ข้ อสอบใบขับขีห่ มวดที่ 1 - กฎหมายว่าด้ วยรถยนต์
1. ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้ คู่กบั ใบอนุญาตขับรถ
ก. บัตรประจำตัวประชำชน
ข. สำเนำทะเบียนบ้ำน
ค. สาเนาภาพถ่ ายใบคู่มอื จดทะเบียนรถ
ง. บัตรประกันสังคม
2. ผู้ขับรถกระทาผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้ าพนักงานจราจรต้ องไปติดต่อชาระค่ าปรับภายในกี่
วัน
ก. 10 วัน
ข. 7 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
3. เมือ่ ใบอนุญาตขับรถสู ญหายหรือชารุดต้ องยืน่ ขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกีว่ นั
ก. 20 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. 45 วัน
4. ผู้ขับรถไม่ มใี บอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่ างไร
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี
ข. จาคุกไม่ เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่ เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ค. ปรับไม่เกิน 2,000 บำท
ง. ปรับไม่เกิน 5,000 บำท
5. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุกปี่ ี
ก. 2 ปี
ข. 1 ปี
ค. 3 ปี
ง. 4 ปี
6. ผู้ขับรถใช้ ใบอนุญาตขับรถทีส่ ิ้นอายุมคี วามผิดอย่ างไร
ก. ปรับไม่เกินห้ำพันบำท
ข. จำคุกไม่เกินสำมเดือน
ค. ปรับไม่ เกินสองพันบาท
ง. จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

7. รถทีไ่ ม่ เสียภาษีประจาปี ภายในกาหนดจะต้ องเสียเงินเพิม่ เท่ าใด
ก. ร้ อยละ 1 ต่ อเดือน
ข. ร้อยละ 1 ต่อปี
ค. ร้อยละ 10 ต่อเดือน
ง. ร้อยละ 20 ต่อปี
8. การโอนรถต้ องแจ้ งต่ อนายทะเบียนภายในกีว่ นั
ก. 15 วัน
ข. 45 วัน
ค. 20 วัน
ง. 30 วัน
9. การเปลีย่ นสีรถต้ องแจ้ งต่ อนายทะเบียนภายในกีว่ นั
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 20 วัน
10. การต่ ออายุใบอนุญาตขับรถส่ วนบุคคล (5 ปี ) สามารถต่อก่ อนล่วงหน้ าได้ เท่ าใด
ก. 3 เดือน
ข. 4 เดือน
ค. 6 เดือน
ง. 5 เดือน
11. รถยนต์ ทมี่ อี ายุครบกีป่ ี ต้ องนาไปตรวจสภาพรถก่ อนเสียภาษีประจาปี
ก. 5 ปี
ข. 6 ปี
ค. 3 ปี
ง. 7 ปี
12. การย้ ายรถต้องแจ้ งต่ อนายทะเบียนภายในกีว่ นั
ก. 30 วัน
ข. 15 วัน
ค. 25 วัน
ง. 20 วัน

13. รถจักรยานยนต์ ทมี่ อี ายุครบกีป่ ี ต้ องนาไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจาปี
ก. 1 ปี
ข. 3 ปี
ค. 2 ปี
ง. 5 ปี
14. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถ" หมายความว่ า
ก. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอืน่ ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ข. รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถพ่วง
ค. รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์
ง. รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถพ่วง รถแทรกเตอร์
15. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถยนต์ " หมายความว่ า
ก. รถสำธำรณะ รถยนต์บริ กำร และรถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่
ข. รถสำธำรณะ รถยนต์บริ กำร และรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ รถยนต์บริ กำร และรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล
ง. รถสาธารณะ รถยนต์ บริการ และรถยนต์ ส่วนบุคคล
16. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถจักรยานยนต์ " หมายความว่ า
ก. รถทีเ่ ดินรถกาลังเครื่องยนต์ หรือกาลังไฟฟ้าและมีล้อไม่ เกินสองล้ อ ถ้ ามีถ่วงข้ างมีล้ออีกไม่ เกินหนึ่งล้ อ
ข. รถที่เดินรถกำลังเครื่ องยนต์หรื อกำลังไฟฟ้ ำและมีลอ้ ไม่เกินสองล้อ
ค. รถที่เดินรถกำลังเครื่ องยนต์มีลอ้ ไม่เกินสองล้อ
ง. รถที่เดินรถกำลังเครื่ องยนต์หรื อกำลังไฟฟ้ ำและมีลอ้ เกินสองล้อ
17. ข้ อใดไม่ ใช่ "รถยนต์ รับจ้ างสาธารณะ"
ก. รถแท็กซี่
ข. รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล
ค. รถจักรยำนยนต์รับจ้ำงสำธำรณะ
ง. รถสำมล้อรับจ้ำงสำธำรณะ
18. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถยนต์ บริการ" หมายความว่า
ก. รถยนต์ให้เช่ำซึ่งบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน
ข. รถยนต์บรรทุกคนโดยสำรซึ่งบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน
ค. รถยนต์ บรรทุกคนโดยสารหรือให้ เช่ าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่ เกินเจ็ดคน
ง. รถยนต์บรรทุกคนโดยสำรหรื อให้เช่ำซึ่งบรรทุกคนโดยสำรเกินเจ็ดคน

19. ข้ อใดคือ "รถยนต์ ส่วนบุคคล"
ก. รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล
ข. รถแท็กซี่
ค. รถสำมล้อรับจ้ำงสำธำรณะ
ง. รถยนต์ป้ำยแดง
20. รถทีน่ ามาใช้ บนถนนต้ องมีลกั ษณะอย่ างไร
ก. รถที่โคมไฟหน้ำไม่ติด
ข. รถที่มีเสี ยงดัง 90 เดซิเบล A
ค. รถที่มีควันดำ 55 เปอร์เซ็นต์
ง. รถทีจ่ ดทะเบียนและชาระภาษีเรียบร้ อยแล้ ว
21. รถทีส่ ามารถนามาจดทะเบียนต้ องมีลกั ษณะอย่ างใด
ก. รถต้ องมีอุปกรณ์ ส่วนควบถูกต้องและผ่านการตรวจสภาพรถ
ข. รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้อง
ค. รถที่ซ้ือจำกศูนย์จำหน่ำยรถทัว่ ไป
ง. รถที่ผำ่ นกำรตรวจสภำพรถ จำกสภำนตรวจภำพรถเอกชน
22. รถต่ อไปนีไ้ ด้ รับการยกเว้ นไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถของวัด
ข. รถของมูลนิธิ
ค. รถสาหรับเฉพาะพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ง. รถของผูบ้ ญั ชำกำรทหำรสูงสุด
23. รถต่ อไปนีไ้ ด้ รับการยกเว้ นไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถของวัด
ข. รถของกรมตารวจทีจ่ ดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบทีอ่ ธิบดีกาหนด
ค. รถของสภำกำชำดไทย
ง. รถของมูลนิธิเพื่อนพึ่งภำยำมยำก
24. รถต่ อไปนีไ้ ด้ รับการยกเว้ นไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถของสำนักพระรำชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่ องหมำยตำมระเบียบที่เลขำธิกำรพระรำชวังกำหนด
ข. รถสำหรับเฉพำะพระองค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั
ค. รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่ องหมำยตำมระเบียบที่อธิบดีกำหนด
ง. ทุกข้ อถูกต้ อง

25. รถต่ อไปนีไ้ ด้ รับการยกเว้ นไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถทีเ่ จ้ าของรถแจ้ งการไม่ ใช้ รถ
ข. รถยนต์นำเข้ำ
ค. รถสำมล้อส่วนบุคคล
ง. รถจักรยำนยนต์นำมำใช้ในหมูบ่ ำ้ น
26. รถต่ อไปนีไ้ ด้ รับการยกเว้ นไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถทีผ่ ้ผู ลิตหรือประกอบเพือ่ จาหน่ ายหรือทีผ่ ้นู าเข้ าเพือ่ จาหน่ าย ผลิต ประกอบหรือนาเจ้ า และยังมิได้ จาหน่ ายให้ แก่ ผ้อู นื่
ข. รถสำมล้อส่วนบุคคล
ค. รถจักรยำนยนต์นำมำใช้ในหมูบ่ ำ้ น
ง. รถของวัด
27. รถต่ อไปนีไ้ ด้ รับการยกเว้ นไม่ต้องเสียค่ าธรรมเนียมเว้ นแต่ ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ ายทะเบียนรถ
ก. รถยนต์รับจ้ำง
ข. รถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถดับเพลิง
ง. รถตูส้ ่วนบุคคล
28. รถต่ อไปนีไ้ ด้ รับการยกเว้ นไม่ต้องเสียค่ าธรรมเนียมเว้ นแต่ ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ ายทะเบียนรถ
ก. รถพยาบาลทีม่ ใิ ช่ เป็ นรถสาหรับรับจ้ าง
ข. รถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล
ง. รถตูส้ ่วนบุคคล
29. รถต่ อไปนีไ้ ด้ รับการยกเว้ นไม่ต้องเสียค่ าธรรมเนียมเว้ นแต่ ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ ายทะเบียนรถ
ก. รถตูส้ ่วนบุคคล
ข. รถของมูลนิธิ
ค. รถของวัด
ง. รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด สุ ขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการ
ส่ วนท้ องถิน่ ทีเ่ รียกชื่ออย่ างอืน่ ทั้งนี้ เฉพาะรถทีม่ ไิ ด้ ใช้ ในทางการค้ าหรือกาไร
30. รถต่ อไปนีไ้ ด้ รับการยกเว้ นไม่ต้องเสียค่ าธรรมเนียมเว้ นแต่ ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ ายทะเบียนรถ
ก. รถบดถนนของเอกชน
ข. รถบดของรัฐวิสาหกิจ
ค. รถแทรกเตอร์ของเอกชน
ง. รถแทรเตอร์ส่วนบุคคล

31. รถต่ อไปนีไ้ ด้ รับการยกเว้ นไม่ต้องเสียค่ าธรรมเนียมเว้ นแต่ ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ ายทะเบียนรถ
ก. รถแทรกเตอร์ของเอกชน
ข. รถแทรกเตอร์ ของรัฐวิสาหกิจ
ค. รถบดถนนของเอกชน
ง. รถบดถนนของผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัด
32. รถต่ อไปนีไ้ ด้ รับการยกเว้ นไม่ต้องเสียค่ าธรรมเนียมเว้ นแต่ ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ ายทะเบียนรถ
ก. รถของสภากาชาดไทย
ข. รถของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ค. รถของวัด
ง. รถของมูลนิธ่สำยใจไทย
33. รถต่ อไปนีไ้ ด้ รับการยกเว้ นไม่ต้องเสียค่ าธรรมเนียมเว้ นแต่ ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ ายทะเบียนรถ
ก. รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต
ข. รถของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ค. รถของวัด
ง. รถของมูลนิธิสำยใจไทย
34. รถต่ อไปนีไ้ ด้ รับการยกเว้ นไม่ต้องเสียค่ าธรรมเนียมเว้ นแต่ ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ ายทะเบียนรถ
ก. รถดับเพลิงของ อบต.
ข. รถตูส้ ่วนบุคคล
ค. รถตูร้ ับจ้ำง
ง. รถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล
35. ประสงค์ จดทะเบียนรถต้องยืน่ คาขอทีใ่ ด
ก. ยืน่ คำขอต่อนำยทะเบียนที่สำนักงำนขนส่งจังหวัดทุกแห่ง
ข. ยืน่ คาขอต่ อนายทะเบียนแห่ งท้ องทีท่ ตี่ นมีภูมลิ าเนา
ค. ยืน่ คำขอต่อนำยทะเบียนที่กรมกำรขนส่งทำงบก
ง. ยืน่ คำขอต่อนำยทะเบียนตำมสถำนที่ต้ งั ที่จำหน่ำยรถนั้น ๆ
36. รถทีจ่ ดทะเบียนแล้ ว หากประสงค์ จะเปลีย่ นสีรถต้องดาเนินการอย่ างไร
ก. ดำเนินกำรเปลี่ยนสี ได้ทนั ที
ข. แจ้งนำยทะเบียนภำยใน 15 วัน
ค. แจ้งนำยทะเบียนภำยใน 30 วัน
ง. แจ้ งนายทะเบียนภายใน 7 วัน

37. หากประสงค์ เปลีย่ นแปลงตัวถังรถต้ องดาเนินการอย่ างไร
ก. เปลี่ยนแปลงแล้ว จึงจะมำดำเนินกำรที่สำนักงำนขนส่ง
ข. ขออนุญาตนายทะเบียน ตามภูมลิ าเนาทีจ่ ดทะเบียนรถ
ค. ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภำยใน 15 วัน
ง. ไม่ตอ้ งแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงเพรำะไม่ใช่สำระสำคัญของตัวรถ
38. ผู้ตรวจการตาม พ.ร.บ. รถยนต์ คือใคร
ก. เจ้ าหน้ าทีก่ รมการขนส่ งทางบก ทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ งตั้ง
ข. เจ้ำหน้ำที่กรมกำรขนส่งทำงบก
ค. เจ้ำหน้ำที่ บริ ษทั ขนส่ง จำกัด
ง. เจ้ำหน้ำที่กรมกำรขนส่งทำงบก. และเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
39. หากประสงค์ จะย้ ายรถ เจ้ าของรถต้องแจ้ งย้ ายรถต่ อนายทะเบียนภายในกีว่ นั
ก. 30 วัน
ข. 7 วัน
ค. 15 วัน
ง. 60 วัน
40. กรณีเจ้ าของรถมีภารกิจไม่ สามารถมาดาเนินแจ้ งย้ ายรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด ข้ อใดถูกต้อง
ก. มีความผิด ต้ องชาระค่ าปรับแจ้ งย้ ายเกินกาหนด
ข. ไม่เสี ยค่ำปรับ เนื่องจำกจำเป็ น
ค. รถไม่สำมำรถแจ้งย้ำยได้
ง. ผิดทุกข้อ
41. หากประสงค์ จะโอนรถเจ้ าของรถต้องแจ้ งโอนรถต่ อนายทะเบียนภายในกีว่ นั
ก. 60 วัน
ข. 25 วัน
ค. 30 วัน
ง. 15 วัน
42. กรณีเจ้ าของรถมีภารกิจไม่ สามารถมาดาเนินแจ้ งโอนรถต่ อนายทะเบียนภายในเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด ข้ อใดถูกต้อง
ก. ไม่เสี ยค่ำปรับ เนื่องจำกจำเป็ น
ข. มีความผิด ต้ องชาระค่ าปรับโอนเกินกาหนด
ค. รถไม่สำมำรถแจ้งย้ำยได้
ง. ผิดทุกข้อ

43. ข้ อใดผิด
ก. รถยนต์ ส่วนบุคคล นามาใช้ รับจ้ างได้
ข. รถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล ห้ำมนำมำใช้ในกำรรับจ้ำงบรรทุกผูโ้ ดยสำร
ค. รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ ใช้เพื่อกำรรับจ้ำงบรรทุกผูโ้ ดยสำร
ง. รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ ใช้ในกิจกำรส่วนตัวได้
44. นาย ก. นารถจักรยานยนต์ สาธารณะของตนเองรับส่ งภรรยาไปตลาดได้ หรือไม่ อย่ างไร
ก. ได้ เพรำะภรรยำนำย ก. เป็ นคนในครอบครัว
ข. ได้ เพราะรถจักรยานยนต์ สาธารณะสามารถนามาใช้ กจิ การส่ วนตัวของเจ้ าของรถได้
ค. ไม่ได้ เพรำะรถจักรยำนยนต์สำธำรณะต้องนำมำรับจ้ำงเท่ำนั้น
ง. ไม่ได้ เพรำะ รถจักรยำนยนต์สำธำรณะห้ำมใช้ในกิจกำรส่วนบุคคลของเจ้ำของรถ
45. รถประเภทใดต่ อไปนีใ้ ช้ รับจ้ างบรรทุกคนโดยสารได้
ก. รถจักรยานยนต์ สาธารณะ
ข. รถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถยนต์ส่วนบุคคล
ง. รถตูส้ ่วนบุคคล
46. รถยนต์ ไว้ เพือ่ ขายหรือเพือ่ ซ่ อม (ป้ ายแดง) ตามกฎหมายว่ าด้ วยรถยนต์ ขับได้ ในช่ วงเวลาใด
ก. ขับได้ต้ งั แต่เวลำ 08.00 น. ถึง 16.00 น.
ข. ขับได้ตลอดเวลำ
ค. ห้ำมขับเพรำะยังไม่ได้เสี ยภำษี
ง. ขับได้ ระหว่ างพระอาทิตย์ขนึ้ จนถึงพระอาทิตย์ ตก
47. รถทีไ่ ม่ ได้ เสียภาษีภายในเวลาทีก่ าหนดต้ องชาระเงินเพิม่ ร้ อยละเท่ าใด
ก. ร้ อยละ 1 บาทต่ อเดือน
ข. ร้อยละ 1 บำทต่อปี
ค. ร้อยละ 10 บำทต่อเดือน
ง. ร้อยละ 10 บำทต่อปี
48. รถทีค่ ้ างชาระภาษีประจาปี ติดต่ อกันครบสามปี จะมีผลตามกฎหมายอย่ างใด
ก. ทะเบียนระงับ
ข. สำมำรถนำรถไปตรวจสภำพและต่อภำษีประจำปี ได้
ค. สำมำรถกระทำได้ตำมข้อ 1 และ 2
ง. สำมำรถนำรถไปแจ้งไม่ใช้ตลอดไปและจดทะเบียนใหม่ได้

49. ข้ อใดถูกต้อง
ก. รถยนต์อำยุกำรใช้งำนครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภำษีประจำปี ต้องนำรถไปตรวจที่สถำนตรวจสภำพเอกชน
ข. รถยนต์อายุการใช้ งานครบ 7 ปี ประสงค์ จะต่ อภาษีประจาปี ต้องนารถไปตรวจทีส่ ถานตรวจสภาพเอกชน
ค. รถจักรยำนยนต์อำยุกำรใช้งำนครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภำษีประจำปี ต้องนำรถไปตรวจที่สถำนตรวจสภำพเอกชน
ง. รถยนต์อำยุกำรใช้งำนครบ 10 ปี ประสงค์จะต่อภำษีประจำปี ต้องนำรถไปตรวจที่สถำนตรวจสภำพเอกชน
50. ข้ อใดถูกต้อง
ก. รถจักรยานยนต์อายุการใช้ งานครบ 5 ปี ประสงค์ จะต่ อภาษีประจาปี ต้ องนารถไปตรวจทีส่ ถานตรวจสภาพเอกชน
ข. รถยนต์อำยุกำรใช้งำนครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภำษีประจำปี ต้องนำรถไปตรวจที่สถำนตรวจสภำพเอกชน
ค. รถจักรยำนยนต์อำยุกำรใช้งำนครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภำษีประจำปี ต้องนำรถไปตรวจที่สถำนตรวจสภำพเอกชน
ง. รถยนต์อำยุกำรใช้งำนครบ 10 ปี ประสงค์จะต่อภำษีประจำปี ต้องนำรถไปตรวจที่สถำนตรวจสภำพเอกชน
51. ข้ อใดถูกต้องในขณะขับรถ
ก. ผูข้ บั รถต้องมีสำเนำใบอนุญำตขับรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ข. ผูข้ บั รถต้องมีใบอนุญำตขับรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ค. ผู้ขับรถต้ องมีใบอนุญาตขับรถ และสาเนาภาพถ่ ายใบคู่มอื จดทะเบียนรถ
ง. ผูข้ บั รถต้องมีสำเนำใบอนุญำตขับรถ และสำเนำใบคู่มือจดทะเบียนรถ
52. ข้ อใดถูกต้อง
ก. ใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ ใช้แทน ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลได้
ข. ใบอนุญาตขับรถยนต์ สาธารณะ ใช้ แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์ ส่วนบุคคลได้
ค. ใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ ใช้แทน ใบอนุญำตขับรถยนต์สำมล้อส่วนบุคคลได้
ง. ใบอนุญำตขับรถยนต์สำมล้อสำธำรณะ ใช้แทน ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลได้

53. ข้ อใดถูกต้อง
ก. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้ แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคลได้
ข. ใบอนุญำตขับรถยนต์สำมล้อสำธำรณะ ใช้แทน ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลได้
ค. ใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ ใช้แทน ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลได้
ง. ใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ ใช้แทน ใบอนุญำตขับรถยนต์สำมล้อส่วนบุคคลได้
54. ข้ อใดถูกต้อง
ก. ใบอนุญำตขับรถยนต์สำมล้อสำธำรณะ ใช้แทน ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลได้
ข. ใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ ใช้แทน ใบอนุญำตขับรถยนต์สำมล้อส่วนบุคคลได้
ค. ใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ ใช้แทน ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลได้
ง. ใบอนุญาตขับรถยนต์ สามล้ อสาธารณะ ใช้ แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์ สามล้อส่ วนบุคคลได้

55. ใบอนุญาตขับรถส่ วนบุคคลชั่วคราวมีอายุกปี่ ี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 5 ปี
56. หากประสงค์ จะเปลีย่ นประเภทใบอนุญาตขับรถยนต์ ส่วนบุคคลชั่วคราวเป็ นประเภทส่ วนบุคคลชนิด 5 ปี ข้ อใดถูกต้อง
ก. สำมำรถเปลี่ยนได้ล่วงหน้ำ 30 วัน
ข. สามารถเปลีย่ นได้ล่วงหน้ า 60 วัน
ค. สำมำรถเปลี่ยนได้ล่วงหน้ำ 1 เดือน
ง. สำมำรถเปลี่ยนได้ล่วงหน้ำ 3 เดือน

57. ใบอนุญาตขับรถส่ วนบุคคลชนิด 5 ปี ต่ ออายุล่วงหน้ ากีเ่ ดือน
ก. 1 เดือน
ข. 3 เดือน
ค. 4 เดือน
ง. 6 เดือน
58. นาย ก. เกิดทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ประสงค์ ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ส่วนบุคคลชั่วคราว จะต้ องไปดำเนินกำรที่ใด
ก. สานักงานขนส่ งจังหวัด และสานักงานขนส่ งจังหวัดสาขา ทุกแห่ ง
ข. สำนักงำนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น กรุ งเทพมมหำนคร
ค. สำนักงำนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น สำนักงำนขนส่งจังหวัดยะลำ สำขำอำเภอเบตง
ง. ผิดทุกข้อ
59. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วราวต้ องมีอายุกปี่ ี
ก. ไม่ต่ำกว่ำ 15 ปี บริ บูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่ำ 16 ปี บริ บูรณ์
ค. ไม่ต่ำกว่ำ 17 ปี บริ บูรณ์
ง. ไม่ ตา่ กว่ า 18 ปี บริบูรณ์
60 นายชาย พิการไม่ มนี วิ้ มือข้ างซ้ าย ประสงค์ ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ชั่วคราวได้ หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพรำะ นำยชำยเป็ นผูม้ ีร่ำงกำยพิกำร
ข. ไม่ได้ เพรำะ ขัดต่อระเบียบกรมกำรขนส่งทำงบก
ค. ได้ เพรำะ หำกนำยชำยมีบตั รผูพ้ ิกำร
ง. ได้ เพราะ ไม่ เป็ นผู้มรี ่ างกายพิการจนเป็ นทีเ่ ห็นได้ ว่าไม่ สามารถขับรถได้

61. บุคคลในข้ อต่อไปนีบ้ ุคคลใดสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้
ก. นายชาย ไม่ เป็ นผู้มรี ่ างกายพิการจนเป็ นทีเ่ ห็นได้ ว่าไม่ สามารถขับรถได้
ข. นำงหญิงเป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อน
ค. นำยดำ เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่ำงถูกยึดใบอนุญำต
ง. นำงแดง เป็ นวัณโรค

62. นายแดง ประสงค์ ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ สาธารณะ ข้ อใดถูกต้ อง
ก. นำยแดง ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อน
ข. นำยแดงต้องได้รับใบอนุญำตขับรถมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี
ค. นำยแดง ไม่เป็ นผูม้ ีร่ำงกำยพิกำรจนเป็ นที่เห็นได้วำ่ ไม่สำมำรถขับรถได้
ง. ถูกทุกข้ อ
63. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่ างไร
ก. ต้ องรู้ จกั ถนนและทางหลวงในจังหวัดทีข่ อรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร
ข. อำยุครบ 20 ปี บริ บูรณ์
ค. มีประสบกำรณ์ในกำรขับรถมำแล้วอย่ำงน้อย 5 ปี
ง. ต้องมีใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์และใบอนุญำตขับรถยนต์
64. ข้ อใดถูกต้อง
ก. มีสญ
ั ชำติไทย
ข. ต้องรู ้จกั ถนนและทำงหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญำตขับรถพอสมควร
ค. ไม่เป็ นผูต้ ิดสุรำยำเมำหรื อยำเสพติดให้โทษ
ง. ถูกทุกข้ อ
65. หากปรากฏภายหลังว่ าเป็ นผู้ขาดคุณสมบัตใิ นการขอรับใบอนุญาตขับรถ ท่ านจะปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. แจ้ งให้ นายทะเบียนเพือ่ เพิกถอนใบอนุญาตและนาใบอนุญาตขับรถทีถ่ ูกเพิกถอนส่ งคืนกรมการขนส่ งทางบก
ข. แจ้งให้นำยทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญำต
ค. ใช้ใบอนุญำตขับรถนั้นต่อไป
ง. นำใบอนุญำตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืน
66. กรณีถูกพักใช้ ใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ ได้ภายในกีว่ นั
ก. 30 วัน
ข. 15 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน

67. กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ ได้ภายในกีว่ นั
ก. 45 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. 60 วัน
68. กรณีถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ ได้ ภายในกีว่ นั
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
69. ผู้ได้ รับใบอนุญาตขับรถทีถ่ ูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่ งคืนใบอนุญาตขับรถให้ แก่ นายทะเบียนภายในกีว่ นั
ก. 30 วัน
ข. 15 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
70. ใบอนุญาตขับรถสู ญหายต้องแจ้ งนายทะเบียนภายในกีว่ นั นับแต่ วนั ทราบเหตุน้นั
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
71. ใบอนุญาตขับรถชารุดในสาระสาคัญต้ องแจ้ งนายทะเบียนภายในกีว่ นั นับแต่ วนั ทราบเหตุน้นั
ก. 30 วัน
ข. 15 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
72. เมือ่ กระทาผิดตามกฎหมายว่าด้ วยรถยนต์ และได้ รับคาสั่งผู้ตรวจการรถยนต์ ให้ ไปรายงานตัวผู้ขับรถจะต้องไปรำยงำน
ตัวต่อนำยทะเบียนภำยในกี่วนั
ก. 7 วัน
ข. 3 วัน
ค. 10 วัน
ง. 15 วัน

73. กรณีใดผู้ขับรถยนต์ สาธารณะสามารถปฎิเสธไม่ รับจ้ างบรรทุกคนโดยสารได้
ก. ผูโ้ ดยสำรเป็ นบุคคลวิกลจริ ต
ข. ผูโ้ ดยสำรเมำสุรำ
ค. ผูโ้ ดยสำรนำทุเรี ยนส่งกลิ่นขึ้นมำบนรถ
ง. ถูกทุกข้ อ
74. ผู้ขับรถยนต์ สาธารณะต้ องปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. พาผู้โดยสารไปยังสถานทีท่ วี่ ่ าจ้ างตามเส้ นทางทีต่ กลงกันไว้
ข. ไม่พำผูโ้ ดยสำรไปยังสถำนที่ที่วำ่ จ้ำงตำมเส้นทำงที่ส้ นั ที่สุด
ค. ไม่พำผูโ้ ดยสำรไปยังสถำนที่ที่วำ่ จ้ำงตำมเส้นทำงที่เร็ วที่สุด
ง. พำผูโ้ ดยสำรไปยังสถำนที่ที่วำ่ จ้ำงตำมเส้นทำงที่ออ้ ม
75. ผู้ขับรถยนต์ สาธารณะต้ องปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. พาผู้โดยสารไปยังสถานทีท่ วี่ ่ าจ้ างตามเส้ นทางทีส่ ้ันทีส่ ุ ด
ข. ไม่พำผูโ้ ดยสำรไปยังสถำนที่ที่วำ่ จ้ำงตำมเส้นทำงที่ตกลงกันไว้
ค. ไม่พำผูโ้ ดยสำรไปยังสถำนที่ที่วำ่ จ้ำงตำมเส้นทำงที่เร็ วที่สุด
ง. พำผูโ้ ดยสำรไปยังสถำนที่ที่วำ่ จ้ำงตำมเส้นทำงที่ออ้ ม
76. ผู้ขับรถผู้ขบั รถสาธารณะต้ องปฏิบัตติ นอย่ างไร
ก. ปฎิเสธผูโ้ ดยสำรในเส้นทำงที่จรำจรติดขัด
ข. ไม่ สูบบุหรี่
ค. ใช้ใบอนุญำตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแทนเมื่อใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะขำดอำยุ
ง. เปิ ดวิทยุเสี ยงดังเพื่อให้ผโู ้ ดยสำรฟังแก้เครี ยด
77. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัตติ นอย่ างไร
ก. เปิ ดวิทยุเสี ยงดังเพื่อให้ผโู ้ ดยสำรฟังแก้เครี ยด
ข. พูดคุยเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่น
ค. ไม่ ทาตนน่ าราคาญ
ง. สูบบุหรี่ แก้เครี ยดเวลำรถติด
78. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัตติ นอย่ างไร
ก. สูบบุหรี่ แก้เครี ยดเวลำรถติด
ข. พูดคุยเสี ยงดัง
ค. ใส่เสื้ อยืดขับรถ
ง. ไม่ กล่ าววาจาไม่ สุภาพ เสียดสี

79. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัตติ นอย่ างไร
ก. ไม่ ก้าวร้ าว ดูหมิน่ ผู้โดยสาร
ข. พูดคุยเสี ยงดัง
ค. ใส่เสื้ อยืดขับรถ
ง. สูบบุหรี่ แก้เครี ยดเวลำรถติด

80. ในขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบตั ติ นอย่ างไร
ก. สูบบุหรี่ แก้เครี ยดเวลำรถติด
ข. ตักเตือนผูโ้ ดยสำรเมื่อแต่งกำยไม่สุภำพ
ค. ใส่เครื่ องแบบพนักงำนขับรถในเส้นทำงที่เจ้ำหน้ำที่ต้ งั ด่ำนตรวจประจำ
ง. ไม่ เสพสุ ราของมึนเมา
81. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัตติ นอย่ างไร
ก. เปิ ดวิทยุเสี ยงดังเพื่อให้ผโู ้ ดยสำรฟังแก้เครี ยด
ข. ไม่ เสพยาเสพติดให้ โทษ
ค. จอดรถตำมควำมต้องกำรข้องผูด้ ดยสำร
ง. สูบบุหรี่ แก้เครี ยดเวลำรถติด
82. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัตติ นอย่ างไร
ก. ไม่ เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ข. ขับด้วยควำมเร็ วเมื่อผูโ้ ดยสำรเร่ งรี บ
ค. ตำมใจผูโ้ ดยสำรเพื่อให้ถึงจุดหมำยให้เร็ วที่สุด
ง. สูบบุหรี่ แก้เครี ยดเวลำรถติด
83. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัตติ นอย่ างไร
ก. ชวนผูโ้ ดยสำรคุยเพื่อควำมเป็ นกันเอง
ข. เมื่อง่วงก็ขออนุญำตผูโ้ ดยสำรจอดนอน
ค. ไม่ ขับรถในขณะหย่ อนความสามารถ
ง. แจกหมำยเลขโทรศัพท์เพื่อหำลูกค้ำ

84. ผู้ใดขับรถโดยไม่ ได้ รับใบอนุญาตขับรถมีโทษอย่ างไร
ก. จาคุกไม่ เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่ เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข. ปรับไม่เกิน 1,000 บำท
ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรื อทั้งจำทั้งปรับ
ง. ปรับไม่เกิน 2,000 บำท

85. ผู้ใดขับรถโดยใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุมโี ทษอย่ างไร
ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บำท
ข. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรื อทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรื อทั้งจำทั้งปรับ
ง. ปรับไม่ เกิน 2,000 บาท
86. นาย ก. ใช้ รถยนต์ มาแล้ วเป็ นปี ที่ 6 ประสงค์ จะเสียภาษีรถประจาปี ต้ องใช้ เอกสารใดในการชาระภาษีรถ
ก. ใบรับรองกำรผ่ำนตรวจสภำพเอกชน , พ.ร.บ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ, คู่มือจดทะเบียนรถ
ข. ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ค. ใบรับรองกำรผ่ำนตรวจสภำพเอกชน, คู่มือจดทะเบียนรถ
ง. ใบรับรองกำรผ่ำนตรวจสภำพเอกชน , พ.ร.บ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ, สำเนำคู่มือจดทะเบียนรถ
87. เมือ่ รถทะเบียนระงับ หากประสงค์ จะจดทะเบียนรถใหม่ ต้องนารถไปตรวจสภาพรถทีใ่ ด
ก. สานักงานขนส่ งจังหวัดในภูมลิ าเนาทีป่ ระสงค์ จดทะเบียนรถ
ข. สถำนตรวจสภำพเอกชนในภูมิลำเนำที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ค. สำนักงำนขนส่งจังหวัดหรื อสำขำในภูมิลำเนำที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ง. ไม่สำมำรถจดทะเบียนรถได้เนื่องจำกทะเบียนระงับแล้ว

88. ประกันภัยชนิดใดใช้ ประกอบการต่ ออายุภาษีประจาปี
ก. ประกันภัยชนิด 1
ข. ประกันภัยชนิด 2
ค. ประกันภัยชนิด 3
ง. ประกันภัยชนิด คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

