบริเวณท่ีฝนตกหนกั  
ค. เร่งควำมเร็วใหผ้ำ่นบริเวณท่ีฝนตกโดยเร็ว 
ง. จอดรถทนัที 
 
194. ข้อใดทีท่ าให้การหยุดรถต้องใช้ระยะทางมากขึน้จงึสามารถหยุดรถได้ 
ก. ควำมรวดเร็วในกำรตดัสินใจ 
ข. ควำมเร็วในกำรเหยยีบเบรก 
ค. น า้หนักบรรทุกเพิม่มากขึน้ 
ง. น ้ ำหนกับรรทุกลดนอ้ยลง 
 
 
195. ข้อใดไม่ควรใช้เบรกมอื 
ก. ติดไฟแดง  
ข. ขับรถลงทางลาดชัน 
ค. จอดรถ 
ง. หยดุบนทำงลำดชนั 
 
196. การจบัพวงมาลยัขณะขบัรถทางตรง มอืซ้ายและขวาของผู้ขบัขี่ ควรอยู่ในต าแหน่งลกัษณะใดของหน้าปัดนาฬิกา 
ก. ต าแหน่งเลข 2 และเลข 10 
ข. ต ำแหน่งเลข 3 และเลข 10 
ค. ต ำแหน่งเลข 4 และเลข 10 
ง. ต ำแหน่งเลข 6 และเลข 10 
 
 
 



197. ข้อใดไม่มผีลให้ระยะการหยุดรถ (ระยะเบรก) ยาวขึน้ 
ก. สภำพพ้ืนผิวถนน 
ข. น ้ ำหนกับรรทุก 
ค. น า้มนัหล่อลืน่ 
ง. ควำมเร็วของรถ 
 
198. ผู้ขับขี่ควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมือ่ใด 
ก. เมือ่รถเสียหรือเกดิอบุัตเิหต ุ
ข. เม่ือขบัรถผำ่นทำงร่วมทำงแยก 
ค. เม่ือจะกลบัรถหรือเปล่ียนช่องทำงเดินรถ 
ง. เม่ือมีหมอก ฝน ฝุ่ น ควนั ในทำงเดินรถ 
 
199. การฝึกขับรถแบบ “ขับไปพูดไป” มวีตัถุประสงค์เพือ่อะไร 
ก. เพ่ือป้องกนัไม่ใหง่้วงซึม 
ข. ฝึกสมองให้เกดิสมาธิและสมองท างานสัมพนัธ์กบัตา 
ค. เพ่ือใหเ้หมือนทฤษฎีฝร่ัง 
ง. เหมือนคนบำ้ขบัรถ 
 
200. เมือ่เราเตรียมขับรถแซงรถคนัหน้า เราควรปฏบิัตเิช่นไรเป็นอนัดบัแรก 
ก. ใหส้ญัญำณไฟก่อน 
ข. ให้ดูกระจกก่อน 
ค. รีบเร่งเคร่ืองแลว้แซงไดเ้ลย 
ง. เปิดไฟฉุกเฉินแลว้แซงไดเ้ลย 
 
201. ข้อควรปฏิบัตขิณะขบัรถฝ่าหมอกควนัหรือฝนคอืข้อใด 
ก. เปิดไฟหร่ี 
ข. ขบัรถชำ้ๆ โดยไม่ตอ้งเปิดไฟ 
ค. เปิดไฟส่องสว่าง 
ง. บีบแตรแลว้ขบัใหเ้ร็วเพ่ือป้องกนัรถคนัหลงัชนทำ้ย 
 
202. หลงัจากขับรถลุยน า้ เมือ่เราขึน้ทีแ่ห้งแล้วควรปฏบิัตเิช่นไรเป็นอนัดบัแรก 
ก. ทดสอบเบรกหลายๆ คร้ัง 
ข. ทดสอบไฟเล้ียวหลำยๆ คร้ัง 
ค. ทดสอบสญัญำณแตร 
ง. ทดสอบไฟสูงต ่ำ 
 
 
 



203. ถ้าขณะขบัรถเกดิยางแตกหรือยางระเบิดควรปฏิบตัเิช่นไร 
ก. เหยยีบคลตัชอ์ยำ่งเดียว 
ข. เหยยีบเบรกโดยเร็ว 
ค. เหยยีบคลตัชใ์หเ้ร็วแลว้ตำมดว้ยเบรก 
ง. ถือพวงมาลยัให้มัน่ แล้วค่อยๆ เบรกและน ารถเข้าข้างทาง 
 
204. ในสภาพถนนปกต ิรถพร้อม คนพร้อม ขับรถตามรถคนัหน้าต้องเว้นระยะห่างจากรถคนัหน้าเท่าใดจงึจะปลอดภัยเมือ่
รถคนัหนำ้หยดุ 
ก. 3 เมตร 
ข. 5 เมตร 
ค. หน่ึงช่องรถ 
ง. ห่างพอสมควรและสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัย 
 
205. ข้อใดผดิ 
ก. หำ้มพดูโทรศพัทข์ณะขบัรถ 
ข. ห้ามหยุดรถให้คนข้ามทาง 
ค. หำ้มหยดุหรือจอดรถคุยกนักลำงถนน 
ง. หำ้มแซงซำ้ยในท่ีหำ้มแซงซำ้ย 
 
206. ท่านควรหมุนพวงมาลยัลกัษณะใดในการเลีย้งรถ 
ก. ป่ันพวงมำลยัและตีกลบัเอง 
ข. ใช้วธีิคลงึไปคลงึมาบนพวงมาลยั 
ค. ใชร้ะบบดึง-ดนั 
ง. หมุนระบบสอดสร้อยมำลำ 
 
207. เมือ่เห็นผู้ขับขี่เกดิอุบตัเิหตุควรปฏิบตัเิช่นไร 
ก. ขบัรถตำมปกติ 
ข. ช่วยเหลอืผู้บาดเจบ็เท่าทีจ่ าเป็น 
ค. รีบขบัรถหนี 
ง. ขบัรถชำ้ๆ ชะลอดูเหตุกำรณ์ 
 
208. การขับรถทางไกลเมือ่รู้สึกว่าตนเองง่วงควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. เร่งเคร่ืองเพ่ือใหถึ้งจุดหมำยโดยเร็ว 
ข. ขบัรถหวำดเสียวเพื่อใหร้ะบบประสำทต่ืนตวั 
ค. วิง่แลว้เบรกบ่อยๆ เพ่ือใหห้ำยง่วง 
ง. หยุดพกันอน หรือยดืเส้นยดืสายตามจุดพกั หรือป๊ัมน า้มนั 
 
 
 



209. ข้อใดไม่ใช่วธีิการขบัรถทีป่ลอดภัยในขณะทีฝ่นตก 
ก. เปิดไปฉุกเฉินตลอดเวลาทีฝ่นตก 
ข. ท้ิงช่วงห่ำงจำกรถคนัหนำ้ เผื่อไวม้ำกๆ 
ค. เปิดไฟหนำ้ 
ง. ใชอ้ตัรำควำมเร็วท่ีปลอดภยั 


