
ข้อสอบใบขบัขีห่มวดที ่1 - กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

 
1. ในขณะขบัรถผู้ขับขี่ต้องมเีอกสารใดใช้คู่กบัใบอนุญาตขับรถ 
ก. บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ข. ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
ค. ส าเนาภาพถ่ายใบคู่มอืจดทะเบยีนรถ 
ง. บตัรประกนัสงัคม 
  
2. ผู้ขับรถกระท าผดิตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบส่ังจากเจ้าพนักงานจราจรต้องไปตดิต่อช าระค่าปรับภายในกี่
วนั 
ก. 10 วนั 
ข. 7 วนั 
ค. 15 วนั 
ง. 30 วนั 
 
3. เมือ่ใบอนุญาตขบัรถสูญหายหรือช ารุดต้องยืน่ขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกีว่นั 
ก. 20 วนั 
ข. 30 วนั 
ค. 15 วนั 
ง. 45 วนั 
 
4. ผู้ขับรถไม่มใีบอนุญาตขบัรถ มคีวามผดิอย่างไร 
ก. จ ำคุกไม่เกิน 1 ปี 
ข. จ าคุกไม่เกนิ 1 เดอืน หรือปรับไม่เกนิ 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ค. ปรับไม่เกิน 2,000 บำท 
ง. ปรับไม่เกิน 5,000 บำท 
 
5. ใบอนุญาตขบัรถชนิดช่ัวคราวมอีายุกีปี่ 
ก. 2 ปี 
ข. 1 ปี 
ค. 3 ปี 
ง. 4 ปี 
 
6. ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถทีส้ิ่นอายุมคีวามผดิอย่างไร 
ก. ปรับไม่เกินหำ้พนับำท 
ข. จ ำคุกไม่เกินสำมเดือน 
ค. ปรับไม่เกนิสองพนับาท 
ง. จ ำคุกไม่เกินหน่ึงเดือน 
 



7. รถทีไ่ม่เสียภาษีประจ าปีภายในก าหนดจะต้องเสียเงนิเพิม่เท่าใด 
ก. ร้อยละ 1 ต่อเดอืน 
ข. ร้อยละ 1 ต่อปี 
ค. ร้อยละ 10 ต่อเดือน 
ง. ร้อยละ 20 ต่อปี 
 
8. การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกีว่นั 
ก. 15 วนั 
ข. 45 วนั 
ค. 20 วนั 
ง. 30 วนั 
 
9. การเปลีย่นสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกีว่นั 
ก. 7 วนั 
ข. 10 วนั 
ค. 15 วนั 
ง. 20 วนั 
 
10. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้เท่าใด 
ก. 3 เดอืน 
ข. 4 เดือน 
ค. 6 เดือน 
ง. 5 เดือน 
 
11. รถยนต์ทีม่อีายุครบกีปี่ต้องน าไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจ าปี 
ก. 5 ปี 
ข. 6 ปี 
ค. 3 ปี 
ง. 7 ปี 
 
12. การย้ายรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกีว่นั 
ก. 30 วนั 
ข. 15 วนั 
ค. 25 วนั 
ง. 20 วนั 
 
 
 
 



13. รถจกัรยานยนต์ทีม่อีายุครบกีปี่ต้องน าไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจ าปี 
ก. 1 ปี 
ข. 3 ปี 
ค. 2 ปี 
ง. 5 ปี 
 
14. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถ" หมายความว่า 
ก. รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอืน่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
ข. รถยนต ์รถจกัรยำนยนต ์รถพว่ง 
ค. รถยนต ์รถจกัรยำนยนต ์รถพว่ง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ 
ง. รถยนต ์รถจกัรยำนยนต ์รถพว่ง รถแทรกเตอร์ 
 
15. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถยนต์" หมายความว่า 
ก. รถสำธำรณะ รถยนตบ์ริกำร และรถยนตส่์วนบุคคล รถแท็กซ่ี 
ข. รถสำธำรณะ รถยนตบ์ริกำร และรถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคล 
ค. รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ รถยนตบ์ริกำร และรถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคล 
ง. รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล 
 
16. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถจกัรยานยนต์" หมายความว่า 
ก. รถทีเ่ดนิรถก าลงัเคร่ืองยนต์หรือก าลงัไฟฟ้าและมล้ีอไม่เกนิสองล้อ ถ้ามถ่ีวงข้างมล้ีออกีไม่เกนิหนึ่งล้อ 
ข. รถท่ีเดินรถก ำลงัเคร่ืองยนตห์รือก ำลงัไฟฟ้ำและมีลอ้ไม่เกินสองลอ้ 
ค. รถท่ีเดินรถก ำลงัเคร่ืองยนตมี์ลอ้ไม่เกินสองลอ้ 
ง. รถท่ีเดินรถก ำลงัเคร่ืองยนตห์รือก ำลงัไฟฟ้ำและมีลอ้เกินสองลอ้ 
 
17. ข้อใดไม่ใช่ "รถยนต์รับจ้างสาธารณะ" 
ก. รถแท็กซ่ี 
ข. รถจกัรยานยนต์ส่วนบุคคล 
ค. รถจกัรยำนยนตรั์บจำ้งสำธำรณะ 
ง. รถสำมลอ้รับจำ้งสำธำรณะ 
 
18. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถยนต์บริการ" หมายความว่า 
ก. รถยนตใ์หเ้ช่ำซ่ึงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน 
ข. รถยนตบ์รรทุกคนโดยสำรซ่ึงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจด็คน 
ค. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซ่ึงบรรทุกคนโดยสารไม่เกนิเจด็คน 
ง. รถยนตบ์รรทุกคนโดยสำรหรือใหเ้ช่ำซ่ึงบรรทุกคนโดยสำรเกินเจด็คน 
 
 
 
 



19. ข้อใดคอื "รถยนต์ส่วนบุคคล" 
ก. รถจกัรยานยนต์ส่วนบุคคล 
ข. รถแท็กซ่ี 
ค. รถสำมลอ้รับจำ้งสำธำรณะ 
ง. รถยนตป้์ำยแดง 
 
20. รถทีน่ ามาใช้บนถนนต้องมลีกัษณะอย่างไร 
ก. รถท่ีโคมไฟหนำ้ไม่ติด 
ข. รถท่ีมีเสียงดงั 90 เดซิเบล A 
ค. รถท่ีมีควนัด ำ 55 เปอร์เซ็นต ์
ง. รถทีจ่ดทะเบียนและช าระภาษีเรียบร้อยแล้ว 
 
21. รถทีส่ามารถน ามาจดทะเบียนต้องมลีกัษณะอย่างใด 
ก. รถต้องมอีุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องและผ่านการตรวจสภาพรถ 
ข. รถตอ้งมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกตอ้ง 
ค. รถท่ีซ้ือจำกศูนยจ์ ำหน่ำยรถทัว่ไป 
ง. รถท่ีผำ่นกำรตรวจสภำพรถ จำกสภำนตรวจภำพรถเอกชน 
 
22. รถต่อไปนีไ้ด้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน 
ก. รถของวดั 
ข. รถของมูลนิธิ 
ค. รถส าหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
ง. รถของผูบ้ญัชำกำรทหำรสูงสุด 
 
23. รถต่อไปนีไ้ด้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน 
ก. รถของวดั 
ข. รถของกรมต ารวจทีจ่ดทะเบียนและมเีคร่ืองหมายตามระเบียบทีอ่ธิบดกี าหนด 
ค. รถของสภำกำชำดไทย 
ง. รถของมูลนิธิเพื่อนพึ่งภำยำมยำก 
 
24. รถต่อไปนีไ้ด้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน 
ก. รถของส ำนกัพระรำชวงัท่ีจดทะเบียนและมีเคร่ืองหมำยตำมระเบียบท่ีเลขำธิกำรพระรำชวงัก ำหนด 
ข. รถส ำหรับเฉพำะพระองคพ์ระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วั 
ค. รถของกรมต ำรวจท่ีจดทะเบียนและมีเคร่ืองหมำยตำมระเบียบท่ีอธิบดีก ำหนด 
ง. ทุกข้อถูกต้อง 
 
 
 
 



 
25. รถต่อไปนีไ้ด้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน 
ก. รถทีเ่จ้าของรถแจ้งการไม่ใช้รถ 
ข. รถยนตน์ ำเขำ้ 
ค. รถสำมลอ้ส่วนบุคคล 
ง. รถจกัรยำนยนตน์ ำมำใชใ้นหมู่บำ้น 
 
26. รถต่อไปนีไ้ด้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน 
ก. รถทีผู้่ผลติหรือประกอบเพือ่จ าหน่ายหรือทีผู้่น าเข้าเพือ่จ าหน่าย ผลติ ประกอบหรือน าเจ้า และยงัมไิด้จ าหน่ายให้แก่ผู้อืน่ 
ข. รถสำมลอ้ส่วนบุคคล 
ค. รถจกัรยำนยนตน์ ำมำใชใ้นหมู่บำ้น 
ง. รถของวดั 
 
27. รถต่อไปนีไ้ด้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
ก. รถยนตรั์บจำ้ง 
ข. รถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคล 
ค. รถดบัเพลงิ 
ง. รถตูส่้วนบุคคล 
 
28. รถต่อไปนีไ้ด้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
ก. รถพยาบาลทีม่ใิช่เป็นรถส าหรับรับจ้าง 
ข. รถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคล 
ค. รถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคล 
ง. รถตูส่้วนบุคคล 
 
29. รถต่อไปนีไ้ด้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
ก. รถตูส่้วนบุคคล 
ข. รถของมูลนิธิ 
ค. รถของวดั 
ง. รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา และราชการ
ส่วนท้องถิน่ทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่ ทั้งนี ้เฉพาะรถทีม่ไิด้ใช้ในทางการค้าหรือก าไร 
 
30. รถต่อไปนีไ้ด้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
ก. รถบดถนนของเอกชน 
ข. รถบดของรัฐวสิาหกจิ 
ค. รถแทรกเตอร์ของเอกชน 
ง. รถแทรเตอร์ส่วนบุคคล 
 
 



31. รถต่อไปนีไ้ด้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
ก. รถแทรกเตอร์ของเอกชน 
ข. รถแทรกเตอร์ของรัฐวสิาหกจิ 
ค. รถบดถนนของเอกชน 
ง. รถบดถนนของผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั 
 
32. รถต่อไปนีไ้ด้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
ก. รถของสภากาชาดไทย 
ข. รถของมูลนิธิร่วมกตญัญู 
ค. รถของวดั 
ง. รถของมูลนิธ่สำยใจไทย 
 
33. รถต่อไปนีไ้ด้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
ก. รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต 
ข. รถของมูลนิธิร่วมกตญัญู 
ค. รถของวดั 
ง. รถของมูลนิธิสำยใจไทย 
 
34. รถต่อไปนีไ้ด้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
ก. รถดบัเพลงิของ อบต. 
ข. รถตูส่้วนบุคคล 
ค. รถตูรั้บจำ้ง 
ง. รถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคล 
 
35. ประสงค์จดทะเบียนรถต้องยืน่ค าขอทีใ่ด 
ก. ยืน่ค  ำขอต่อนำยทะเบียนท่ีส ำนกังำนขนส่งจงัหวดัทุกแห่ง 
ข. ยืน่ค าขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องทีท่ีต่นมภูีมลิ าเนา 
ค. ยืน่ค  ำขอต่อนำยทะเบียนท่ีกรมกำรขนส่งทำงบก 
ง. ยืน่ค  ำขอต่อนำยทะเบียนตำมสถำนท่ีตั้งท่ีจ ำหน่ำยรถนั้น ๆ 
 
36. รถทีจ่ดทะเบียนแล้ว หากประสงค์จะเปลีย่นสีรถต้องด าเนินการอย่างไร 
ก. ด ำเนินกำรเปล่ียนสีไดท้นัที 
ข. แจง้นำยทะเบียนภำยใน 15 วนั 
ค. แจง้นำยทะเบียนภำยใน 30 วนั 
ง. แจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วนั 
 
 
 



37. หากประสงค์เปลีย่นแปลงตวัถังรถต้องด าเนนิการอย่างไร 
ก. เปล่ียนแปลงแลว้ จึงจะมำด ำเนินกำรท่ีส ำนกังำนขนส่ง 
ข. ขออนุญาตนายทะเบียน ตามภูมลิ าเนาทีจ่ดทะเบียนรถ 
ค. ตอ้งแจง้เปล่ียนแปลงภำยใน 15 วนั 
ง. ไม่ตอ้งแจง้กำรเปล่ียนแปลงเพรำะไม่ใช่สำระส ำคญัของตวัรถ 
 
38. ผู้ตรวจการตาม พ.ร.บ. รถยนต์ คอืใคร 
ก. เจ้าหน้าทีก่รมการขนส่งทางบก ทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง 
ข. เจำ้หนำ้ท่ีกรมกำรขนส่งทำงบก 
ค. เจำ้หนำ้ท่ี บริษทัขนส่ง จ ำกดั 
ง. เจำ้หนำ้ท่ีกรมกำรขนส่งทำงบก. และเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ 
 
39. หากประสงค์จะย้ายรถ เจ้าของรถต้องแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในกีว่นั 
ก. 30 วนั 
ข. 7 วนั 
ค. 15 วนั 
ง. 60 วนั 
 
40. กรณีเจ้าของรถมภีารกจิไม่สามารถมาด าเนินแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด ข้อใดถูกต้อง 
ก. มคีวามผดิ ต้องช าระค่าปรับแจ้งย้ายเกนิก าหนด 
ข. ไม่เสียค่ำปรับ เน่ืองจำกจ ำเป็น 
ค. รถไม่สำมำรถแจง้ยำ้ยได ้
ง. ผิดทุกขอ้ 
 
41. หากประสงค์จะโอนรถเจ้าของรถต้องแจ้งโอนรถต่อนายทะเบยีนภายในกีว่นั 
ก. 60 วนั 
ข. 25 วนั 
ค. 30 วนั 
ง. 15 วนั 
 
42. กรณีเจ้าของรถมภีารกจิไม่สามารถมาด าเนินแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด ข้อใดถูกต้อง 
ก. ไม่เสียค่ำปรับ เน่ืองจำกจ ำเป็น 
ข. มคีวามผดิ ต้องช าระค่าปรับโอนเกนิก าหนด 
ค. รถไม่สำมำรถแจง้ยำ้ยได ้
ง. ผิดทุกขอ้ 
 
 
 



43. ข้อใดผดิ 
ก. รถยนต์ส่วนบุคคล น ามาใช้รับจ้างได้ 
ข. รถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคล หำ้มน ำมำใชใ้นกำรรับจำ้งบรรทุกผูโ้ดยสำร 
ค. รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ ใชเ้พื่อกำรรับจำ้งบรรทุกผูโ้ดยสำร 
ง. รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ ใชใ้นกิจกำรส่วนตวัได ้
 
44. นาย ก. น ารถจกัรยานยนต์สาธารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดได้หรือไม่อย่างไร 
ก. ได ้เพรำะภรรยำนำย ก. เป็นคนในครอบครัว 
ข. ได้ เพราะรถจกัรยานยนต์สาธารณะสามารถน ามาใช้กจิการส่วนตวัของเจ้าของรถได้ 
ค. ไม่ได ้เพรำะรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะตอ้งน ำมำรับจำ้งเท่ำนั้น 
ง. ไม่ได ้เพรำะ รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะหำ้มใชใ้นกิจกำรส่วนบุคคลของเจำ้ของรถ 
 
45. รถประเภทใดต่อไปนีใ้ช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ 
ก. รถจกัรยานยนต์สาธารณะ 
ข. รถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคล 
ค. รถยนตส่์วนบุคคล 
ง. รถตูส่้วนบุคคล 
 
46. รถยนต์ ไว้เพือ่ขายหรือเพือ่ซ่อม (ป้ายแดง) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ขบัได้ในช่วงเวลาใด 
ก. ขบัไดต้ั้งแตเ่วลำ 08.00 น. ถึง 16.00 น. 
ข. ขบัไดต้ลอดเวลำ 
ค. หำ้มขบัเพรำะยงัไม่ไดเ้สียภำษี 
ง. ขับได้ระหว่างพระอาทติย์ขึน้จนถึงพระอาทติย์ตก 
 
47. รถทีไ่ม่ได้เสียภาษีภายในเวลาทีก่ าหนดต้องช าระเงนิเพิม่ร้อยละเท่าใด 
ก.  ร้อยละ 1 บาทต่อเดอืน 
ข.  ร้อยละ 1 บำทต่อปี 
ค.  ร้อยละ 10 บำทต่อเดือน 
ง.  ร้อยละ 10 บำทต่อปี 

 
48. รถทีค้่างช าระภาษีประจ าปีตดิต่อกนัครบสามปี จะมผีลตามกฎหมายอย่างใด 
ก. ทะเบียนระงบั 
ข. สำมำรถน ำรถไปตรวจสภำพและต่อภำษีประจ ำปีได ้
ค. สำมำรถกระท ำไดต้ำมขอ้ 1 และ 2 
ง. สำมำรถน ำรถไปแจง้ไม่ใชต้ลอดไปและจดทะเบียนใหม่ได ้

 

 



49. ข้อใดถูกต้อง 
ก. รถยนตอ์ำยกุำรใชง้ำนครบ 5 ปี ประสงคจ์ะต่อภำษีประจ ำปีตอ้งน ำรถไปตรวจท่ีสถำนตรวจสภำพเอกชน 
ข. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจ าปีต้องน ารถไปตรวจทีส่ถานตรวจสภาพเอกชน 
ค. รถจกัรยำนยนตอ์ำยกุำรใชง้ำนครบ 7 ปี ประสงคจ์ะต่อภำษีประจ ำปีตอ้งน ำรถไปตรวจท่ีสถำนตรวจสภำพเอกชน 
ง. รถยนตอ์ำยกุำรใชง้ำนครบ 10 ปี ประสงคจ์ะต่อภำษีประจ ำปีตอ้งน ำรถไปตรวจท่ีสถำนตรวจสภำพเอกชน 
 
50. ข้อใดถูกต้อง 
ก. รถจกัรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจ าปีต้องน ารถไปตรวจทีส่ถานตรวจสภาพเอกชน 
ข. รถยนตอ์ำยกุำรใชง้ำนครบ 5 ปี ประสงคจ์ะต่อภำษีประจ ำปีตอ้งน ำรถไปตรวจท่ีสถำนตรวจสภำพเอกชน 
ค. รถจกัรยำนยนตอ์ำยกุำรใชง้ำนครบ 7 ปี ประสงคจ์ะต่อภำษีประจ ำปีตอ้งน ำรถไปตรวจท่ีสถำนตรวจสภำพเอกชน 
ง. รถยนตอ์ำยกุำรใชง้ำนครบ 10 ปี ประสงคจ์ะต่อภำษีประจ ำปีตอ้งน ำรถไปตรวจท่ีสถำนตรวจสภำพเอกชน 
 
51. ข้อใดถูกต้องในขณะขบัรถ 
ก. ผูข้บัรถตอ้งมีส ำเนำใบอนุญำตขบัรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
ข. ผูข้บัรถตอ้งมีใบอนุญำตขบัรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
ค. ผู้ขับรถต้องมใีบอนุญาตขับรถ และส าเนาภาพถ่ายใบคู่มอืจดทะเบียนรถ 
ง. ผูข้บัรถตอ้งมีส ำเนำใบอนุญำตขบัรถ และส ำเนำใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 
52. ข้อใดถูกต้อง 
ก. ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำธำรณะ ใชแ้ทน ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคลได ้
ข. ใบอนุญาตขบัรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขบัรถยนต์ส่วนบุคคลได้ 
ค. ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำธำรณะ ใชแ้ทน ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้ส่วนบุคคลได ้
ง. ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้สำธำรณะ ใชแ้ทน ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคลได ้

 

53. ข้อใดถูกต้อง 
ก. ใบอนุญาตขับรถจกัรยานยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ 
ข. ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้สำธำรณะ ใชแ้ทน ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคลได ้
ค. ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำธำรณะ ใชแ้ทน ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคลได ้
ง. ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำธำรณะ ใชแ้ทน ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้ส่วนบุคคลได ้
 
54. ข้อใดถูกต้อง 
ก. ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้สำธำรณะ ใชแ้ทน ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคลได ้
ข. ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำธำรณะ ใชแ้ทน ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้ส่วนบุคคลได ้
ค. ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำธำรณะ ใชแ้ทน ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคลได ้
ง. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขบัรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้ 

 
 



55. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลช่ัวคราวมอีายุกีปี่ 
ก. 1 ปี 
ข. 2 ปี 
ค. 3 ปี 
ง. 5 ปี 
 
56. หากประสงค์จะเปลีย่นประเภทใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลช่ัวคราวเป็นประเภทส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ข้อใดถูกต้อง 
ก. สำมำรถเปล่ียนไดล่้วงหนำ้ 30 วนั 
ข. สามารถเปลีย่นได้ล่วงหน้า 60 วนั 
ค. สำมำรถเปล่ียนไดล่้วงหนำ้ 1 เดือน 
ง. สำมำรถเปล่ียนไดล่้วงหนำ้ 3 เดือน 

 

57. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปีต่ออายุล่วงหน้ากีเ่ดอืน 
ก. 1 เดือน 
ข. 3 เดอืน 
ค. 4 เดือน 
ง. 6 เดือน 
 
58. นาย ก. เกดิทีจ่งัหวดัเชียงใหม่ ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขบัรถยนต์ส่วนบุคคลช่ัวคราว จะต้องไปด ำเนินกำรท่ีใด 
ก. ส านักงานขนส่งจงัหวดั และส านักงานขนส่งจงัหวดัสาขา ทุกแห่ง 
ข. ส ำนกังำนขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่ ยกเวน้ กรุงเทพมมหำนคร 
ค. ส ำนกังำนขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่ ยกเวน้ ส ำนกังำนขนส่งจงัหวดัยะลำ สำขำอ ำเภอเบตง 
ง. ผิดทุกขอ้ 
 
59. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ช่ัวราวต้องมอีายุกีปี่ 
ก. ไม่ต ่ำกวำ่ 15 ปี บริบูรณ์ 
ข. ไม่ต ่ำกวำ่ 16 ปี บริบูรณ์ 
ค. ไม่ต ่ำกวำ่ 17 ปี บริบูรณ์ 
ง. ไม่ต า่กว่า 18 ปี บริบูรณ์ 
 
60 นายชาย พกิารไม่มนีิว้มอืข้างซ้าย ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขบัรถยนต์ช่ัวคราวได้หรือไม่ 
ก. ไม่ได ้เพรำะ นำยชำยเป็นผูมี้ร่ำงกำยพิกำร 
ข. ไม่ได ้เพรำะ ขดัต่อระเบียบกรมกำรขนส่งทำงบก 
ค. ได ้เพรำะ หำกนำยชำยมีบตัรผูพ้ิกำร 
ง. ได้ เพราะ ไม่เป็นผู้มร่ีางกายพกิารจนเป็นทีเ่ห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ 
 

 



61. บุคคลในข้อต่อไปนีบุ้คคลใดสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ 
ก. นายชาย ไม่เป็นผู้มร่ีางกายพกิารจนเป็นทีเ่ห็นได้ว่าไม่สามารถขบัรถได้ 
ข. นำงหญิงเป็นบุคคลวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ค. นำยด ำ เป็นผูอ้ยูร่ะหวำ่งถูกยดึใบอนุญำต 
ง. นำงแดง เป็นวณัโรค 

 

62. นายแดง ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขบัรถยนต์สาธารณะ ข้อใดถูกต้อง 
ก. นำยแดง ไม่เป็นบุคคลวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ข. นำยแดงตอ้งไดรั้บใบอนุญำตขบัรถมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี 
ค. นำยแดง ไม่เป็นผูมี้ร่ำงกำยพิกำรจนเป็นท่ีเห็นไดว้ำ่ไม่สำมำรถขบัรถได ้
ง. ถูกทุกข้อ 
 
63. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องมคุีณสมบตัอิย่างไร 
ก. ต้องรู้จกัถนนและทางหลวงในจงัหวดัทีข่อรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร 
ข. อำยคุรบ 20 ปีบริบูรณ์ 
ค. มีประสบกำรณ์ในกำรขบัรถมำแลว้อยำ่งนอ้ย 5 ปี 
ง. ตอ้งมีใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตแ์ละใบอนุญำตขบัรถยนต ์
 
64. ข้อใดถูกต้อง 
ก. มีสญัชำติไทย 
ข. ตอ้งรู้จกัถนนและทำงหลวงในจงัหวดัท่ีขอรับใบอนุญำตขบัรถพอสมควร 
ค. ไม่เป็นผูติ้ดสุรำยำเมำหรือยำเสพติดใหโ้ทษ 
ง. ถูกทุกข้อ 
 
65. หากปรากฏภายหลงัว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัตใินการขอรับใบอนุญาตขบัรถ ท่านจะปฏิบัตอิย่างไร 
ก. แจ้งให้นายทะเบียนเพือ่เพกิถอนใบอนุญาตและน าใบอนุญาตขบัรถทีถู่กเพกิถอนส่งคนืกรมการขนส่งทางบก 
ข. แจง้ใหน้ำยทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญำต 
ค. ใชใ้บอนุญำตขบัรถนั้นต่อไป 
ง. น ำใบอนุญำตขบัรถท่ีถูกเพิกถอนส่งคืน 
 
66. กรณีถูกพกัใช้ใบอนุญาตขบัรถมสิีทธิอุทธรณ์ได้ภายในกีว่นั 
ก. 30 วนั 
ข. 15 วนั 
ค. 45 วนั 
ง. 60 วนั  



67. กรณีถูกเพกิถอนใบอนุญาตขบัรถมสิีทธิอุทธรณ์ได้ภายในกีว่นั 
ก. 45 วนั 
ข. 30 วนั 
ค. 15 วนั 
ง. 60 วนั 
 
68. กรณีถูกพกัใช้หรือเพกิถอนใบอนุญาตขับรถมสิีทธิอุทธรณ์ได้ภายในกีว่นั 
ก. 15 วนั 
ข. 30 วนั 
ค. 60 วนั 
ง. 90 วนั 
 
69. ผู้ได้รับใบอนุญาตขบัรถทีถู่กส่ังเพกิถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่งคนืใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียนภายในกีว่นั 
ก. 30 วนั 
ข. 15 วนั 
ค. 60 วนั 
ง. 90 วนั 
 
70. ใบอนุญาตขับรถสูญหายต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกีว่นันับแต่วนัทราบเหตุนั้น 
ก. 15 วนั 
ข. 30 วนั 
ค. 60 วนั 
ง. 90 วนั 
 
71. ใบอนุญาตขับรถช ารุดในสาระส าคญัต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกีว่นันบัแต่วนัทราบเหตุนั้น 
ก. 30 วนั 
ข. 15 วนั 
ค. 60 วนั 
ง. 90 วนั 
 
72. เมือ่กระท าผดิตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และได้รับค าส่ังผู้ตรวจการรถยนต์ให้ไปรายงานตวัผู้ขับรถจะตอ้งไปรำยงำน
ตวัต่อนำยทะเบียนภำยในก่ีวนั 
ก. 7 วนั 
ข. 3 วนั 
ค. 10 วนั 
ง. 15 วนั 
 
 



73. กรณีใดผู้ขับรถยนต์สาธารณะสามารถปฎเิสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ 
ก. ผูโ้ดยสำรเป็นบุคคลวกิลจริต 
ข. ผูโ้ดยสำรเมำสุรำ 
ค. ผูโ้ดยสำรน ำทุเรียนส่งกล่ินข้ึนมำบนรถ 
ง. ถูกทุกข้อ 
 
74. ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัตอิย่างไร 
ก. พาผู้โดยสารไปยงัสถานทีท่ีว่่าจ้างตามเส้นทางทีต่กลงกนัไว้ 
ข. ไม่พำผูโ้ดยสำรไปยงัสถำนท่ีท่ีวำ่จำ้งตำมเสน้ทำงท่ีสั้นท่ีสุด 
ค. ไม่พำผูโ้ดยสำรไปยงัสถำนท่ีท่ีวำ่จำ้งตำมเสน้ทำงท่ีเร็วท่ีสุด 
ง. พำผูโ้ดยสำรไปยงัสถำนท่ีท่ีวำ่จำ้งตำมเสน้ทำงท่ีออ้ม 
 
75. ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัตอิย่างไร 
ก. พาผู้โดยสารไปยงัสถานทีท่ีว่่าจ้างตามเส้นทางทีส้ั่นทีสุ่ด 
ข. ไม่พำผูโ้ดยสำรไปยงัสถำนท่ีท่ีวำ่จำ้งตำมเสน้ทำงท่ีตกลงกนัไว ้
ค. ไม่พำผูโ้ดยสำรไปยงัสถำนท่ีท่ีวำ่จำ้งตำมเสน้ทำงท่ีเร็วท่ีสุด 
ง. พำผูโ้ดยสำรไปยงัสถำนท่ีท่ีวำ่จำ้งตำมเสน้ทำงท่ีออ้ม 
 
76. ผู้ขับรถผู้ขบัรถสาธารณะต้องปฏิบัตตินอย่างไร 
ก. ปฎิเสธผูโ้ดยสำรในเสน้ทำงท่ีจรำจรติดขดั 
ข. ไม่สูบบุหร่ี 
ค. ใชใ้บอนุญำตขบัรถยนตส่์วนบุคคลแทนเม่ือใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำธำรณะขำดอำย ุ
ง. เปิดวทิยเุสียงดงัเพ่ือใหผู้โ้ดยสำรฟังแกเ้ครียด 
 
77. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัตตินอย่างไร 
ก. เปิดวทิยเุสียงดงัเพื่อใหผู้โ้ดยสำรฟังแกเ้ครียด 
ข. พดูคุยเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 
ค. ไม่ท าตนน่าร าคาญ 
ง. สูบบุหร่ีแกเ้ครียดเวลำรถติด 
 
78. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัตตินอย่างไร 
ก. สูบบุหร่ีแกเ้ครียดเวลำรถติด 
ข. พดูคุยเสียงดงั 
ค. ใส่เส้ือยดืขบัรถ 
ง. ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี 
 

 



79. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัตตินอย่างไร 
ก. ไม่ก้าวร้าว ดูหมิน่ผู้โดยสาร 
ข. พดูคุยเสียงดงั 
ค. ใส่เส้ือยดืขบัรถ 
ง. สูบบุหร่ีแกเ้ครียดเวลำรถติด 

 

80. ในขบัรถผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบตัตินอย่างไร 
ก. สูบบุหร่ีแกเ้ครียดเวลำรถติด 
ข. ตกัเตือนผูโ้ดยสำรเม่ือแต่งกำยไม่สุภำพ 
ค. ใส่เคร่ืองแบบพนกังำนขบัรถในเสน้ทำงท่ีเจำ้หนำ้ท่ีตั้งด่ำนตรวจประจ ำ 
ง. ไม่เสพสุราของมนึเมา 
 
81. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัตตินอย่างไร 
ก. เปิดวทิยเุสียงดงัเพ่ือใหผู้โ้ดยสำรฟังแกเ้ครียด 
ข. ไม่เสพยาเสพตดิให้โทษ 
ค. จอดรถตำมควำมตอ้งกำรขอ้งผูด้ดยสำร 
ง. สูบบุหร่ีแกเ้ครียดเวลำรถติด 
 
82. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัตตินอย่างไร 
ก. ไม่เสพวตัถุออกฤทธ์ิต่อจติประสาท 
ข. ขบัดว้ยควำมเร็วเม่ือผูโ้ดยสำรเร่งรีบ 
ค. ตำมใจผูโ้ดยสำรเพื่อใหถึ้งจุดหมำยใหเ้ร็วท่ีสุด 
ง. สูบบุหร่ีแกเ้ครียดเวลำรถติด 
 
83. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัตตินอย่างไร 
ก. ชวนผูโ้ดยสำรคุยเพ่ือควำมเป็นกนัเอง 
ข. เม่ือง่วงก็ขออนุญำตผูโ้ดยสำรจอดนอน 
ค. ไม่ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ 
ง. แจกหมำยเลขโทรศพัทเ์พื่อหำลูกคำ้ 

 

84. ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขบัรถมโีทษอย่างไร 
ก. จ าคุกไม่เกนิ 1 เดอืน หรือปรับไม่เกนิ 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ข. ปรับไม่เกิน 1,000 บำท 
ค. จ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
ง. ปรับไม่เกิน 2,000 บำท 

 
 



85. ผู้ใดขับรถโดยใบอนุญาตขับรถส้ินอายุมโีทษอย่างไร 
ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บำท 
ข. จ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
ค. จ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
ง. ปรับไม่เกนิ 2,000 บาท 
 
86. นาย ก. ใช้รถยนต์มาแล้วเป็นปีที ่6 ประสงค์จะเสียภาษีรถประจ าปีต้องใช้เอกสารใดในการช าระภาษีรถ 
ก. ใบรับรองกำรผำ่นตรวจสภำพเอกชน , พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ, คู่มือจดทะเบียนรถ 
ข. ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
ค. ใบรับรองกำรผำ่นตรวจสภำพเอกชน, คู่มือจดทะเบียนรถ 
ง. ใบรับรองกำรผำ่นตรวจสภำพเอกชน , พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ, ส ำเนำคู่มือจดทะเบียนรถ 
 
87. เมือ่รถทะเบียนระงบั หากประสงค์จะจดทะเบียนรถใหม่ต้องน ารถไปตรวจสภาพรถทีใ่ด 
ก. ส านักงานขนส่งจงัหวดัในภูมลิ าเนาทีป่ระสงค์จดทะเบียนรถ 
ข. สถำนตรวจสภำพเอกชนในภูมิล ำเนำท่ีประสงคจ์ดทะเบียนรถ 
ค. ส ำนกังำนขนส่งจงัหวดัหรือสำขำในภูมิล ำเนำท่ีประสงคจ์ดทะเบียนรถ 
ง. ไม่สำมำรถจดทะเบียนรถไดเ้น่ืองจำกทะเบียนระงบัแลว้ 

 

88. ประกนัภัยชนิดใดใช้ประกอบการต่ออายุภาษีประจ าปี 
ก. ประกนัภยัชนิด 1 
ข. ประกนัภยัชนิด 2 
ค. ประกนัภยัชนิด 3 
ง. ประกนัภัยชนิด คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 


