
ข้อสอบใบขบัขีห่มวดที ่4 – ป้ายบังคบั 
 
1. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขับขี่ต้องปฏบิัตอิย่างไร 

 

ก. ใหข้บัรถแซงคนัอ่ืนไดเ้ลย ในเขตท่ีมีเคร่ืองหมายน้ี 
ข. ใหท้างแก่รถคนัอ่ืนก่อน ในเขตท่ีมีเคร่ืองหมายน้ี 
ค. ใหห้ยดุรถก่อน ในเขตท่ีมีเคร่ืองหมายน้ี 
ง. ห้ามขับรถแซงขึน้หน้ารถคนัอืน่ ในเขตทางทีต่ดิตั้งป้าย 
 
2. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขับขี่ต้องปฏบิัตอิย่างไร 

 

ก. ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทศิทางทีต่ดิตั้งป้าย 
ข. ใหค้นเดินเขา้ไป ในเขตท่ีติดตั้งป้าย 
ค. ใหเ้ฉพาะรถเก๋งเขา้ไป ในเขตท่ีติดตั้งป้าย 
ง. ใหร้ถเขา้ไปได ้ในเขตท่ีติดตั้งป้าย 
 
3. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

ก. ห้ามกลบัรถไปทางขวา 
ข. หา้มกลบัรถไปทางซา้ย 
ค. ใหก้ลบัรถไปทางซา้ย 
ง. ใหก้ลบัรถไปทางขวา 
 

 

 



4. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

ก. ใหก้ลบัรถไปทางซา้ย 
ข. หา้มกลบัรถไปทางขวา 
ค. ห้ามกลบัรถไปทางซ้าย 
ง. ใหก้ลบัรถไปทางขวา 
 
5. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

ก. ใหก้ลบัรถไปทางซา้ย 
ข. ใหก้ลบัรถไปทางขวา 
ค. ห้ามเลีย้วซ้าย 
ง. หา้มกลบัรถไปทางซา้ย 
 
6. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

ก. ใหก้ลบัรถไปทางซา้ย 
ข. ใหก้ลบัรถไปทางขวา 
ค. หา้มกลบัรถไปทางซา้ย 
ง. ห้ามเลีย้วขวา 
 

 

 



 
7. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

ก. ห้ามเปลีย่นช่องเดนิรถไปทางขวา 
ข. ใหเ้ปล่ียนช่องเดินรถไปทางขวา 
ค. หา้มเปล่ียนช่องเดินรถไปทางซา้ย 
ง. ใหเ้ปล่ียนช่องเดินรถไปทางซา้ย 
 
8. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

ก. ห้ามเลีย้วขวาหรือกลบัรถ 
ข. ใหเ้ล้ียวซา้ยหรือกลบัรถ 
ค. ใหเ้ล้ียวขวาหรือกลบัรถ 
ง. หา้มเล้ียวซา้ยหรือกลบัรถ 
 
9. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

ก. ห้ามเลีย้วซ้ายหรือกลบัรถ 
ข. ใหเ้ล้ียวซา้ยหรือกลบัรถ 
ค. ใหไ้ปทางซา้ยหรือทางขวา 
ง. หา้มไปทางซา้ยหรือทางขวา 
 

 

 



10. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 

ก. ใหร้ถยนตทุ์กชนิดผา่นเขา้ไปในเขตท่ีติดตั้งป้าย 
ข. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทีต่ดิตั้งป้าย 
ค. หา้มเฉพาะรถยนตผ์า่นเขา้ไปในเขตท่ีติดตั้งป้าย 
ง. ใหร้ถยนตจ์อด และหยดุรับ-ส่งไดใ้นเขตท่ีติดตั้งป้าย 
 
11. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 

ก. ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางทีต่ดิตั้งป้าย 
ข. ใหร้ถบรรทุกผา่นเขา้ไปในเขตท่ีติดตั้งป้าย 
ค. หา้มรถยนตทุ์กชนิดผา่นเขา้ไปในเขตท่ีติดตั้งป้าย 
ง. ใหร้ถยนตทุ์กชนิดผา่นเขา้ไปในเขตท่ีติดตั้งป้าย 
 

12. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 

ก. หา้มรถบรรทุกทุกชนิดผา่น 
ข. ห้ามรถจกัรยานยนต์ผ่าน 
ค. หา้มรถยนตทุ์กชนิดผา่น 
ง. ใหร้ถยนตทุ์กชนิดผา่น 
 

 

 



13. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 

ก. หา้มรถยนตผ์า่นเขา้ไปในเขตท่ีติดตั้งป้าย 
ข. หา้มรถยนตจ์อด แต่หยดุรับ-ส่งไดใ้นเขตท่ีติดตั้งป้าย 
ค. ใหร้ถยนตทุ์กชนิดผา่นเขา้ไปในเขตท่ีติดตั้งป้าย 
ง. ห้ามรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออก 
 
14. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

ก. หา้มจอดรถ 
ข. หา้มหยดุรถ 
ค. ห้ามใช้เสียง 
ง. ใหใ้ชเ้สียงได ้
 
15. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

 
ก. ใหห้ยดุรถ 
ข. ห้ามจอดรถทุกชนิด 
ค. ใหแ้ซงได ้
ง. ใหท้าง 
 

 



16. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

ก. ใหล้อ้เล่ือนลากเขน็จอด 
ข. ใหร้ถจกัรยานจอด 
ค. ใหร้ถจกัรยานยนตจ์อด 
ง. ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด 
 
17. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 

ก. หา้มคนผา่น 
ข. ทางขา้ม 
ค. บริเวณคนขา้มถนน 
ง. เฉพาะคนเดนิ 
 
18. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 

ก. ใหใ้ชน้ ้ าหนกัไม่เกิน 50 กก. 
ข. หา้มใชเ้สียงเกิน 50 เดซิเบล A 
ค. ห้ามใช้ความเร็วเกนิกว่าทีก่ าหนดเป็น "กโิลเมตรต่อช่ัวโมง" ตามจ านวนตวัเลขทีรั่บในป้ายนั้นๆ 
ง. ใหใ้ชค้วามเร็วเกิน 50 กม./ชม. 
 

 

 



19. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 

 
ก. หา้มรถกวา้งเกินก าหนด 
ข. หา้มรถยาวเกินก าหนด 
ค. ห้ามรถบรรทุกชนิดทีม่นี า้หนกัเกนิกว่าทีก่ าหนดเป็น "ตนั" ตามจ านวนตวัเลขทีร่ะบุในป้ายนั้นๆ ผ่านเข้าออก 
ง. จ ากดัความเร็ว 
 
20. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีต้่องปฏิบัตอิย่างไร 

 

ก. หา้มหยดุรถทุกชนิด 
ข. ใหข้บัรถไปไดเ้ฉพาะรถเก๋งเพราะเป็นทางเอก 
ค. ใหล้ดความเร็วลงและขบัต่อไปชา้ชา้ 
ง. ต้องหยุดให้รถและคนเดนิเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมือ่เห็นว่าปลอดภัยแล้ว จงึขบัรถต่อไปได้ 
 
21. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 

ก. ให้ทางแก่รถหรือคนเดนิเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน 
ข. หา้มกลบัรถไปทางซา้ย 
ค. หา้มกลบัรถไปทางขวา 
ง. ใหก้ลบัรถไปทางขวา 
 

 

 



22. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีต้่องปฏิบัตอิย่างไร 

 

ก. หา้มขบัรถยนตผ์า่น 
ข. ต้องหยุดรถตรงต าแหน่งทีต่ดิตั้งป้ายและให้รถทีก่ าลงัสวนทางมาผ่านไปก่อน 
ค. ใหล้ดความเร็วแลว้ขบัรถเบ่ียงไปทางดา้นซา้ย 
ง. ใหล้ดความเร็วแลว้ขบัรถเบ่ียงไปทางดา้นขวา 
 
23. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 

ก. ไม่ขบัรถตรงไป 
ข. ต้องขบัรถตรงไปตามทศิทางทีป้่ายก าหนดเป็นทางเดนิรถทางเดยีวเท่านั้น 
ค. ไม่ขบัรถเขา้ไป 
ง. ใหข้บัรถไปทางซา้ย 
 
24. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 

ก. ทางข้างหน้าเป็นทางบังคบัให้เดนิรถทางเดยีวไปทางซ้ายเท่านั้น 
ข. ไปไดเ้ฉพาะทางขวาเท่านั้น 
ค. หา้มขบัรถไปทางขวา 
ง. ใหข้บัรถไปทางขวาเท่านั้น 
 

 

 



 
25. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 

ก. ใหข้บัรถตรงไปอยา่งเดียว 
ข. ขบัรถไปทางซา้ยไดอ้ยา่งเดียว 
ค. หา้มขบัรถไปทางขวา 
ง. ผู้ขับขี่ต้องขบัรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย 
 
26. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 

ก. ใหเ้ล้ียวซา้ย 
ข. ใหเ้ล้ียวขวา 
ค. ใหชิ้ดขวา 
ง. ผู้ขับขี่ต้องขบัรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย 
 
27. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 

ก. ผู้ขับขี่ต้องขบัรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย 
ข. ใหชิ้ดซา้ย 
ค. ใหเ้ล้ียวซา้ย 
ง. ใหเ้ล้ียวขวา 
 

 

 



28. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

ก. หา้มไปทางซา้ยหรือทางขวา 
ข. ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา 
ค. ใหชิ้ดขวาอยา่งเดียว 
ง. ใหชิ้ดซา้ยอยา่งเดียว 
 
29. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

ก. หา้มเล้ียวซา้ย 
ข. หา้มเล้ียวขวา 
ค. ให้เลีย้วซ้าย 
ง. ใหเ้ล้ียวขวา 
 
30. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

ก. หา้มเล้ียวซา้ย 
ข. หา้มเล้ียวขวา 
ค. ใหเ้ล้ียวซา้ย 
ง. ให้เลีย้วขวา 
 

 

 

 



31. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

ก. ให้เลีย้วซ้ายหรือเลีย้วขวา 
ข. หา้มเล้ียวทางซา้ยหรือทางขวา 
ค. หา้มตรงไปหรือเล้ียวซา้ย 
ง. หา้มตรงไปหรือเล้ียวขวา 
 
32. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

ก. ใหต้รงไปแตห่า้มเล้ียวซา้ย 
ข. หา้มตรงไปหรือเล้ียวซา้ย 
ค. ให้ตรงไปหรือเลีย้วซ้าย 
ง. หา้มตรงไปหรือเล้ียวขวา 
 
33 เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

 
ก. ให้ตรงไปหรือเลีย้วขวา 
ข. หา้มตรงไปหรือเล้ียวซา้ย 
ค. หา้มตรงไปหรือเล้ียวขวา 
ง. ใหต้รงไปหรือเล้ียวซา้ย 
 
 

 



34. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีต้่องปฏิบัตอิย่างไร 

 

 
ก. ใหร้ถยนตข์บัรถทางเดียวดา้นซา้ย 
ข. ใหร้ถทุกชนิดเดินวนดา้นขวาของวงเวยีน 
ค. ใหข้บัรถแทรกหรือตดัหนา้รถคนัอ่ืนในวงเวยีนได ้
ง. ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องขับรถวนทางซ้ายของวงเวยีนและหยุดรอให้รถทีแ่ล่นอยู่ในทางรอบบริเวณวงเวยีน ผ่านไปก่อน 
 
35. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีต้่องปฏิบัตอิย่างไร 

 

 
ก. ขบัรถเขา้ช่องเดินรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์
ข. ห้ามแซงล า้เข้าไปในช่องเดนิรถประจ าทาง 
ค. ใหข้บัรถตรงไปหรือเล้ียวขวา 
ง. หา้มขบัรถตรงไปหรือเล้ียวขวา 
 
36. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีต้่องปฏิบัตอิย่างไร 

 

ก. รถมคีนนัง่ไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดนิรถนีไ้ด้ 
ข. รถมีคนนัง่ 1 คน เขา้ไปในช่องเดินรถน้ีได ้
ค. หา้มรถมีคนเกิน 3 คน เขา้ไปในช่องเดินรถน้ี 
ง. รถมีคนนัง่ 2 คน เขา้ไปในช่องเดินรถน้ีได ้
 



37. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

ก. ช่องเดนิรถจกัรยานยนต์ 
ข. ช่องเดินรถมวลชน 
ค. ช่องเดินรถจกัรยาน 
ง. เฉพาะคนเดิน 
 
38. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 

 
ก. ใหเ้ล้ียวซา้ย 
ข. หา้มเล้ียวขวา 
ค. สุดเขตบังคบั 
ง. ใหใ้ชค้วามเร็ว 


