機車法規選擇題
分類編號欄位說明
分類編
號

分類項目內容

11

肇事預防、防衛駕駛

12

交通法規

13

急救常識

14

駕駛道德、交通安全常識及行車安全檢查與維護

15

鐵路平交道

17

強制汽車責任保險

18

環保駕駛
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分類
編號

題號

答
案

001

3

หากเรงรบ (1) สามารถขบรถเกนกาหนดความเรวได (2) ไมตองเคารพ
กฎจราจร (3) ยงคงตองปฎบตตามกฎจราจร

11

002

1

การขบข%เชงปองกนค’อ (1)สามารถพยายามใชการกระทาท%มความ
ระมดระวงมเหต+ผลในการเพ%มการปองกนการเกดอ+บตเหต+ (2)มทกษะใน
การขบข%ท%ด (3)มนสยการดาเนนชวตท%ด

11

003

2

ความเรวในการขบย%งเรว ระยะหางในการเบรครถจะตองย%งไกล หาก
ความเรวเพ%มข/นเทาตว0
ระยะหางในการเบรครถจะเพ%มข/นเปน0 (1)
สอง เทา (2) ส%เทา (3) แปดเทา

11

004

2

ความเรวในการขบย%งเรว ความสามารถในการมองเหนของผ2ขบ
ไมเปล%ยนแปลง (2) ย%งแคบลง (3) ย%งกวางข/น0

： (1)

11

005

3

เวลาขบรถในชวงกลางค’นตองเปดใชไฟ หากไฟถนนในเม’อง สวางไสว： (1)
ใสแวนตาท%มส (2) ใชไฟส2ง (3) ใชไฟต%า

11

006

1

เวลาขบรถในชวงถนนท%มน0าขง ตอง ：(1) ขบดวยความเรวต%า (2) ขบ
ผานไปอยางเรว (3) เหยยบเบรคบอยข/น0

11

007

1

หลงเกดอ+บตเหต+ (1)รกษาสภาพท%เกดเหต+ไว แจงความกบเจาหนาท%
ตารวจ (2)ไมใชเร’%องของเรารบออกจากท%เกดเหต+ (3)ถกเถยงปดความรบ
ผดชอบ

11

008

2

หากไมพ/งพอใจตอการพส2จน5หลกฐานท%มตอความรบผดชอบในอ+บตเหต+
รถยนต5 ： (1) จะตองเคารพอยางเตมท% (2) ย’%นเร’%องขอทาการตรวจ
สอบใหมกบหนวยพจารณาสอบสวนใหม
(3) ย’%นคาฟองรองกบหนวยงาน
ทางดานย+ตธรรม

11

009

1

เม’%อตองการเปล%ยนชองเดนรถ
เพ’%อปองกนการเกดอนตรายจากจ+ดบอดใน การขบข%ของตน ควร
(1)เปดสญญาณไฟเล0ยวกอนลวงหนา มองกระจก
มองหลงพรอมหนหนาตรวจด2อกคร0ง (2)จองมองระวงสภาพถนนขางหนา
(3)ขบข%รกษาระยะหางท%ปลอดภยระหวางรถคนหนา

11

010

1

ขอใดตอไปน0ใกลเคยงกบแนวคดการขบข%เชงปองกน? (1)แมวาตนเองจะ
ปฏบตตามกฏจราจร แตกยงจาเปนตองระมดระวงตนเองไดรบบาดเจบ
จากการกระทาผดกฎจราจรของผ2อ’%น (2)เล’อกซ’0อรถท%ทนทานตอการชน
กระแทก พรอมตดต0งอ+ปกรณ5นรภยเพ%มข/น0 (3)ข%รถกลางถนน
เพ’%อใหผ2 อ’%นมองเหนไดอยางชดเจน

11

題

目
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011

題
號

1

答
案

คาอธบายระยะหางท%ปลอดภยในการขบข%ตอไปน0 ขอใดไมถก2 ตอง?
(1)เพราะรถจกรยานยนต5มขนาดรถท%เลก เม’%อเปรยบเทยบระยะหางท%
ปลอดภยในการข%รถกบรถยนต5ท%มความเรวเทากนแลว สามารถยนระยะ
ทางลงไดเลกนอย (2)ในการหย+ดจอดรถกยงรกษาใหอย2ในระยะหางท%
ปลอดภย (3)หลงจากทถ%
2กรถคนอ’%นขบข%แซงหนาไปควรถ’อวาลดความเรว
เร%มตนนบระยะหางท%ปลอดภยใหม

題

目

11

分
類
編
號

012 2 “ขอควรระวงในการเล’อกซ’0อหมวกกนนอค” ตอไปน0 ขอใดไมถ2กตอง?
(1)ตองมสตกเกอร5รบรองมาตรฐานของกองตรวจสอบมาตรฐานสนคา
(2)หลงจากท%หมวกกนนอคถก2
กระแทกอยางแรง
หากลกษณะภายนอกไม
เสยหายอะไรกไมจาเปนตองเปล%ยนใหม
(3)ควรเล’อกหมวกกนนอคท%มส
สดสวางหร’อมวสด+สะทอนแสง

11

013 2 ควรเล’อกซอ’0 หมวกกนนอคอยางไรใหเหมาะสม? (1)ใชหมวกนรภย
สาหรบงานกอสราง ทง0 เบาและระบายอากาศไดด (2)เล’อกหมวกท%มสตก
เกอร5รบรองมาตรฐานจากกองตรวจสอบมาตรฐานสนคาถ/งจะมหลก ประกนท%ดกวา
(3)เล’อกหมวกสเขม ทาใหไมสกปรกงาย

11

014 3 ขอม2ลใดเก%ยวกบรศมวงเล0ยวไมถก2 ตอง? (1)ในขณะท%รถกาลงเล0ยว ลอ
หลงจะบดเขาดานใน (2)ความยาวของเพลารถย%งมาก รศมวงเล0ยวยง% กวาง ข/น 0
(3)รถยนต5ขนาดเลกไมมรศมวงเล0ยว

11

015 1 เม’%อข%รถจกรยานยนต5ผานถนนท%มน0าขง ผ2ขบข%ควรปฏบตอยางไร?
(1)ข% ชาๆ (2)เบรกรถบอยๆ (3)ข%ผานโดยเรว

11

016 2 ขอใดตอไปน0ไมใชส%งท%ผ2ข%รถจกรยานยนต5จาเปนตองปฏบตกอนท%จะข%รถ
ถ/งทางแยก? (1)ลดความเรว ใหทาง (2)เปดไฟหนารถ (3)เปดไฟเล0ยว

11

017 2 ขณะข%รถจกรยานยนต5 หากพบวาเบรกไมทางาน สง% แรกท%ควรทาค’อ อะไร?
(1)เปดไฟหนารถ (2)ปลอยคนเรง (3)บบแตร

11

018 1 ขณะท%ข%รถจกรยานยนต5 หากมองเหนทางขางหนามล2กบอลกล0งอย2 ควร
(1)ลดความเรวข%ชาๆ จบแฮนด5รถใหม%น (2)หกรถหลบ ข%ผานโดยเรว
(3)บบแตร ข%ขามไปยงชองเดนรถฝ%งตรงขาม

11

019 2 เม’%อข%รถจกรยานยนต5ผานถนนท%มควนหร’อฝ+น ควรขบข%อยางไร (1)ข%รถ
ตค2ไปกบรถขนาดใหญสามารถชวยใหมองเหนทางไดชดเจนข/น
0
(2)ข%ชาๆ
(3)ข%ผานโดยเรว

11

020 2 เม’%อข%รถในเวลากลางค’น สง% ท%ผ2ข%รถมองเหนไมชดค’อ
(1)คนท%กาลงว%งหร’อ เดน (2)คนท%กาลงย’นอย2 (3)รถท%กาลงเคล’%อนท%

11
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021 2 การปฏบตตามกฎระเบยบจราจรของของผ2ขบข%รถจกรยายนต5น0น เพ’%อ (1)
กลวถก2 ลงโทษ (2) เน’%องจากเปนหนาท% และเกยรตยศ รวมท0งความ
ปลอดภยดวย (3) เน’%องจากมผ2ควบค+ม

11

022 2 ผ2ขบข%ควร (1)ใสใจในเทคนคการข%รถ (2)ปลอดภยไวกอน (3)เรงเพ’%อให
ถ/งจ+ดหมายปลายทางโดยเรว

11

023 1 ขอใดตอไปน0
“ไมใช”
พฤตกรรมท%เปนอนตรายในการข%รถจกรยานยนต5?
(1)ข%รถโดยมคนน%งซอนทาย (2)เขารวมแกGงซ%งรถตอนกลางค’น (3)ข%รถ
เลนหลงด’%มส+ราในงานเล0ยงสงสรรค5

11

024 3 ลกษณะทาทางท%น%งขบข% รางกายสวนบนควร(1)เอยงไปดานหนา(2)เอยง
ไปดานหลง(3)ใหอย2ทาท%ผอนคลาย

11

題
號

答
案

題

目

分
類
編
號

025 1 กรณขบข%บนทางโคง ความเรวย%งส2ง แรงเหว%ยงจะ(1) ย%งสง2 (2)
ย%งต%า
(3) เหม’อนเดม

11

026 2 การเบรคหย+ดรถจกรยานยนต5กระทนหนจะตองไมเบรคอยางส+ดแรงจน
เปนเหต+ลอถก2 ลอค ควรใชวธ(1)หลงจากผอนคนเรงแลว ใหเบรคดวย
เบรคลอหลง(2)หลงจากผอนคนเรงแลว ใหเบรคดวยเบรคลอหนาหลง
พรอมกน(3)หลงจากผอนคนเรงแลว ใหเบรคดวยเบรคลอหนา

11

027 2 ขณะท%ข%รถจกรยานยนต5 ขอศอกควรอย2ในทาใด? (1)ย’ดตรงไปขางหนา
(2)หนบไวขางลาตว (3)กางขอศอกออก

11

028 3 ผ2ไดรบบาดเจบกระด2กหกทห%
มดสตเม’%อเกดอ+บตเหต+
(1)หามทาการเคล’%อน
ยายผ2ปวยเดดขาด
ยกเวนกรณฉ+กเฉน
(2)กอนเคล’%อนยายผ2ปวยตอง ทาการปฐมพยาบาลอาการหายใจลาบาก เล’อดออก
กระด2กท%หกเสยกอน (3)ถก2 ท+กขอ

11

029 1 เม’%อเกดอบ+ ตเหต+ ผ2ไดรบบาดเจบท%มอาการชอคจะมลกษณะสหนาเปน
(1)สขาวซด (2)สเทาคล0า (3)สแดงเร’%อ

11

030 2 เม’%อทางขางหนาเกดอ+บตเหต+
และเจาหนาท%ตารวจไดเดนทางมายงท%เกด
เหต+แลว ทางท%ดควรทาอยางไ? (1)หย+ดด2อย2ขางทาง (2)เล%ยงออกจากท%
เกดเหต+ ไมควรหย+ดจอดด2เหต+การณ5ดวยความอยากร2อยากเหน (3)อย2ให
ความชวยเหล’อพรอมโพสต5ลงเฟสบ+Gค

11

031 2 หลงด’%มส+ราแลวสามารถข%รถจกรยานยนต5ไดหร’อไม? (1)ได (2)ไมได
(3)ข%ชาๆ

11
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032 1 เม’%อผ2ข%รถจกรยานยนต5พบเหนพฤตกรรมท%ไมดของรถอ’%นหร’อคนเดนเทา
กจะทาใหเกดความอยากเอาชนะ ใชอารมณ5เปนใหญ ห+นหนไดงาย ดงน0น
จ/งควรควบค+มตวเองอยางไร? (1)อดทนและไมถ’อสา (2)ถกเถยง (3)ตา ตอตา
ฟนตอฟน

11

033 2 ขณะท%ข%รถจกรยานยนต5ควรระมดระวง (1)รานคาท%อย2ขางทาง
(2)สญญาณจากสญญาณไฟจราจรหร’อปายเคร’%องหมายและการขบข%ของ
รถคนหนา (3)ถก2 ท+กขอ

11

034 1 ขณะท%ข%รถจกรยานยนต5 (1)ตามองขางหนาพรอมระมดระวงรถจากดาน
ซายและขวา (2)หนซายหนขวา ยงสามารถด’%มและรบประทานอาหารได
(3)เลนกบคนท%น%งซอนทาย

11

035 1 เม’%อรถขนาดใหญแลนผานกจะเปนเหม’อนปIมด2ดอากาศ ซ/งจะทาใหเกด%
แรงด2ดท%ร+นแรงตามมา
เม’%อข%รถตค2ไปกบรถขนาดใหญหร’อเม’%อข%สวนทาง จ/งควร
(1)จบแฮนด5รถใหแนน (2)ปลอยตวตามสบาย (3)ยงไงกได

11

036 2 ขณะท%รถยนต5เล0ยวรถ ความยาวของระยะเพลารถย%งมากจะย%งทาใหมรศม
วงเล0ยวทก% วางข/น น0นยงหมายถ/งจาเปนตองมความกวางของพ’0นถนนท%ใช0
ในการเล0ยว (1)แคบลง (2)กวางข/น 0 (3)ไมเปล%ยนแปลง

11

037 2 หลงจากท%ข%รถผานถนนท%มน0าขง
ควรตองระมดระวงขอใดเปนพเศษ
(1)ลองเปดไฟรถ (2)ลองบบคนเบรกรถ (3)ลองบดหม+นเรงคนเรง

11

題
號

答
案

題

目

分
類
編
號

038 3 การเกดอ+บตเหต+ในขณะท%เล0ยวรถน0นมสาเหต+เน’%องจากผ2ข%รถจกรยานยนต5
(1)เพยงเพราะไมไดใสใจจ+ดบอดในการมองเหน
(2)เพยงเพราะไมได
ใสใจในรศมวงเล0ยว (3)ถก2 ทก+ ขอ

11

039 2

11

ในขณะท%ทาการตรวจสอบเบรกรถจกรยานยนต5 ใหบบคนบงคบเบรก เบาๆ
ควรใหเหล’อชองวางระหวางคนบงคบกบแฮนด5รถเทาไร? (1)ไม ควรมชองวาง
(2)ควรมชองวาง 1-2 เซนตเมตร (3)ควรมชองวาง 3-4 เซนตเมตรข/นไป0

040 2 สวนใดของรางกายมน+ษย5ท%เม’%อถ2กชนกระแทกแลวจะทาใหเสยชวตหร’อม
อาการแทรกซอนไดมากท%ส+ด? (1)แขนขา (2)สวนศรษะ (3)สวนหลง

11

041 3 กรณเจอขบวนรถตารวจ (1) สามารถแซกเขาไปในขบวนรถ (2) เรง ความเรวในการขบ (3)
หามแซกเขาไปในขบวนรถ

11
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042 1 ส%งสาคญท%ส+ดสาหรบผ2ขบข%รถจกรยานยนต5ค’อ (1) ตองใหความสาคญใน
ความปลอดภยของจราจร (2) ขบรถเรวเน’%องจากความเรงดวน (3)
สงเกตทวทศย5สองขางทาง

11

043 3

11

หากทานหกลม
เน’%องจากบนถนนมคราบน0ามน
ทานควรทาอยางไรด
(1)
คดวาเปนความโชครายและขบรถหางออกไป (2) ไมจาเปนตองแจง ความตอสถานตารวจ
(3) ใชกง% ไมหร’อสญาลกษณ5อ’%นวางไวสองขาง เพ’%อ เต’อนรถคนอ’%นใหระวง

044 3 เม’%อขบข%รถในเขตชานเม’อง หากพบเหนมฝ2งหานเดนขวางทางอย2 ควร
(1)บบแตรเสยงดง เพ’%อเรงใหหานพวกน0นเดนผานไปโดยเรว (2)เรง
ความเรวขบผานฝ2งหานไปโดยเรว (3)ลดความเรวขบชาๆ รอใหฝ2งหาน
เดนผานไปจ/งคอยเดนหนาตอ

11

045 1 เม’%อเจอสญญาณจราจรไฟแดง (1) หามผาน (2) รถเล0ยวขวาผานได (3)
เล0ยวซายไดหากสภาพการจราจรอานวย

11

046 1 ผ2ท%ขบข%รถจกรายานยนต5 หากประสงค5จะรกษากฎระเบยบบนถนน และ
เพ’%อเปนการสงเสรมความปลอดภยในสงคมและความผาส+ขในครอบครว ควรจะม (1)
ศลธรรมในการขบข%รถและปฏบตตามกฎระเบยบจราจร (2)
ใหความสาคญเร’%องเทคนคในการขบข% (3) ไมส2บบ2หร%และไมด’%มส+รา

11

047 1 กรณเกดเหต+ชนคนขามถนน เพราะความประมาท ควรจะ (1) ตองชวยผ2
บาดเจบอยางเตมท% (2) หนไปอยางรวดเรว (3) ปลอบใจผ2ไดรบบาดเจบ
เพ’%อย+ตเร’%อง

11

048 1 กรณทถ%
นนหร’อสภาพจราจรมการเปล%ยนแปลงเกดข/น
จกรยานยนต5ควรจะมทาท
(1) ใจเยนและลดความเรว
และรบขบผานไป (3) พยายามหลกเล%ยงถนนเหลาน0

11

049 2

ผ2ท%ขบข%รถ0
(2) เพ%มความเรว

เพ’%อรกษากฎระเบยบของการจราจรและความปลอดภยในการใชถนน อนดบแรกกค’อ (1)
ตองเร%มจากปฏบตตวของหนวยงานการจราจร (2)
ตองเร%มจากการปฏบตของผ2ขบข%รถ (3) ตองเร%มจากการปฏบตของผ2ใช ถนน

分類編
號

題號

答
案

050

3

ในกรณท%ผ2ขบข%รถจกรยานยนต5เจอเร’%องผดหวง
ขอปกพรองท%พบบอย ท%ส+ดค’อ (1) ไมมน0าใจ (2) ไมเหนใจผ+อ’%น
(3) อารมณ5รอน

11

051

1

ประเดนสาคญในการแกไขปญหาท%ซบซอนและยากลาบากของผ2ขบข%รถ
จกรยานยนต5ค’อ (1) ใจเยนและความปลอดภย (2) กระต’อร’อรนและความ
เส%ยง (3) มทศนะคตในแงดและปลอยใหเปนไปตามธรรมชาต

11

題

目
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11

機車法規選擇題
052

1

ศตร2ท%ใหญส+ดสารบคนขบรถจกรยายนต5ค’อ (1) ความประมาท (2)
อ+ป สรรค5บนถนน (3) สตว5บนถนน

11

053

3

การแตงกายของผ2ขบข%รถจกรยานยนต5 (1) ไมถก2 จากด (2) สวมใส
รองเทาแตะได (3) สะอาดเรยบรอย

11

054

1

กรณขบข%รถจกรยานยนต5ไปซ’0อของตามรานคา ควรจะ (1) จอดรถใน
สถานท%จอดรถใหเรยบรอยแลว คอยเขาไปซ’0อของในราน (2) จอดรถอย2
ขางทางแลวสงเสยงดงเรยกใหคนขายนาเอาส%งของมาให (3) จอดรถหนา
รานหร’อฟ+ตบาตตามอาเภอใจ

11

055

2

กรณสวนรถกบรถคนอ’%นในทางแคบ ควรจะ (1) ชงผานกอนเพ’%อใหฝาย
ตรงกนขามหลบทางให (2) กะชองวางใหพอเพยงในการชดรมถนน เพ’%อ
ใหฝายตรงขามผานไปกอน (3) กดแตรเสยงดง เพ’%อเต’อนใหฝายตรงกน
ขามหลบทางให

11

056

3

เน’%องจากความเรวของรถรถจกรยานยนต5ชากวา
เม’%อไดยนเสยงแตรจาก รถดานหลงเพ’%อ ขอใหหลบทาง ควรจะ (1)
หย+ดทนท เพ’%อใหรถคนอ’%น แซงหนาไปกอน (2) ขบข%ตามปกต
โดยไมสนใจ (3) ขบชดขวาเลกนอย
แลวเปดสญญาณไฟหร’อโบกม’อเพ’%อแสดงใหทราบวาใหทาง

11

057

3

เม’%อขบข%รถในเวลากลางค’น
หากมองเหนรถฝ%งตรงขามขอทางขบสวนมา แตไกล ควร:
(1)เปดไฟส2งและบบแตรเสยงดงเพ’%อเต’อนรถทส% วนทางมา
และขบเรงความเรวเดนหนาตอไป (2)หย+ดจอดรถตรงน0นทนท พรอมดบ
เคร’%องยนต5และไฟท0งหมด รอใหรถท%สวนมาผานไปกอน
(3)เปดไฟต%า พรอมขบสวนทางชาๆ

11

058

1

ในสงคมปจจ+บน เวลาเปนเงนเปนทอง ผ2ขบรถรถจกรยานยนต5ควรจะให
ความสาคญในเร’%อง (1) ความปลอดภยสาคญมากกวาเวลา
(2)
อ+ปกรณ5 เก%ยวกบการจราจร (3) ความงามของรถจกรยานยนต5

11

059

3

ในระหวางขบข%รถ หากร2สก/ เหน’%อยมากและงวงนอน ทานควรจะทา
อยางไร (1) ขบรถตอ (2) ทายาหร’อยาหมอง แลวขบรถปกต (3) จอด
รถขางถนนเพ’%อพกผอนสกพก รอใหหายเหน’%อยแลวคอยขบตอ

11

060

1

กรณใชเบรครถฉ+กเฉนเวลาฝนตก จะเกดอะไรงาย (1) ล’%นลม (2)
จอดรถ ม%นคง (3) เหม’อนปกต

11

061

2

กรณขบรถเวลากลางค’นในชานเม’อง บนถนนไมมคนและไมมรถอ’%น (1)
สามารถฝ/กหดขบรถในอตราความเรวส2ง (2) ขบรถตามความเรวปกต (3)
ขบรถตามอาเภอใจ

11

題號

答案

題

目

第 7 頁/共 58 頁

分類編號

機車法規選擇題
062

2

การท%ตารวจจราจรลาดตระเวร
และตรวจสอบพรอมหามผ2ท%ฝาฝ’นกฎ ระเบยบ (1)
ไมมผลรายตอคนขบ (2) มผลดตอคนขบ (3) ไมเก%ยวของ กบคนขบ

11

063

3

กอนขบรถ ถาพบวาเบรคใชงานไมได คนขบควรทาอยางไร (1) ขบรถ
ตามปกต (2) ขบรถชา ๆ (3) ไมขบรถ

11

064

2

รถขบตามหลงรถดบเพลง (1) ได (2) ไมได (3) ไมมขอกาหนด

11

065

3

ความเรวย%งส2ง ระยะทางเบรครถ (1) เหม’อนเดม (2) ย%งสน0 (3)
ย%งไกล

11

066

2

ความเรวของรถย%งส2ง แรงดนท%จะเกดข/น 0 (1) ย%งนอย (2)
ย%งแรง (3) ไม เปล%ยน

11

067

1

รถท%เดนตามหลงรถคนอ’%นในกลางค’น(1)ใชไฟออน(2)
ใชไฟสองไกล
(3) ไมตองเปดไฟ

11

068

3

กรณขบข%รถจกรยานยนต5ในอโ+ มงค5 (1)
เปดไฟและขบ อยางเรว (3) เปดไฟและขบชา

069

3

สญญาณไฟแดง บนทางมาลายไมมคนเดนถนน และในชองทางเปดมรถ
ไมมาก (1) สามารถขบไปดานหนาได (2) สามารถเล0ยวขวาได
(3)หย+ด รถ

11

070

1

ฉน/ผมเปนผ2ขบข%ท%ด ปฏบตตามกฎระเบยบจราจรตลอด
เพ’%อความ ปลอดภยของจราจร จง/ หวงวาตารวจจราจรจะ (1)
ตองเขมงวดในการ ตรวจจบและหามผ2ฝาฝ’นระเบยบจราจร (2)
ไมตองตรวจจบและหามผ2 ฝาฝ’นระเบยบจราจร (3) มแตการตรวจสอบ
แตไมตองส%งหาม

11

071

1

ความปลอดภยของจราจรเปนหนาท%ของประชาชนทก+ ทาน
นอกจากปฏบต ตามกฎระเบยบจราจรแลว
หากพบผ2ฝาฝ’นกฎระเบยบจราจรหร’อเกด อ+บตเหต+ ควรจะ (1)
แจงความตอเจาหนาท%ตารวจ และชวยเหล’อในการ
จดการกบอ+บตเหต+ (2) ไมตองสนใจ (3) ไมตองแจงความ

11

072

3

ผ2ขบข%รถท%ด ควรจะ(1)เรว (2)ชา (3) ความเรวท%เหมาะสม

11

073

2

กรณน0ามนเกดเพลงไหม ควร(1)ใชน0าดบไฟ (2) ใชเคร’%องดบเพลง
ดน ทรายหร’อผาหมเปยกน0าดบไฟ (3) ใชกง% ไมใกลตวดบไฟ

11

074

2

รถจกรยานยนต5(1) สามารถแขวนส%งของดานขางได (2) หามแขวน
ส%งของดานขาง(3) ไมมขอกาหนด

11
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หามเปดไฟ

(2)

11

機車法規選擇題
075

3

เวลาขบข%รถจกรยานยนต5ถง/
หนาทางขามทางรถไฟ
และเคร’%องก0นขวาง
ทางขามทางรถไฟกาลงลงอยาง
ชาๆ
และรถจกรยานยนต5หลายคนกาลงจะ รบขามไป ทานควรจะทาอยางไร
(1)
รบขามไปอยางรวดเรว
(2)
หย+ด
แลวมองด2ดานเดยวย’นยนวาปลอดภย
แลวรบลอดผานเคร’%องก0นขวางรบ
ขามไป
(3)
หย+ดและรอใหรถไฟผานไปกอนแลวคอยขาม

11

分
類
編
號

題
號

答
案

076

1

สาเหต+สวนใหญท%กอใหเกดอ+บตเหต+น0นมาจากมน+ษย5 เกดจากการไม
เคารพกฎจราจรและความประมาท ดงน0นจ/งควรท%จะเพ%มขอใดตอไปน0
(1)เพ%มการอบรมความร2ดานกฎจราจร ปลก2 ฝงจรยธรรมในการขบข%
(2)เพ%มทกษะในการขบข%ใหดข/น 0
(3)เพ%มความร2เร’%องวธการบาร+งรกษารถ

11

077

3

การขบข%รถหลงด’%มส+รา ทาใหผ2ขบข%เกด “การมองเหนในม+มแคบ”
เหม’อน
กบผ2ขบข%ท%ขบข%รถอย2ในอ+โมงค5
มองเหนดานหนามแสงสวางแตดานอ’%นๆ
เปนความม’ดดา
ดงน0นเม’%อเมาแลวขบจะทาให
(1)มการมองเหนท%ไม
เปล%ยนแปลง
(2)มการมองเหนท%กวางข/น 0 (3)มการมองเหนท%แคบลง

11

078

1

การท0งส%งของ กนบ+หร%หรอ’
เช’0อไฟออกนอกรถสงเดชในขณะท%ขบข%บน ทางหลวง
(1)เปนพฤตกรรมอนตรายท%ขาดจรยธรรมอยางย%ง (2)เพยงแค
ฉนพอใจจะทาอะไรกได (3)ปองกนไมใหรถสกปรกดงน0นจ/งควรกาจด
ขยะออกไป

11

079

2

เม’%อเกดอบ+ ตเหต+ ค2กรณควรพยายามคนหาผ2ใดในท%เกดเหต+ เพ’%อ
ประโยชน5ในการชวยย’นยนสภาพเหตก+ ารณ5 (1)ญาตมตร (2)พยานท%เหน
เหตก+ ารณ5 (3)เจาหนาท%ดานกฎหมาย

11

080

3

ประกนภาคบงคบของรถยนต5และรถจกรยานยนต5น0นจะจายคาสนไหม
ทดแทนแกผ2กรณท%เสยชวตหร’อพการโดยส0นเชงจากอ+บตเหต+รถยนต5เปน
เงนสง2 ส+ด (1)1 แสนเหรยญไตหวน (2)2 แสนเหรยญไตหวน (3)2 ลาน
เหรยญไตหวน

12

081

1

กรณผ2ขบข% ขบรถเกนอตราความเรวสง2 ส+ดท%กาหนดไว ผ2ขบข%ตอง
(1) ถก2 ปรบและถก2 บนทก/ คะแนน (2) ถก2 ย/ดปายทะเบยนรถ (3) ถก2
ย/ดใบขบข%

12

082

3

กรณผ2ขบข%รถจกรยานยนต5 ขบรถฉวดเฉวยว ขบยกลอหนา หร’อถอด
เคร’%องเกบเสยงออก และเปนเหต+ทาใหเกดอ+บตเหต+ จะถก2 ทาโทษโดย (1)
เต’อน (2) ปรบเงนและย/ดรถ (3) ปรบเงน และเพกถอนใบขบข

12

題

目
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機車法規選擇題
083

2

ผ2ขบข%ท%ฝาฝ’นกฎระเบยบจราจรและถ2กลงโทษโดยปรบเงน หลงจากน0ควร
จะ (1) ไมตองสนใจ (2) ขบรถอยางระมดระวงและอยาฝาฝ’นกฎจราจร อก (3)
ไมขบรถอก

12

084

3

ผ2ขบข%ท%ไมปฏบตตามคาส%งหร’อการตรวจสอบของตารวจจราจรท%กาลง
ปฏบตหนาท% จะถ2กทาโทษโดย (1) ย/ดใบขบข% 1เด’อน(2) ย/ดใบขบข% 2
เด’อน (3) ปรบเงนและบนทก/ คะแนน

12

085

2

กรณรบปายทะเบยนรถแลวแตไมไดใช (1) สามารถย’มใหรถคนอ’%นใช
(2) ตองทาเร’%องขอยกเลกตอกรมการขนสง (3) เกบรกษาเอง

12

086

1

ผ2ท%ไดรบใบขบข%รถจกรยานยนต5ขนาด 125 CC สามารถขบข% (1) รถ
จกรายานยนต5ขนาด 50 CC (2) รถบรรทก+ ขนาดเลก (3) รถยนต5

12

087

2

ผ2ขบข%ทอ%
น+ญาตใหคนท%ไมมใบอน+ญาตขบข%ขบข%รถของตน
ตองถก2 อายด ใบอน+ญาตขบข%เปนเวลา (1)2 เด’อน (2)3 เด’อน (3)4 เด’อน

12

題號

答
案

088

3

กรณท%ผ2ขบข%รถยนต5แจงเทจตอกรมการขนสงวา ใบขบข%สญ2 หาย
และย’%น เร’%องขอใบขบข%ใบใหมจาถก2 ทา โทษโดย (1) ปรบเงน (2)
ยกเลกใบขบข% (3) ปรบเงนและย/ดใบขบข%ฉบบท%สอง

12

089

2

รถจกรยานยนต5 (1) ย’มปายทะเบยนรถจากรถคนอ’%นมาไชได (2) ย’มปาย
ทะเบยนรถจากคนอ’%นไมได (3) จดทาปายทะเบยนรถเองได

12

090

3

ผ2ขบข%ท%ขบข%รถบนทางสาหรบคนเดนขาม
หร’อเม’%อขบข%ผานทางสาหรบ
คนเดนขามแลวไมหย+ดใหทางคนเดนขามถนนไปกอน จนเปนเหต+ทาใหม
ผ2ไดรบบาดเจบหร’อเสยชวต ตองมความผดตามกฎหมายอาญา โดยตอง
เพ%มโทษ (1)1 เทา (2)2 เทา (3)1/2 เทา

12

091

2

題

ผูท
้ ไี่ ด้ยน
ิ สัญญาณแจ้งเตือนของรถดับเพลิง

分類
編號

目

รถพยาบาล

รถตารวจ

รถกูภ
้ ยั

12

รถช่วยเหลืออุบตั เิ หตุจากสารเคมีเป็ นพิษ แล้วไม่หลบทางให้โดยทันที จะถูก ：
(1) ยึดใบขับขี3
่ เดือน (2) ปรับเงินและเพิกถอนใบขับขี่ (3) ปรับเงิน
092

3

093

3

กรณผ2ขบข%รถจกรยานยนต5ฝาสญญาณจราจรไฟแดงในทางรวมทางแยกท%
มสญญาณจราจรนอกจาก จะถก2 ลงโทษโดยปรบเงนแลวจะถ2กบนท/ก
คะแนน(1) 1 คะแนน (2) 2 คะแนน (3) 3 คะแนน
ผ2ทก% ระทาผดกฎจราจร
หลงจากท%ไดรบใบส%งแจงเร’%องกระทาผดฝาฝ’นกฎ จราจรแลว
ตามขอบงคบมาตรฐานการลงโทษปรบมาตรา 92 วรรค 3
โดยไมจาเปนตองผานการพพากษาคด จะตองเดนทางไปชาระคาปรบเพ’%อ
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機車法規選擇題
ขอปดคดท%หนวยงานท%กาหนดภายในระยะเวลาก%วน? (1)ภายใน 10 วน
(2)ภายใน 20 วน (3)ภายใน 30 วน

094

1

กรณผ2ขบข%ชนเจาพนกงานจราจรท%กาลงปฏบตหนาท%และบาดเจบ จะถก2
ลงโทษโดย (1) ยกเลกใบขบข%และปรบเงน(2) ย/ดใบขบข%และปรบเงน (3)
ปรบเงนส2งส+ด

12

095

1

กรณใบขบข%ชาร+ดและไมสามารถอานออก ตอง(1) ย’%นขอใหม (2) สอบ
ใบขบข%ใหม (3) ยงสามารถใชตอได

12

096

3

ผ2ขบข%ท%ขบข%รถเรวเกนอตราความเรวท%กาหนด
(1)มโทษปรบ
(2)มโทษปรบและอายดใบอน+ญาตขบข%
1
(3)มโทษปรบและถก2 บนทก/ คะแนนฝาฝ’นกฎจราจร 1 คะแนน

12

097

1

บนทางขามสาหรบคนขาม หากมคนกาลงขามถนนอย2 ควร (1)หย+ดใหคน
เดนขามถนนไปกอน (2)บบแตรเพ’%อใหคนหลกทางให (3)เรงความเรวใน
การขบข%

12

098

2

กรณผ2ขบข%ท%วดปรมาณแอลกอฮอล5ลในลมหายใจเกนมาตรฐานท%กาหนด
และเกดอ+บตเหต+ทาใหคน ไดรบบาดเจบสาหสหร’อเสยชวตจะถ2กทาโทษ โดย
(1)ย/ดใบขบข% (2) ปรบเงน และยกเลกใบขบข%และ หามสอบรบใบ
ขบข%ตลอดชวต(เวนแตกรณท%ถก2 ตองตามเง’%อนไขพเศษ จะไมอย2ในขอ
จากด)(3) ปรบเงน

12

題號 答案

題

จะตอง
เด’อน

目

分類編
號

099

1

กรณ
เคร’%องเกบเสยงของรถจกรยานยนต5
เส’%อมเสย
ไมไดซอมแซมและยง ใชงานตอ ตามกฎระเบยบจราจร จะถ2กทาโทษโดย (1)
ปรบเงนแลวส%งให ปรบปร+งแกไข (2) ตกเต’อนโดยเจาพนกงานจราจร (3)
ย/ดใบขบข%

12

100

1

เม’%อขบข%รถจกรยานยนต5เกนความเรวท%กาหนด ตามกฎระเบยบจราจร
จะ ถก2 ทาโทษโดย (1) ปรบเงนแลวบนท/กคะแนน (2)
ย/ดปายทะเบยนรถ(3) ย/ดใบขบข%

12

101

3

กรณย’มใบขบข%ใหคนอ’%นใชในการขบรถ จะถ2กลงโทษย/ดใบขบข%(1)
1 เด’อน(2) 2เด’อน (3) 3 เด’อน

12

102

1

กรณผ2ขบข% ขบรถฉวดเฉวยวหร’อขบยกลอหนา เปนเหต+ทาใหเกด
อ+บตเหต+ จะถก2 ทาโทษโดย (1) ปรบเงนและยกเลกใบขบข% (2)
ย/ดใบขบข% (3) ปรบเงน

12
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103

3

ผ2ใชรถจกรยานยนต5กอคดและศาลตดสนมความผดทางอาญาแลวนอกจาก
จะถก2 ย/ดใบขบข%แลว ยง (1) หามขอสอบรบใบขบข%
ภายในเวลาหน/%งป (2) หามขอสอบรบใบขบข% ภายในเวลาสามป (3)
หามขอสอบรบใบขบข% ตลอดชวต (ยกเวนผ2มเง’%อนไขพเศษ
และถ2กลงโทษย/ดใบขบข%จนครบ กาหนดเวลาแลว)

12

104

1

กรณฝาฝ’%นกฎระเบยบจราจร เปนเหต+ทาใหผ2อ’%นไดรบบาดเจบสาหส
จะถก2 ย/ดใบขบข% (1) 3-6 เด’อน(2) 1-2 เด’อน (3) 2-4 เด’อน

12

105

1

ผ2ขบข%ท%ประสบอ+บตเหต+จนทาใหมผ2ไดรบบาดเจบหร’อเสยชวต ควร
ดาเนนการและแจงความตอหนวยงานตารวจทนท หามไมใหหลบหน ผ2
ฝาฝ’นตองถก2 ลงโทษ (1)เพกถอนใบอน+ญาตขบข% และหามไมใหสอบใบ
อน+ญาตขบข%อกตลอดชพ (แตยกเวนผ2ท%มค+ณสมบตตามท%กาหนด
และถ2ก
ลงโทษเพกถอนใบอน+ญาตขบข%เปนเวลาเกนกวาระยะเวลาตามท%กฎหมาย
ท%เก%ยวของกาหนดแลว) (2)ตองถก2 ปรบ (3)อายดใบอน+ญาตขบข% 1
ป

12

106

1

กรณผ2ขบข%รถจกรยานยนต5ใชโทรศพท5ม’อถอ’
ขณะขบข%รถจะถ2กปรบ (1) 1000 เหรยญไตหวน (2) 1500 เหรยญ
ไตหวน (3) 2000 เหรยญ ไตหวน

12

108

2

ผ2ขบข%ทถ% 2กบนท/กคะแนนฝาฝ’นกฎจราจรรวม 6
คะแนนข/นไปภายใน0 ระยะเวลา 6 เด’อน
ตองถ2กอายดใบอน+ญาตขบข%เปนเวลา (1)6 เด’อน (2)1 เด’อน (3)1 ป

12

109

3

ผ2ขบข%ทถ% 2กอายดใบอน+ญาตขบข% 2 คร0งภายในระยะเวลา 1
ปเน’%องจากการ
ถก2
บนทก/
คะแนนฝาฝ’นกฎจราจร
และกระทาผดกฎจราจรจนถก2 บนทก/ คะแนนซ0าอก ตอง (1)มโทษปรบ
(2)อายดใบอน+ญาตขบข% 1 เด’อน (3)เพกถอนใบอน+ญาตขบข%

12

題
號

答
案

題

目

分類
編號

110

1

ระยะเวลาในการจอดรถช%วคราว (1) ไมเกน 3 นาท และรถตองอย2ใน
สภาพพรอมเดนหนาเสมอ (2) ไมเกน 10 นาท และผ2ขบข%สามารถออก
หางจากท%น%งได (3) ไมเกน 5 นาท

12

111

3

หากฝาสญญาณไฟจราจรสแดงขณะขบข%รถจกรยานยนต5 จะถก2 ทาโทษ
โดย(1) ปรบเงน 1200-3600 เหรยญไตหวน(2) ย/ดใบขบข%หน/%ง
เด’อน(3) ปรบเงน 1800-5400 เหรยญไตหวน พรอมบนท/ก 3 คะแนน

12

112

2

คนโดยสารท%น%งซอนทายรถจกรยายนต5 (1) ไมตองน%งครอมบนอาน (2)
เพ’%อความปลอดภยตองน%งครอมบนอานสาหรบคนโดยสาร (3) ไมมขอ
กาหนด

12
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113

2

กรณรถคนหลงจะแซงข/นหนา ควรจะ0 (1) แซงข/นหนาทางดานขวาของรถ0
คนหนา (2) แซงข/นหนาทางดานซายของรถคนหนา 0 (3) แซงข/นหนา0
ตามอาเภอใจ

12

114

2

ใบขบข%ทถ% 2กเพกถอน ตอง(1) เกบไวดวยตนเอง (1) สงค’นกรม
การขนสง(3) ใชตอ

12

115

1

เม’%อขบรถใกลถ/งทางเดนเทา(1) ตองลดความเรว หร’อหย+ดรถใหคนเดน
เทาเดนผานไปกอน (2) กดแตร และขบเดนหนาตอไป (3) เพ%มความเรว
และรบขบผานไปอยางเรว

12

116

2

ทางเขาและทางออกของเขตสาธารณะหร’อสถานรถ
หามจอดรถ(3) ไมมขอกาหนด

117

1

เบาะหลงของรถจกรยานยนต5ขนาด 125 CC ท%จดไวสาหรบคนโดยสาร
น%ง สามารถซอนทายได (1)หน/%งคน (2)สองคน (3)สามคน

12

118

2

ผ2ขบข%รถจกรยานยนต5ขบอย2บนถนนท%แบงเลนรถเรวและเลนรถชา
แตไม มเคร’%องหมายจราจรและเสนเคร’%องหมายบนพ’0นทาง ควร (1)
ขบเลนดาน ในส+ด (2) ขบเลนนอกดวนส+ด (3) ไมไดการกาหนด

12

119

1

กรณขบข%รถในชวงเวลากลางค’น ควร(1) ใชไฟแสงพ+งต%า (2) ใชไฟแสง
พ+งส2ง (3) ไมมการกาหนด

12

120

2

การใชรถจกรยนยนต5บรรทก+ ส%งของ ความส2งของสง% ของน0นหามสง2
เกน
(1) สวนหวของผ2ขบข% (2) สวนไหลของผ2ขบข% (3)
สวนเอวของผ2ขบข%

12

121

1

รถจกรยานยนต5ท%บรรท+กส%งของจะตองมความกวางกวาขอบแฮนด5รถไม
เกน (1)10 เซนตเมตร (2)2 เมตร (3)1.5 เมตร

12

122

1

ผ2ขบข%รถจกรยานยนต5 กอนขบข%รถ ควร(1) ตรวจช0นสวนตาง ๆ ของรถ
(2) สภาพรถยงด ไมจาเปนตองตรวจ (3) ไมมการกาหนด

12

123

2

การใชรถจกรยนยนต5บรรทก+ ส%งของ น0าหนกของสง% ท%บรรทก+
น0นหามหนก เกน (1) 50 กโลกรม (2) 80 กโลกรม (3) 90 กโลกรม

12

題號

答案

124

3

題

(1)จอดรถได

目

อตราความเรวในการขบข%รถจกรยานยนต5
จะตองขบข%ตามท%ปายหร’อเสน เคร’%องหมายจากดความเรวกาหนด
หากไมมปายหร’อเสนเคร’%องจากด ความเรว
บนถนนท%ไมมเสนแบงชองเดนรถหร’อเสนแบงทศทางการ เดนรถ
ใหขบข%ดวยอตราความเรว (1)ไมเกน 20 กโลเมตรตอช%วโมง
(2)ไมเกน 30 กโลเมตรตอช%วโมง (3)ไมเกน 40 กโลเมตรตอช%วโมง
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125

2

เวลาขบข%รถจกรยานยนต5 (1) ไมตองใสหมวกกนนอค (2)
เพ’%อความ ปลอดภย ตองใสหมวกกนนอค (3)
กฎหมายกาหนดไมตองใสหมวกกน นอค

12

126

1

อตราความเรวในการขบข%รถจกรยานยนต5
จะตองขบข%ตามท%ปายหร’อเสน เคร’%องหมายจากดความเรวกาหนด
หากไมมปายหร’อเสนเคร’%องจากด ความเรว
ใหขบข%ดวยอตราความเรว (1)ไมเกน 50 กโลเมตรตอช%วโมง
(2)ไมเกน 40 กโลเมตรตอช%วโมง (3)ไมเกน 30 กโลเมตรตอช%วโมง

12

127

1

ขบข%รถจกรยานยนต5ในชวงกลางค’นในเม’อง (1)
ควรใชไฟพ+งแสงต%า (2) ใชไฟพ+งแสงไกล (3) ปดไฟ

12

128

1

กอนขบข%รถจกรยานยนต5
ตองเตรยมอ+ปกรณ5เคร’%องม’อตดรถใหพรอม
(2) รถจกรยานยนต5มขนาดเลก ไมจาเปน (3) ไมมการกาหนด

129

1

การขบข%รถจกรยานยนต5ไปในทางเดยวกน รถคนหนาและคนหลง
(1)
ตองรกษาระยะหางพอสาหรบเบรคตลอดเวลา
(2)
ไมจาเปนตองรกษา ระยะหาง (3) ขบรถเดนเปนขบวนแห

12

130

2

เวลาขบรถลงทางลาดชน (1) ดบเคร’%องโดยใชเกยร5วาง (2)
หามดบเคร’%อง และหามใชเกยร5วาง (3) ไมมการกาหนด

12

131

2

โคมไฟชนดตาง
ๆ
เส’%อมเสยหร’อไมสมบ2รณ5
(1)
ไมมผลกระทบตอความ
ปลอดของการเดนรถ
(2)
มผลกระทบตอความปลอดภยในการเดนรถ อยางหนก (3) ขบตามปกต

12

132

3

บนทางขามทางรถไฟ บรเวณทางแยก ชองเดนรถเรว ทางสาหรบคนเดน
ขาม (1)สามารถจอดรถได (2)สามารถจอดรถช%วคราวได
(3)หามใหจอด รถช%วคราว

12

133

1

กรณขบอย2บนทางเดนรถทางเดยวท%ไมเสนเลน ควร (1)
ขบรถในเลนซาย หร’อขวาส+ด (2) ขบไดเฉพาะในเลนขวาส+ด (3)
ขบรถในเลนไหนกได

12

134

2

การขบข%รถจกรยานยนต5 (1) ไมถก2 เคร’%องหมายจราจรจากด
(2) ตอง ปฏบตตามเคร’%องหมายจราจร เสนบนพ’0นทาง และ
สญญาณจราจร
(3)เคร’%องหมายจราจรตางๆ
ไมเก%ยวกบรถจกรยานยนต5 ไมตองสนใจ

12

135

2

อย2บนทางเดน(1) จอดรถได (2) หามจอดรถช%วคราว (3) ไมมการ
กาหนด

12

題號

答
案

題

目
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136

1

อตราความเรวในการขบข%รถจกรยานยนต5 จะตองขบข%ตามท%ปาย
เคร’%องหมายจากดความเรวกาหนด หากไมมปายหร’อเสนเคร’%องหมาย
จากดความเรว รถท%ขบข%บนชองเดนรถชาบนถนนท%มเสนแบงชองเดนรถ
เรวและรถชา ใหขบข%ดวยอตราความเรวไมเกน (1)40 กโลเมตรตอ ช%วโมง
(2)50 กโลเมตรตอช%วโมง (3) 60 กโลเมตรตอช%วโมง

12

137

3

ระยะเวลาในการกดแตรแตละคร0ง(1) ไมเกน 2 วนาท (2) ไมเกน 1 วนาท (3)
ไมเกนคร/งวนาท%

12

138

1

ผ2ขบข%รถจกรยานยนต5ท%มอาการปวยจนมผลกระทบตอความปลอดภยใน
การขบข%
หร’อหลงจากท%ด’%มหร’อรบประทานอาหารท%มแอลกอฮอล5แลวม
ปรมาณความเขมขนของแอลกอฮอล5ในเล’อดจากการเปาลมหายใจลตรละ 0.15
มลลกรมข/นไป 0
(1)หามไมใหขบรถ (2)สามารถขบข%รถไดตามปกต
(3)ตองไมขบรถเรวเกนไป

12

139

3

เมือ
่ ได้ยน
ิ สัญญาณแจ้งเตือนของรถดับเพลิง รถพยาบาล รถตารวจ รถกูภ
้ ยั

12

รถช่วยเหลืออุบตั เิ หตุจากสารเคมีเป็ นพิษ ไม่วา่ เสียงมาจากทางไหน ควรจะ ：(1)
ไม่จาเป็ นต้องหลีกเลีย่ ง (2) ถ้าไม่ได้ขา้ มเส้น ไม่ต้องหลีกเลีย่ ง (3)
ต้องหลีกเลีย่ งทันที และอย่าขับตามหลัง
140

2

เวลาขบข%รถจกรยานยนต5
อ+ปกรณ5ท%สาคญท%ส+ดท%ใชในการปกปองรางกาย ค’อ (1)
เขมขดชนดกวาง (2) หมวกกนนอค (3) แวนตากนลม

12

141

1

กอนข%ออกตวรถจกรยานยนต5 (1)ตองเปดไฟเล0ยว ระวงรถดานหนา หลง
ซายและขวาวาไมมส%งกดขวางหร’อรถและคนเดน (2)มองดานขางวาไมม
รถผานมา (3)มองถนนดานหนาใหชดเจน

12

142

1

การบรรทก+ ส%งของของรถจกรยายนต5
ความยาวสวนท%ย’%นออกจากทายรถ ซ/งนบจากเพลาลอหลง หามเกนกวา%
(1) คร/งเมตร %
(2) 1 เมตร (3) 3 เมตร

12

143

2

ถนนท%ไมมปายหร’อเสนเคร’%องหมายจราจร
รถจกรยานยนต5ท%ข%บนถนนท% ไมมเสนแบงชองเดนรถเรวและรถชา
จะตองขบข% (1)อย2ในชองเดนรถ ดานใน (2)ดานนอกส+ดของ 2 ชองเดนรถ
(3)อย2ตรงกลางของชอง เดนรถดานใน

12

144

2

145

1

กรณท%ผ2ขบข%รถจกรยานยนต5ขอสอบซอมภาคปฏบตในการขอใบอน+ญาต
ขบข% การสอบคร0งท% 2 ตองหางจากคร0งท% แลว ไมต%ากวา (1) 7 วน
(2) 15 วน(3) 30 วน

12

146

1

กรณท%รถสองคนสวนทางกน ระยะหางหามนอยกวา(1) 0.5 เมตร(2) 1
เมตร(3) 2 เมตร

12

การบรรทก+ ส%งของของรถจกรยานยนต5ขนาดไมเกน 50 CC กาหนดน0า
หนก (1) ไมเกน 45 กโลกรม (2)ไมเกน 50 กโลกรม (3)ไมเกน 20 กโลกรม
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1

เม’%อขบข%รถผานถนนท%มปายสญญาณเต’อนทางโคง ทางลาดชน สะพาน
แคบ อ+โมงค5 ทางแยกขางหนาหร’อทางขามทางรถไฟ ชวงถนนท%กาลง
กอสราง (1)หามไมใหแซงรถหนา (2)สามารถแซงรถหนาได (3)ไมมขอ กาหนด

12

分
類
編
號

題
號

答
案

148

1

กรณท%อย2ของเจาของและผ2ขบข%รถจกรยานยนต5มการเปล%ยนแปลงแกไข
(1)ควรเตรยมเอกสารท%เก%ยวของใหพรอมและแจงตอสานกงานขนสงให
เปล%ยนแปลงแกไข (2) ไมตองดาเนนการเร’%องท%อย2เปล%ยนแปลงแกไข
(3) แจงตอสถานตารวจท%ใกลบานใหเปล%ยนแปลงแกไข

12

149

2

กรณรถจกยานยนต5ชาร+ดและจะแจงยกเลกทะเบยนรถ จะตองกรอกแบบ
ฟอร5มเพ’%อแจงตอกรมการขนสง ในขณะเดยวกน ตองสงค’น (1) ใบขบข%
(2) ปายทะเบยนรถและทะเบยนรถ (3) ทะเบยนรถ

12

150

1

รถจกรยายนต5ท%ยงไมไดลงทะเบยนยงไมไดรบปายทะเบยนรถ (1) หาม ขบข%
(2) ขบข%ได(3) ขบข%ไดในชานเม’อง

12

151

1

การตดแขวนปายทะเบยนรถ (1) ตองแขวนในตาแหนงท%กาหนด (2)
แขวนในตาแหนงท%ชดเจนตาแหนงใดกได (3) ไมไดการกาหนด

12

152

3

กรณเจาของรถจกยายนต5ทราบอย2แลว ผ2ขบข%รถขบรถหลงด’%มส+ราแตไม
ไดหามนอกจากจะถก2 ปรบเงน จะถ2กย/ดปายทะเบยนรถจกรยานยนต5(1) 1
เด’อน (2) 2 เด’อน (3) 3 เด’อน

12

153

3

ตามขอบงคบในปจจ+บน
ผ2ท%มใบอน+ญาตขบข%รถจกรยานยนต5เคร’%องยนต5 หนกท%วไป
หามไมใหขบข%รถท%มความจ+ของกระบอกส2บเคร’%องยนต5
(1)ต0งแต 50-250 CC. (2)ต%ากวา 50 CC. (3)รถจกรยานยนต5สองลอท%
เกน 250 CC.ข/นไป0

12

154

1

ผ2ขบข%รถยนต5ท%ผานการตรวจวดปรมาณความเขมขนของแอลกอฮอล5ใน
เล’อดโดยการเปาลมหายใจตองมคาไมเกนลตรละ
(1)0.15
มลลกรม
(2)0.25มลลกรม (3)0.55 มลลกรม

12

155

3

ขอใดตอไปน0จดเปนบรเวณท%มอนตรายส2ง
ใหหลกเเพ’%อท%หย+ดพก(1)ถนน ท%มเศษหนตกหลน (2)
มราวก0นปองกนหนตกหลนหร’อราวก0นถก2 หลนชน จนบดงอเปล%ยนร2ป (3)
ท%กลาวมาท0งหมดถก2 ตอง

12

156

2

ขอใดตอไปน0ท%เก%ยวของระหวางขอม2ลของสภาวะอากาศกบภยพบตทาง
ถนนหนทาง ท%จะตองใหความสนใจเปนพเศษ(1)น0าทะเลข/นน0าลง 0
(2)ฝน ตก (3)อ+ณหภ2ม

12

題

目
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3

ลกษณะการขบข%ขอใดท%ไมถก2 ตอง (1)รบฟงขาวรายงานสภาพการจราจร
ท%ตารวจประกาศเปนระยะอยางใกลชดทนการณ5 (2)หากพบความย+งยาก
ในการขบข%บนถนนสามารถอานจากปายระบ+หลกกโลเมตรขางทางเพ’%อ
แจงตาแหนงขอความชวยเหล’อ (3) เม’%อพบกบหนตกหลนกดขวางถนน
ใหจอดรถท0งไวขางทาง ไมตองสงเกตความปลอดภยโดยรอบบรเวณ

12

158

3

หากโชคไมดตองตดอย2บนถนนในภ2เขาควรจะแกปญหาเชนไร (1)ใหหา
ปายท%ระบ+หลกกโลเมตรเพ’%อแจงตาแหนงท%แนชดในการตดตอขอความ
ชวยเหล’อตอไป
(2)ใหหาสถานท%หร’อท%จอดรถช%วคราวท%ปลอดภยเพ’%อจอด
รถไวแลวไปยงสถานท%หลบภยเพ’%อรอรบการชวยเหล’อตอไป (3)ถก2 ท+กขอ

12

題號

答案

159

3

ขอใดตอไปน0(ไม)ใชจ+ดประสงค5ของการปดถนนและสะพานของของ
หนวยงานขนสงทางหลวง (1)ถนนสะพานมอนตรายส2งข/นอาจเกดภย0
พบตได ซ/งหากใชถนนสะพานดงกลาวอาจกอใหเกดอนตรายได
ดงน0นจ/ง%
ทาการปดถนนลวงหนาเพ’%อหลกเล%ยงไมใหรถและคนเขาบรเวณอนตราย
ดงกลาวท%อาจทาใหสญ2 เสยชวตทรพย5สนได (2)เน’%องจากตองทาการ
ซอมแซมหร’อเกดภยพบตทาใหถนนขาด เพ’%อความสะดวกรวดเรวในการ
ซอมแซมและเพ’%อความภยของผ2ใชถนน (3) การปดถนนสะพานกเพยง
เพ’%อทาใหผ2ใชรถใชถนนไมไดรบความสะดวกมอ+ปสรรคในการเดนทาง

12

160

3

ในการควบค+มระยะหางในการขบข% ขอใดตอไปน0ไมถก2 ตอง?
(1)เม’%อขบ รถสวนทางกน
ตองมระยะหางจากดานซายและดานขวาไมนอยกวา 0.5 เมตร
(2)เม’%อขบข%ผานรถยนต5ท%จอดรถช%วคราวอย2ขางทาง
จะตองรกษาให อย2ในระยะหางท%ปลอดภย 1 เมตรข/นไป 0 (ประมาณ
1 ประต2รถ)
(3)สามารถขบข%ผานไดเปนหลก ไมจาเปนตองคาน/งถง/ ระยะหางในการ
ขบข%

12

161

1

เม’%อรถจกรยานยนต5ขบข%ไปบนเสนทางเดยวกน
ควรรกษาระยะหางกบรถ
คนหนา(1)ระยะหางเทากบท%สามารถเบรคหย+ดไดท+กเม’%อ(2)ระยะหาง
5 เมตร(3)ระยะหาง 10 เมตร

12

162

3

การพกพาเอกสารประจาตวในขณะท%ขบข%รถจกรยานยนต5
ขอใดตอไปน0 ไมถก2 ตอง? (1)พกใบอน+ญาตขบข%รถจกรยานยนต5
(2)พกเอกสาร
ทะเบยนรถจกรยานยนต5 (3)พกบตรสะสมแตม

12

163

1

รถจกรยานยนต5ขนาดใหญโดยท%วไป
ตามระเบยบแลวสามารถบรรท+กน0า หนกได(1)ไมเกน 80
กโลกรม(2)ไมเกน 40 กโลกรม(3)ไมเกน 30 กโลกรม

12

題

目
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1

ขอกาหนดเก%ยวกบการบรรทก+ ส%งของของรถจกรยานยนต5
ขอใดตอไปน0 ไมถก2 ตอง?
(1)ส%งของท%บรรท+กตองมความส2งเกนหวไหลของผ2ขบข%ข/นไป0
(2)มความกวางกวาขอบแฮนด5รถไมเกน 10 เซนตเมตร (3)สวนท%ย’%น
ออกจากทายรถ นบจากเพลาลอรถตองมความยาวไมเกน 50 เซนตเมตร

12

165

1

เอกสารท%ผ2ขบข%รถจกยานยนต5 ควรพกตดตวตดรถตลอด
ใบขบข%
ทะเบยนรถ
เอกสารประกนภยบ+คคลท%
บตรประจาตวประชาชน (3) บตรประกนสงคม

12

166

1

ต0งแตวนท% 15 มถ+นายน ค.ศ.2006 เปนตนไป
รถจกรยานยนต5ท%ออกจาก โรงงานต0งแต 5
ปข/นไปท%ย’%นคารองขอโอนกรรมสทธ0
รถ จะตองทาการV
(1)ตรวจสภาพรถทนท (2)ตรวจสภาพรถตามเวลาท%กาหนด
(3)เปล%ยนแปลงการตรวจสภาพรถ

12

167

2

ในการสอบใบอน+ญาตขบข%รถจกรยานยนต5เคร’%องยนต5เบาหร’อรถ
จกรยานยนต5เคร’%องยนต5หนกท%วไป ผ2สอบตองมอาย+ครบ (1)16 ป
(2)18 ป (3)20 ป

12

168

2

ผ2ท%ตดแอลกอฮอล5 ยาระงบประสาทและยากระต+นประสาท สามารถเขา
สอบใบอน+ญาตขบข%ไดหร’อไม (1)ได (2)ไมได (3)ตองผานการทดสอบ
การทรงตวบนเสนตรงเสยกอนถ/งจะสามารถสอบได

12

ค’อ(1)
3(2)

分類
編號

題
號

答
案

169

3

เม’%อขบข%รถอย2ในชองเดนรถสองชองท%มทศทางเดยวกน
หากมรถยนต5หร’อ
รถจกรยานยนต5ขบข%อย2ขางหนารถของทานในชองเดนรถเดยวกน ทาน ควร
(1)บบแตรจนกวารถคนน0นจะเปล%ยนไปขบข%ในชองเดนรถชา
(2)ขบ
รถตค2แซงหนาข/นไป 0 (3)ตามหลงรถคนน0น หามไมใหแซงตามใจชอบ

12

170

1

เม’%อรถท%ขบอย2ในชองเดนรถสองชองท%มทศทางเดยวกน
ตองการขบรถเขา ในชองเดนรถเดยวกน
ตองใหทางใหรถท%ขบในชองเดนรถทางตรงไป กอน
ในกรณท%ไมมชองเดนรถทางตรง (1)ใหรถในชองเดนรถดานในไป กอน
(2)ใหรถในชองเดนรถดานนอกไปกอน (3)แขงกนใครเรวกวาได ไปกอน

12

171

3

เม’%อข%รถจกรยานยนต5สวนทางกบรถยนต5หร’อรถจกรยานยนต5อ’%น
ควรม ชองวางระหวางรถไมนอยกวา (1)2 เมตร (2)1 เมตร (3)คร/งเมตร%

12

172

2

เม’%อข%รถมาถ/งบรเวณทางแยก
หากเปนถนนท%ไมมสญญาณไฟ
เสน
เคร’%องหมายจราจรหร’อสญญาณไฟแบงถนนหลก
ถนนยอย
(1)รถบน
ถนนท%มชองเดนรถมากกวาควรหย+ดใหรถบนถนนท%มชองเดนรถนอยกวา
ไปกอน
(2)รถบนถนนท%มชองเดนรถนอยกวาหย+ดใหรถบนถนนท%มชอง
เดนรถมากกวาไปกอน (3)ถก2 ทก+ ขอ

12

題

目
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1

บนถนนท%มเกาะกลางแบงชองเดนรถเรวและชองเดนรถชา หามไมใหรถท%
ขบข%อย2ในชองเดนรถชา (1)เล0ยวซาย (2)เล0ยวขวา (3)เล0ยวซายหร’อขวา

12

174

2

บนถนนท%มเกาะกลางแบงชองเดนรถเรวและชองเดนรถชา หามไมใหรถท%
ขบข%อย2ในชองเดนรถเรว (1)เล0ยวซาย (2)เล0ยวขวา (3)เล0ยวซายหร’อขวา

12

175

2

หากผ2ท%ถก2 เพกถอน ยกเลกใบอน+ญาตขบข%แลวยงข%รถจกรยานยนต5
นอกจากจะมโทษปรบ ถก2 ส%งหามไมใหข%รถน0นตอ
ใบอน+ญาตขบข%น0นจะ ตอง (1)ทาลายท0งดวยตวเอง (2)ถก2 เรยกค’น
(3)ไมมขอกาหนดเพ%มเตม

12

176

3

หากผ2ท%ถก2
อายดใบอน+ญาตขบข%แลวยงข%รถจกรยานยนต5
นอกจากจะม โทษปรบ ถก2 ส%งหามไมใหข%รถน0นตอ และยงตอง (1)ถก2
บนท/กคะแนน ฝาฝ’นกฎจราจร (2)ถก2 บนทก/ ประวตฝาฝ’นกฎจราจร
(3)ถก2 เพกถอนใบ อน+ญาตขบข%

12

177

3

ผ2ท%มใบอน+ญาตขบข%ประเภทรถพวง รถโดยสารขนาดใหญ รถบรรทก+
ขนาดใหญหร’อรถยนต5เลก ท%ข%รถจกรยานยนต5เคร’%องยนต5หนก
จะตอง
(1)ถก2 ปรบ (2)ถก2 ส%งหามไมใหข%รถน0นตอ (3)ถก2 ทก+ ขอ

12

178

3

การข%รถจกรยานดวยวธการข%ท%อนตรายเชนการว%งไลในระยะกระช0นชด
เปล%ยนชองเดนรถอยางกะทนหนหร’อขบข%ดวยวธการอ’%นท%ไมเหมาะสม
ตามใจชอบ เบยดใหรถอ’%นหลกทางใหเปนตน จนเกดอ+บตเหต+น0น จะตอง
(1)ถก2 ปรบ (2)ถก2 อายดใบอน+ญาตขบข% (3)ท0งถ2กปรบและเพกถอนใบ
อน+ญาตขบข%

12

179

3

หากไมใชสถานการณ5ฉ+กเฉน ในระหวางการขบข%มวธการข%ท%เปน
อนตรายเชน ลดความเรว เบรกรถหร’อหย+ดรถกลางทางอยางกะทนหน
ตามใจชอบจนเปนเหต+ใหเกดอ+บตเหต+ จะตอง(1)ถก2 ปรบ (2)ถก2 อายดใบ
อน+ญาตขบข% (3)ท0งถ2กปรบและเพกถอนใบอน+ญาตขบข%

12

分
類
編
號

題
號

答
案

180

2

ผ2ขบข%ท%รก+ ล0าขบข%ในทางจกรยาน จะตอง (1)ถก2 ตกเต’อน (2)ถก2
ปรบและ ถก2 บนทก/ คะแนนฝาฝ’นกฎจราจร 1 คะแนน (3)ไมมกฎบงคบ

12

181

3

ขอใดตอไปน0เปนผ2ท%ไมสามารถเขาสอบใบอน+ญาตขบข%ได
วกลจรต (2)ผ2ปวยโรคลมชก (3)ถก2 ทก+ ขอ

12

182

3

กอนออกตวรถ ผ2ขบข%ควร (1)บบแตร (2)เปดไฟเล0ยว แลวรบขบข%ข/นบน0
ถนน (3)เปดไฟเล0ยว ระวงด2วาดานหนา ดานหลง ซายและขวาไมมส%ง
กดขวางหร’อรถและคนเดน

題

目
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(1)บ+คคล

12

機車法規選擇題
183

3

การบบแตรเม’%อเกดเหต+ฉ+กเฉนหร’ออนตราย ตามหลกแลวควรบบแตร
เสยงเดยว และ(1)หามไมใหบบแตรตดกน 3 คร0ง (2)เวลาในการบบแตร
แตละคร0งตองไมเกนคร/งวนาท % (3)ถก2 ท+กขอ

12

184

2

ทางสาหรบข%รถจกรยานยนต5 ตองขบข%ตามท%ปายหร’อเสนเคร’%องหมาย
กาหนด หากไมมปายหร’อเสนเคร’%องหมาย (1)ตองข%รถบนทางเทาสาหรบ
คนเดน (2)หามไมใหข%รถบนทางเทาสาหรบคนเดน (3)ไมมขอกาหนด

12

185

3

เม’%อข%รถถ/งบรเวณทางแยก และตองการเล0ยวซาย (ขวา) จะตองเปด
สญญาณไฟเล0ยวหร’อทาสญญาณม’อในระยะทางกอนท%รถจะถง/ ทางแยกก%
เมตร? (1)10 เมตร (2)20 เมตร (3)30 เมตร

12

186

2

เม’%อขบข%รถเขาใกลกอนท%จะถ/งทางคนขามท%ไมมสญญาณไฟจราจร
ควบค+มการเดนรถ ตอง (1)เรงเคร’%องขบผานโดยเรว (2)ลดความเรว ขบ ชาๆ
(3)ไมมขอกาหนด

12

187

3

ขอใดตอไปน0ควรเปดไฟหนารถขณะท%ขบข%? (1)เม’%อมหมอกจดหร’อฝน ตก
(2)ฟาม’ดคร/มหร’อมองเหนทางไมชดเจน 0
(3)ถก2 ทก+ ขอ

12

188

3

ผ2ท%ทาปายทะเบยนรถชาร+ดหร’อส2ญหาย
และไมไดแจงขอใหหนวยงาน
ทางหลวงออกปายแทน เปล%ยนหร’อย’%นขอเลขปายทะเบยนรถใหม จะตอง
(1)ถก2
ปรบและมคาส%งใหขอหร’อเปล%ยนปายใหม
(2)ถก2
หามไมใหขบข%รถ คนน0น (3)ถก2 ทก+ ขอ

12

189

3

ปายเลขทะเบยนท%สกปรก ไมไดขดลางทาความสะอาดใหเหนชดเจนหร’อ
มส%งอ’%นบดบงอย2
ซ/งไมใชการตดของเศษโคลนขณะท%ขบข%รถจากถนนใน%
วนท%มฝนหร’อหมะตก จะตอง (1)ถก2 ปรบและมคาส%งใหแกไขใหถ2กตอง
(2)ถก2 หามไมใหขบข%รถคนน0น (3)ถก2 ท+กขอ

12

190

3

ผ2ท%ขบข%รถยนต5ขนาดเลกหร’อรถจกรยานยนต5ดวยใบอน+ญาตขบข%ทถ%
2ก ปลอมแปลง แกไขหร’อแอบอางใชใบอน+ญาตขบข%ของผ2อ’%น จะตอง
(1)ถก2 ปรบและหามไมใหขบข%รถคนน0นตอ (2)ผ2ขบข%ท%มอาย+ต%ากวา
18
ปและ
ตวแทนตามท%กฎหมายกาหนดหร’อผ2ปกครองจะตองเขารบการอบรมเร’%อง
ความปลอดภยในการจราจรบนทองถนนพรอมกน (3)ถก2 ทก+ ขอ

12

題
號

答
案

191

3

題

目

ผ2ขบข%ท%ขบรถยนต5ผานบรเวณท%หนวยงานตารวจต0งดานเพ’%อตรวจวด
ปรมาณแอลกอฮอล5และยาเสพตด หากไมหย+ดรถเพ’%อรบการตรวจหร’อ
ปฏเสธท%จะรบการตรวจ (1)จะตองถก2 ปรบ และส%งใหรถยนต5คนดงกลาว
อย2ในความด2แลของเจาหนาท%ทนท (2)ถก2 เพกถอนใบอน+ญาตขบข%และ
ตองรบการอบรมเร’%องความปลอดภยในการจราจรบนทองถนน (3)ถก2 ท+ก ขอ
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192

1

ผ2ขบข%ท%ขบข%รถดวยความเรวท%ต%ากวาความเรวข0นต%าท%กาหนดไว
จะ ตอง(1)ถก2 ปรบและบนทก/ คะแนนฝาฝ’นกฎจราจร 1 คะแนน (2)ถก2 อายด
ใบอน+ญาตขบข% 1 เด’อน (3)ไมมขอกาหนด

12

193

1

ผ2ขบข%ท%ขบข%รถผานชวงถนนท%มปายสญญาณเต’อนทางโคง ทางลาดชน
ทางแคบ สะพานแคบหร’อชวงกาลงกอสราง ท%ไมลดความเรว ขบข%ชาๆ จะ ตอง
(1)ถก2 ปรบ (2)ถก2 บนทก/ คะแนนฝาฝ’นกฎจราจร 1 คะแนน (3)ถก2
อายดใบอน+ญาตขบข% 1 เด’อน

12

194

1

ผ2ขบข%ท%ขบรถผานชวงถนนท%มปายสญญาณเต’อนเขตโรงเรยนหร’อโรง
พยาบาลแลวไมลดความเรว ขบข%ชาๆ จะตอง(1)ถก2 ปรบ (2)ถก2 บนท/ก
คะแนนฝาฝ’นกฎจราจร 1 คะแนน (3)ถก2 อายดใบอน+ญาตขบข% 1 เด’อน

12

195

1

ผ2ขบข%ท%ขบข%รถผานถนนท%เปนโคลนหร’อมน0าขงแลวไมลดความเรวลง
ขบ ชาๆ จนทาใหเส’0อผา รางกายของผ2อ’%นสกปรกเปยกเลอะ จะตอง (1)ถก2
ปรบ (2)ถก2 บนทก/ คะแนนฝาฝ’นกฎจราจร 1 คะแนน (3)ถก2 อายดใบ
อน+ญาตขบข% 1 เด’อน

12

196

1

ผ2ขบข%ท%มองเหนทางไมชดเจนเน’%องจากมฝนตกหร’อมหมอกหร’อพบเหน
ส%งกดขวางท%บงเอญตกหลนอย2ถนน ไมลดความเรวลง ขบข%ชาๆ จะ
ตอง(1)ถก2 ปรบ (2)ถก2 บนทก/ คะแนนฝาฝ’นกฎจราจร 1 คะแนน (3)ถก2
อายดใบอน+ญาตขบข% 1 เด’อน

12

197

3

กอนท%จะออกตวรถ
ผ2ขบข%ท%ไมใหทางใหรถท%กาลงแลนอย2หร’อใหคนท%เดน อย2ผานไปกอน
จะตอง
(1)ถก2
อายดใบอน+ญาตขบข%
1
เด’อน
(2)ตองรบ
การอบรมเร’%องความปลอดภยในการจราจรบนทองถนน (3)ถก2 ปรบและ บนทก/
คะแนนฝาฝ’นกฎจราจร 1 คะแนน

12

198

2

199

2

ผ2ท%ขดข’นไมปฏบตตามคาส%งหร’อรบการตรวจคนจากเจาหนาท%ตารวจหร’อ
เจาหนาท%ควบค+มการจราจรหร’อตรวจคนท%ปฏบตหนาท%ตามกฎหมาย จะ
ตอง (1)ถก2 อายดใบอน+ญาตขบข% 1 เด’อน (2)ถก2 ปรบและบนทก/ คะแนน
ฝาฝ’นกฎจราจร 1 คะแนน (3)ตองรบการอบรมเร’%องความปลอดภยใน
การจราจรบนทองถนน

12

200

3

หากไมไดทาประกนความรบผดชอบอ+บตเหต+ทางรถยนต5ภาคบงคบแลว
เกดอ+บตเหต+ (1)ตองมโทษปรบ (2)ถก2 อายดปายทะเบยนรถจนกวาจะทา
ประกนตามท%กฎหมายกาหนดถ/งจะค’นทะเบยนให (3)ถก2 ทก+ ขอ

12

題
號

答
案

รถจกรยานยนต5ท%ไมไดข%อย2ในทางท%กาหนด จะตอง (1)ถก2 อายดใบ
อน+ญาตขบข% 1 เด’อน (2)ถก2 ปรบและบนทก/ คะแนนฝาฝ’นกฎจราจร 1
คะแนน (3)ตองรบการอบรมเร’%องความปลอดภยในการจราจรบนทอง ถนน

題

目
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編
號
201 2 ตาม
พรบ.
ประกนความรบผดชอบอ+บตเหต+ทางรถยนต5ภาคบงคบ
คาปรบ
ท%ตองชาระภายในเวลาท%กาหนด แตเม’%อครบกาหนดแลวยงไมไปเสยคา ปรบ
จะตอง (1)ถก2 อายดใบอน+ญาตขบข% 1 เด’อน (2)สงเร’%องไปยงศาลเพ’%อ
บงคบใหชาระคาปรบตามกฎหมาย (3)ถก2 ทก+ ขอ

12

202 3 รถยนต5ท%แจงจดทะเบยนท0งรถแลวแตยงใชงานอย2 (1)ตองมโทษปรบ
(2)ส%งหามไมใหขบข%และรบรถคนน0น (3)ถก2 ท+กขอ

12

203 3 ผ2ท%ทาปายทะเบยนรถหาย และไมแจงขอใหหนวยงานทางหลวงออกปาย
ทะเบยนใหใหม หลงถก2 ตารวจออกใบส%งแลวแตกยงไมดาเนนการและยง
ขบข%รถน0นอย2 จะตอง (1)ถก2 ปรบ (2)ถก2 หามไมใหขบข%รถน0น (3)ถก2 ท+ก
ขอ

12

204 1

12

ผ2ขบข%ท%ขบรถยนต5ประสบอบ+ ตเหต+จนทาใหมผ2ไดรบบาดเจบหร’อเสยชวต
ตองทาการปฐมพยาบาลผ2ปวยและจดวางผ2ปวยตามท%กาหนด
พรอมแจง
ความใหเจาหนาท%ตารวจมาดาเนนการ
หามไมใหเคล’%อนยายรถท%เกด
อ+บตเหต+และหลกฐานรองรอยในท%เกดเหต+ตามใจชอบ
ผ2ฝาฝ’นจะตอง
(1)มโทษปรบ (2)รบรถคนดงกลาว (3)ถก2 บนทก/ ประวตฝาฝ’นกฎจราจร 1 คร0ง

205 3 เคร’%องหมายจราจรรายการใดตอไปน0ท%มจ+ดประสงค5เพ’%อใหขอม2ลเก%ยวกบ
สภาพถนนเชนแจงเต’อน บงคบ บอกแนะนาทางเปนตนแกผ2ขบข%รถและ คนเดนเทา
ชวยใหความสะดวกตอการเดนทางและเพ%มความปลอดภยใน การจราจร?
(1)ปายเคร’%องหมาย เสนเคร’%องหมายบนพ’0นถนน
(2)สญญาณไฟจราจร (3)ถก2 ท+กขอ

12

206 3 อ+บตเหต+บนทองถนนหมายถ/งการขบข%ในขอใดตอไปน0บนทองถนนจน
เปนเหต+ใหมผ2ไดรบบาดเจบหร’อเสยชวต? (1)รถ (2)เคร’%องจกรขบเคล’%อน
ดวยเคร’%องกล (3)ถก2 ทก+ ขอ

12

207 3 ขอใดตอไปน0ไมใชอ+บตเหต+จราจรรายแรง? (1)มจานวนผ2เสยชวตต0งแต 3
คนข/นไป 0 (2)มจานวนผ2เสยชวตและไดรบบาดเจบต0งแต 10 คนข/นไป0
(3)มผ2ไดรบบาดเจบต%ากวา 14 คน

12

208 3 ช0นสวนอะไหลรถหร’อรองรอยหลกฐานบนตวรถคนท%เกดอ+บตเหต+ท%จาเปน
จะตองทาการตรวจสอบ พส2จน5หลกฐานหร’อตรวจหาหลกฐานน0น หนวย
งานตารวจจะ (1)ไมสามารถอายดรถเพ’%อดาเนนการได (2)อายดรถโดยม
ระยะเวลาไมเกน 1 เด’อน (3)อายดรถโดยมระยะเวลาไมเกน 3 เด’อน

12

209 2 ขอใดตอไปน0เปนบ+คคลท% “ไม” สามารถย’%นคารองขอเรยกด2หร’อใหขอม2ล
ท%เก%ยวของในคดอ+บตเหต+จราจรจากหนวยงานตารวจได? (1)ค2กรณ
(2)พยานท%เหนเหต+การณ5 (3)ผ2มสวนไดเสย

12
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210 1

12

รถท%ประสบอ+บตเหต+ท%มช0นสวนอะไหลเสยหายจนอาจเปนอนตรายตอการ
ขบข% ตอง (1)หามไมใหขบข%รถน0น (2)บงคบรบรถ (3)ขบข%รถไปอยาง ชาๆ

211 3 การดาเนนการในคดกระทาผดกฏจราจร
กระบวนการนาสงเอกสารท%
เก%ยวของใหปฏบตตามขอกาหนดของกฎหมายใดตอไปน0? (1)กฎหมาย แพง
(2)กฎหมายอาญา (3)กฎหมายกระบวนการปกครอง

12

分
類
編
號

題
號

答
案

212

3

ในการควบค+มการจราจรบนทองถนน การตรวจคน บนท/กการฝาฝ’นกฎ จราจร
ไมใชหนาท%ของหนวยงานใดตอไปน0? (1)ตารวจท%ออกปฏบตงาน จราจร
(2)เจาหนาท%ท%ปฏบตหนาท%ตรวจคนบนทองถนนตามกฎหมาย
(3)ผ2พพากษาของศาลทองถ%น

12

213

2

เจาหนาท%ตารวจท%ปฏบตงานจราจรหร’อเจาหนาท%ท%ปฏบตหนาท%ตรวจคน
บนทองถนนตามกฎหมาย เม’%อมคนหร’อรถท%ขดข’นการตรวจคนและหลบ หน
(1)เพ’%อปองกนอนตราย หามไมใหไลตามตรวจคน (2)ตองไลตาม
เพ’%อตรวจคน (3)ตองยงป’นข/นฟาเพ’%อเปนการเต’อน0

12

214

3

ผ2ท%ตองถก2
ปรบเน’%องจากกระทาผดกฎจราจรท%ไมสามารถชาระคาปรบได
ภายในคร0งเดยว (1)ตองถก2 อายดใบอน+ญาตขบข% 1-3 เด’อน (2)สามารถ
ใชทรพย5สนอ’%นแทนได (3)ตองย’%นคารองขอผอนชาระคาปรบ

12

215

3

ขอใดตอไปน0เปนอ+บตเหต+จราจรท%รายแรง? (1)มจานวนผ2เสยชวตต0งแต
3 คนข/นไปหร’อมจานวนผ2เสยชวตและผ2ไดรบบาดเจบต0งแต 0 10
คนข/น0 ไปหร’อมจานวนผ2ไดรบบาดเจบต0งแต 15 คนข/นไป 0
(2)เหต+การณ5ระเบด
หร’อล+กไหมของวตถ+อนตรายหร’อการร%วไหลของกาG ซพษหร’อสาร
กมมนตรงสในระหวางการขนสง (3)ถก2 ท+กขอ

12

216

3

ค2กรณหร’อผ2มสวนไดเสยในเหตก+
ารณ5อ+บตเหต+บนทองถนนตองย’%นคารอง
ขอเรยกด2หร’อใหขอม2ลท%เก%ยวของตอหนวยงานตารวจไดภายในก%วน?
(1)ย’%นคารองขอใบสาเนาบนทก/
คดสาหรบใหค2กรณในท%เกดเหต+
(2)ย’%น
คารองขอเรยกอานหร’อใหภาพถายในท%เกดเหต+ไดหลงเกดอ+บตเหต+ 7 วน
(3)ถก2 ท+กขอ

12

217

3

ขอใดตอไปน0ค’อ “รถชา” ในความหมายของกฎการรกษาความปลอดภย
ในการจราจรบนทองถนน? (1)รถจกรยานท%วไป (2)รถจกรยานระบบ ไฟฟา
(3)ถก2 ท+กขอ

12

218

1

ดวงไฟไฟเบรกรถจกรยานยนต5 ขอใดตอไปน0ถก2 ตอง (1)สแดง (2)สสม
(3)สเหล’อง

12

題

目
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3

ขอบงคบในการตดต0งไฟตดหมอกสาหรบรถจกรยานยนต5 ขอใดตอไปน0 ถก2
ตอง (1)ไฟตดหมอกดานหนาและดานหลงควรม 1 หร’อ 2 ดวง (2)ไฟ
ตดหมอกดานหนาจากดใหใชไฟสเหล’องหร’อสเหล’องออนหร’อสขาว
ไฟ
ตดหมอกดานหลงใหใชไฟสแดงเทาน0น (3)ถก2 ทก+ ขอ

12

220

1

ดวงไฟหนารถจกรยานยนต5จะตองเปนส (1)สขาวหร’อสเหล’องออน (2)ส ฟา
(3)ไมมขอกาหนด

12

221

1

ขอบงคบสาหรบไฟเบรก ขอใดไมถ2กตอง? (1)ดวงไฟตองเปนสเหล’อง ออน
(2)เม’%อเบรกรถไฟจะตองตดอยางตอเน’%อง หามไมใหเปนไฟกระ พรบ (3)
ตองเปนไฟสแดง

12

222

3

สญญาณไฟเล0ยวตองเปนส (1)สแดง (2)สเหล’อง (3)สสม

12

分
類
編
號

題號

答
案

223

3

เม’%อสมครสอบใบอน+ญาตขบข%
การตรวจรางการตองมมาตรฐานระดบ
สายตาเทาไร?
(1)ระดบการมองเหนดวยตาเปลาขางเดยวตองมระดบ
0.5
การมองเหนดวยตาเปลาท0งสองขางตองมระดบ
0.6
(2)การมองเหนของ
ตาขางเดยวขณะท%สวมแวนมระดบ
0.6
การมองเหนของตาท0งสองขางใน
ขณะท%สวมแวนมระดบ 0.8 (3)ถก2 ทก+ ขอ

12

224

1

ขอกาหนดเสนผานศ2นย5กลางของยางลอรถจกรยานยนต5เคร’%องยนต5เบา
ขนาดเลกเปนเชนไร? ตองมขนาด (1)ระหวาง 300-420 มลลเมตร (2)ระหวาง
200-400 มลลเมตร (3)ระหวาง 250-350 มลลเมตร

12

225

2

น0าหนกรถเปลาของรถจกรยานยนต5เคร’%องยนต5เบาขนาดเลก
(รวม
แบตเตอร%) ตองมน0าหนก (1)ต%ากวา 75 กโลกรม (2)ต%ากวา 70 กโลกรม
(3)ต%ากวา 65 กโลกรม

12

226

2

ดวงไฟตางๆ ของรถจกรยานยนต5 (1)สามารถเปล%ยนสไฟไดตามใจชอบ
(2)หามไมใหเปล%ยนสไฟท%มาจากโรงงานตามใจชอบ (3) สามารถใชไฟ
สองสสลบกนได

12

227

3

ในการตดต0งแผงกนความรอนจากทอไอเสยรถจกรยานยนต5
(1)ไมมผล
ตอการขบข%ดงน0นไมจาเปนตองตดต0งกได(2)จะตดต0งหร’อไมตดต0งกได
(3)ใชปองกนไมใหทอไอเสยลวกโดนผ2อ’%น
จะตองทาการตดต0งตามขอ
กาหนด

12

228

2

การตรวจสภาพยางลอรถจกรยานยนต5 (1)หากในเวลาท%ข%รถไมร2ส/ก แปลกๆ
กไมจาเปนตองใสใจ (2)กอนข%รถจะตองตรวจสอบสภาพดอกยาง ลอ
ความดนลมและร2ปรางยางวามการบดเบ0ยวหร’อไม (3)ไมมขอกาหนด

12

題

目
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12

1
เมือ
่ ขับขีร่ ถจักรยานยนต์แล้วถูกฟ้ องเมาแล้วขับและฝ่ าฝื นตามประการดังต่อไปจะถู
กปรับ9หมืน
่ ดอลลาร์ไต้หวันเพิกถอนใบขับขี3
่ ปี และเข้ารับฟังการให้ความรูด
้ า้ นคว
ามปลอดภัยการจราจรบนท้องถนน:(1)ผูท
้ ฝ
ี่ ่ าฝื นครัง้ ที2
่ ภายใน5ปี
(2)ไม่หยุดรถหรือปฎิเสธการตรวจวัด (3)ทัง้ 2อย่างตามทีก
่ ล่าวข้างต้น

230

1

ผ2ท%ข%รถจกรยานยนต5แลวถ2กจบในขอหาเมาแลวขบ หากถ2กจบในขอหา
เมาแลวขบซ0าภายในระยะเวลาก%ป ถ/งจะตองถก2 ปรบเปนเงน 9 หม’%น
เหรยญไตหวน เพกถอนใบอน+ญาตขบข% 3 ปและตองเขารบการอบรม
เร’%องความปลอดภยในการจราจรบนทองถนน 4 ช%วโมง (1)5 ป (2)10 ป
(3)12 ป

12

231

2

การแตงกายของผ2ขบข%รถจกรยานยนต5 ขอใดตอไปน0ไมถก2 ตอง? (1)สวน
บนของรางกายควรสวมใสเส’0อผาท%มสสด (2)ควรเพ%มการตดต0งถง+ ม’อ
สาหรบกนลมแบบผ2กตดไวท%แฮนด5รถ (3)สวมใสรองเทาท%กนล’%นและหอ
ห+มสวนเทาท0งหมด

12

232

3

ในขณะท%ข%รถจกรยานยนต5 การกระทาใดตอไปน0เปนการกระทาท%ผดกฎ
จราจร? (1)เม’%อใกลถง/ ทางแยกกอนถ/งเสนหย+ดรถสญญาณไฟเปล%ยนเปน
ไฟแดงแลว ยงเรงเคร’%องข%รถผานโดยเรว (2)เล0ยวขวาขณะท%สญญาณไฟ
เปนไฟแดง (3)ถก2 ทก+ ขอ

12
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233

3

สถานการณ5ใดตอไปน0ท%ผ2ข%รถจกรยานยนต5สามารถใชม’อจบถ’อใชงาน
โทรศพท5ม’อถ’อ คอมพวเตอร5หร’ออป+
กรณ5อ’%นท%มลกษณะคลายกนเพ’%อโทร เขา-ออก
พ2ดค+ยหร’อรบขอความได? (1)ในขณะท%กาลงข%รถ (2)เวลาท%
หย+ดรอสญญาณไฟแดง (3)หย+ดจอดรถจกรยานยนต5ชดเขาขางทาง

12

234

1

หากตองการดดแปลงอ+ปกรณ5หร’อลกษณะการทางาน สเปนตนของร2ป
แบบตวถงรถ ตวรถ ไฟหนารถเปนตนของรถจกรยานยนต5 จะตองแจงจด
ทะเบยนตอหนวยงานขนสงทางหลวง หากฝาฝ’นไมปฏบตตาม ขอใดตอ
ไปน0จะเปนผ2ท%ถก2 ลงโทษ (1)เจาของรถ (2)ผ2ขบข% (3)รานจกรยานยนต5
ท%ทาการแกไขดดแปลงอ+ปกรณ5น0น

12

235

3

สถานการณ5ใดตอไปน0หามไมใหข%รถจกรยานยนต5? (1)ในระหวางท%ใบ
อน+ญาตขบข%รถจกรยานยนต5ถ2กอายด
(2)ผ2ท%สอบใบอน+ญาตขบข%เปนคร0ง
แรกท%ผานการสอบขอเขยนและการสอบภาคสนามแลวแตยงไมไดเขาฟง
การอบรมกอนรบใบอน+ญาตขบข% (3)ถก2 ท+กขอ

12

題
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3

ขอใดตอไปน0ไมใชสถานการณ5ท%ควรเปดไฟหนารถขณะท%ข%รถ
จกรยานยนต5? (1)เวลากลางค’นหร’อเม’%อข%ผานอ+โมงค5 (2)เม’%อมหมอกจด
ฝนตก หมะตก ทองฟาม’ดคร/มหร’อมองเหนทางขางหนาไมชดเจน 0 (3)เม’%อ
ข%รถผานถนนในเขตเม’อง

12

237

3

ความเรวในขณะท%ข%รถจกรยานยนต5 หากมความเรวเกนกวาความเรวส2ง
ท%ส+ดท%กาหนดกก% โลเมตรข/นไปถ/งจะมโทษปรบต0งแต 0
6,00024,000 เหรยญไตหวน อายดใบอน+ญาตขบข% 3 เด’อน
และตองรบการอบรมเร’%อง ความปลอดภยในการจราจร? (1)40 กโลเมตร (2)50
กโลเมตร (3)60 กโลเมตร

12

238

2

รถจกรยานยนต5ท%มการใชงานอย2จาเปนตองทาประกนความรบผดชอบ
อ+บตเหต+ทางรถยนต5ภาคบงคบ เม’%อย’%นคารองขอเปล%ยนเอกสารทะเบยนรถ
ใหม แจงแกไขขอม2ลหร’อโอนกรรมสทธในทะเบยนรถ เอกสารประกนจะV
ตองมอาย+ใชงานอยางนอย (1)20 วน (2)30 วน (3)35 วน ข/นไป0

12

240

2

ปายทะเบยนรถท%ตดอย2บนแผงท%หม+นไดเพ’%อหลกเล%ยงไมใหกลองตรวจจบ
การกระทาผดกฎจราจรถายร2ปได ขอใดตอไปน0ไมถก2 ตอง? (1)ลงโทษ เจาของรถ
(2)อายดทะเบยนรถ (3)มโทษปรบ

12

241

3

ผ2ข%รถท%ไมมใบอน+ญาตขบข%ทก% ระทาผดกฏจราจรท%มอาย+ต%ากวา 18
ปบร บ2รณ5
ผ2ใดตอไปน0ท%จาเปนตองรบฟงการอบรมเร’%องความปลอดภยในการ
จราจรบนทองถนน? (1)เฉพาะผ2ขบข%เทาน0น (2)พอแมหร’อผ2ปกครอง
ของผ2ขบข% (3)ผ2ขบข%และพอแมหร’อผ2ปกครองของผ2ขบข%

12

242

3

กระจกมองหลงของรถจกรยานยนต5มประโยชน5เพ’%อ
(2)ใชแตงหนา (3)ใชเพ’%อความปลอดภยในการขบข%

12

243

3

กลววาคนท%เดนถนนจะไมไดยนเสยงแตรรถ ดงน0นระดบเสยงแตรรถ
(1)ย%งเสยงดงย%งด (2)ตดต0งแตรลมท%มเสยงไมเหม’อนกน (3)ตองได
มาตรฐานตามท%โรงงานผ2ผลตกาหนด

題
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(1)ใชประดบรถ

目
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244 2 เพ’%อใหเบรกรถมการทางานท%ดย%งข/น ระบบเบรกรถจกรยานยนต5จ/ง0
(1)สามารถดดแปลงตดต0งระบบเบรกรถท%ทนสมยท%ส+ด (2)ไมใหดดแปลง
แกไขตามใจชอบ (3)เพ%มอ+ปกรณ5ระบบเบรกใหใหญข/น0

12

245 1 เม’%อรถจกรยานยนต5ถก2 โจรกรรม จะตองชาระภาษเช’0อเพลงรถยนต5ของรถ
น0นโดยคานวณภาษถ/ง (1)กอนวนท%รถถก2 โจรกรรม 1 วน (2)วนท%ไปแจง รถถก2
โจรกรรมท%หนวยงานขนสง (3)วนท%แจงความ

12
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12

เม’%อเล0ยวรถบรเวณทางแยกตองเปดสญญาณไฟเล0ยวเพ’%อแจงเต’อนใหผ2ใช
ถนนอ’%นทราบกอนเล0ยวรถในระยะก%เมตร? (1)100เมตร (2)30 เมตร (3)10 เมตร

247 1 รถจกรยานสามารถข%บน
(3)ถก2 ท+กขอ

(1)ทางสาหรบรถจกรยานได

(2)ทางสาหรบคน

เดนเทาได

12

248 1 หากส+ขภาพหร’อลกษณะดานกายภาพของผ2ขบข%มการเปล%ยนแปลงไม
สอดคลองตามเกณฑ5ท%กาหนดแลว ตอง (1)สงมอบใบอน+ญาตขบข%ค’นท%
หนวยงานขนสงในเขตท%อย2 (2)ไมจาเปนตองค’นใบอน+ญาตขบข% (3)หาก
ประเมนผลวาสามารถขบข%รถไดกไมจาเปนตองสงค’นใบอน+ญาตขบข%

12

249 2

12

ในการสอบใบอน+ญาตขบข%รถจกรยานยนต5 ผ2ท%สอบขอเขยนไมผาน หาม
ไมใหเขาสอบภาคสนาม โดยมเกณฑม5 าตรฐานในการสอบค’อ (1)กฎ จราจร 80 คะแนน
สอบภาคสนาม 70 คะแนน (2)กฎจราจร 85 คะแนน สอบภาคสนาม 70 คะแนน
(3)กฎจราจรและสอบภาคสนามอยางละ 80 คะแนน

250 3 มาตรฐานในการตรวจวดสายตาของผ2ขบข%
ขอใดตอไปน0ไมถ2กตอง
(1)เปนผ2ท%มระดบการมองเหนดวยตาเปลาของตาท0งสองขางต0งแต
0.6
ข/นไป
และระดบการมองเหนของตาขางเดยวต0งแต 0 0.5
ข/นไป
0
(2)เปนผ2
ท%มระดบการมองเหนหลงใสแวนของตาท0งสองขางต0งแต
0.8
ข/นไป
และ0
มการมองเหนของตาแตละขางต0งแต
0.6
ข/นไป
0
(3)มระดบการมองเหน
ดวยตาเปลาท0งสองขางและดวยตาเพยงขางเดยวต0งแต 0.6 ข/นไป0

12

251 1

12

ผ2ขบข%ท%ผานการสอบแลว กอนท%จะไดรบใบอน+ญาตขบข%น0น (1)หามไมให
ขบรถยนต5 (2)สามารถขบรถยนต5ได (3)ถามทกษะในการขบรถท%ดก สามารถขบรถได

252 3 ในการสอบใบอน+ญาตขบข% ผ2ท%ไมปฏบตตามกฎขอบงคบหร’อใชวธการท%
ไมเหมาะสมในการสมครสอบ ขอใดตอไปน0ไมถ2กตอง? (1)สาหรบผ2ท%
สอบไดใบอน+ญาตขบข%แลวใบอน+ญาตน0นเปนโมฆะ โดยหนวยงานขนสง
ทางหลวงทาการยกเลกและเรยกค’น (2)หามไมใหผ2ลงช’%อสมครสอบและผ2
ท%ทาการสอบแทนสอบใบอน+ญาตขบข%ภายในระยะเวลา 5 ป (3)หากสอบ
ไดใบอน+ญาตขบข%แลวไมสามารถยกเลกได

12

253 3 รถจกรยานยนต5ท%บรรท+กผ2โดยสารหร’อส%งของ ขอใดตอไปน0ไมถก2 ตอง?
(1)หามไมใหรถจกรยานยนต5เคร’%องยนต5เบาขนาดเลกบรรทก+
ผ2โดยสาร
สาหรบรถจกรยานยนต5เคร’%องยนต5หนกและเคร’%องยนต5เบาท%วไปท%มท%น%ง
หลงคนขบใหม%นคงมากข/นสามารถบรรทก+ ผ2โดยสารได 0 1 คน (2)หลง
จากท%บรรทก+ ผ2โดยสารแลว หามไมใหบรรท+กสง% ของอ’%น (3)ผ2โดยสาร
สามารถน%งหนขางได

12
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254 3 ชองเดนรถสาหรบขบข%รถจกรยานยนต5 หากไมมปายหร’อเสนเคร’%องหมาย
จราจร บนถนนท%ไมมเสนแบงชองเดนรถเรวและรถชา จะตองขบข%อย2ดาน
นอกส+ดของ 2 ชองเดนรถ ถาเปนถนนเดนรถทางเดยวตอง (1)ขบข%อย2
ดานซายส+ดของชองเดนรถ (2)ขบข%อย2ดานขวาส+ดของชองเดนรถ (3)ถก2
ท0งสองขอ

12

255 1 ชองเดนรถสาหรบขบข%รถจกรยานยนต5
ตองขบข%ตามท%ปายหร’อเสน
เคร’%องหมายจราจรกาหนด
ในกรณท%ไมมปายหร’อเสนเคร’%องหมายจราจร
รถในชองเดนรถทศทางเดยวกน 2 ชองท%ตองการขบเขาในชองเดนรถ 1 ชอง
ตองใหรถท%อย2ในทางตรงไปกอน
หากไมมรถในทางตรง
(1)รถใน
ชองเดนรถดานนอกตองใหทางรถในชองเดนรถดานในไปกอน
(2)รถใน
ชองเดนรถดานในตองใหทางรถท%อย2ในชองเดนรถดานนอกไปกอน
(3)ถก2
ท0งสองขอ

12

256 1 เม’%อข%รถจกรยานยนต5จนถ/งทางแยกและเล0ยวรถ ตองปฏบตตามท%ปายหร’อ
เสนเคร’%องหมายจราจรกาหนด ในกรณท%ไมมปายหร’อเสนเคร’%องหมาย จราจร
ชองเดนรถดานในมปายหร’อเสนเคร’%องหมายหามข%รถ จกรยานยนต5 ตอง
(1)ข%รถเล0ยวซายแบบสองจงหวะ (2)สามารถเล0ยวซาย
โดยตดจากชองเดนรถดานในได (3)เล0ยวซายโดยใชชองเดนรถอน’%

12

257 3 เม’%อขบข%รถผานถนนท%มปายเคร’%องหมาย ทางโคง ทางลาดชน สะพานแคบ
อ+โมงค5 ทางแยกหร’อชวงถนนทางขามทางรถไฟ กาลงกอสรางทางขาง หนา
(1)ขบแซงรถคนหนาได
(2)ตองบบแตรใหสญญาณกอน
เม’%อไดรบ
อน+ญาตจ/งแซงหนาข/นไป 0 (3)หามไมใหขบแซงรถหนา

12

258 3 ในบรเวณท%มปายเขตโรงเรยน โรงพยาบาลหร’อบรเวณชวงถนนท%มปาย
หร’อเสนเคร’%องหมายบงคบหามแซงอ’%น หร’อเม’%อมรถขบสวนทางมา หร’อ
เม’%อมรถขางหนาขบตามกนต0งแต 2 คนข/นไป 0 (1)สามารถขบแซงรถคน
หนาได (2)ตองบบแตรใหสญญาณกอน เม’%อไดรบอน+ญาตจ/งแซงหนาข/น0 ไป
(3)หามไมใหขบแซงรถหนา

12

259 3 การขบแซงรถคนหนาท%ขบอย2ในชองเดนรถเดยวกน ตองบบแตรเสยง เดยว 2
คร0งหร’อเปดไฟกระพรบขอทาง 1 คร0งกอน แต (1)หามไมใหบบ แตตดๆ กน
เพ’%อบงคบใหรถคนหนาหลกทางให (2)หามไมใหเปดไฟกระ พรบขอทางตดๆ
กนเพ’%อบงคบใหรถคนหนาหลกทางให (3)ถก2 ท+กขอ

12

260 1 เม’%อขบข%มาถ/งทางแยกท%ไมมสญญาณไฟจราจรหร’อสญญาณไฟจราจรเสย
และไมมเจาหนาท%ควบค+มการจราจร
(1)รถบนถนนสายยอยตองหย+ดให
ทางใหรถบนถนนสายหลกไปกอน
(2)รถบนถนนสายหลกตองหย+ดใหทาง
ใหรถบนถนนสายยอยไปกอน (3)ถก2 ทก+ ขอ

12

261 1 ในการออกใบส%งการทาผดกฏจราจรโดยใชความเรวในการขบข%ท%เกนกวา
ความเรวสง2 ส+ดท%กาหนดหร’อต%ากวาความเรวต%าส+ดท%กาหนดไว
ดวยเคร’%อง
ม’อกลองอ+ปกรณ5ทางวทยาศาสตร5แบบตดต0งอย2กบท%และแบบเคล’%อนท%ใน
การเกบรวบรวมหลกฐาน บนถนนท%วไปจะตองมปายสญญาณเต’อนลวง
หนาท%เหนชดเจนไดในระยะเทาไร? (1)100-300 เมตร (2)200-400 เมตร
(3)300-500 เมตร

12
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262

2

ผ2ถ2กลงโทษท%คดคานคาวนจฉยลงโทษตามกฎหมายระเบยบการลงโทษ
เพ’%อการควบค+มการจราจรบนทองถนน มาตรา 8 หร’อ มาตรา 37 ขอ 5
ตองย’%นฟองตอศาลฟองรองคดปกครองประจาศาลทองถ%นท%อย2ในเขต
อานาจรบผดชอบ โดยใหหนวยงานท%ออกคาส%งลงโทษเปนจาเลย ซ/งการ%
ย’%นคารองขอถอนคาฟอง จะตองย’%นหลงจากไดรบสงมอบหนงสอ’ คา
วนจฉยแลวภายในก%วน? (1)20 วน (2)30 วน (3)60 วน

12

263

1

เม’%อถก2 ออกใบส%งเน’%องจากจอดรถผดกฎจราจร หากผ2ขบข%
หร’อผ2ม
กรรมสทธในรถไมอย2ในท%เกดเหต+หร’อไมสามารถเคล’%อนยายรถไดV
ภายในเวลาก%ช%วโมงสามารถออกใบส%งเพ%มอกได? (1)2 ช%วโมง (2)3
ช%วโมง (3)6 ช%วโมง

12

264

3

ผูข
้ บ
ั ขีถ
่ ูกตรวจพบว่าเมาแล้วขับครัง้ ที2
่ ภายใน5ปี

12

จะถูกยึดรถและเพิกถอนใบขับขี3
่ ปี พร้อมปรับเงิน ：(1) 6หมืน
่ ดอลลาร์ไต้หวัน
(2) 9หมืน
่ ดอลลาร์ไต้หวัน (3) 1แสน2หมืน
่ ดอลลาร์ไต้หวัน
265

3

ผูท
้ ไี่ ด้ยน
ิ สัญญาณแจ้งเตือนของรถดับเพลิง รถพยาบาล รถตารวจ รถกูภ
้ ยั
รถช่วยเหลืออุบตั เิ หตุจากสารเคมีเป็ นพิษ แล้วไม่หลบทางให้โดยทันที

12

จะถูกปรับเงินและ ：(1) บันทึกการฝ่ าฝื น (2) ยึดใบขับขี3
่ เดือน (3)
เพิกถอนใบขับขี่
266

1

267

3

ผ2ขบข%ท%ขบรถไลตามระยะกระช0นชด เปล%ยนชองเดนรถอยางกะทนหน
หร’อดวยวธการอ’%นท%ไมเหมาะสมตามใจชอบ
เพ’%อบบใหรถคนอ’%นใหทาง นอกจากจะมโทษปรบแลว ยงตองถก2
ส%งหามไมใหขบข%รถน0นตอและตอง ถก2
อายดปายทะเบยนรถยนต5เปนเวลา (1)3 เด’อน (2)6 เด’อน (3)12 เด’อน
ผูข
้ บ
ั ขีร่ ถจนทาให้มีผไู้ ด้รบ
ั บาดเจ็บแล้วหนี

12

12

เพิกถอนใบขับขี่และห้ามสอบรับใบขับขี่เป็ นเวลา ：(1) 1ปี (2) 2ปี (3) 3ปี
268

1

ในขณะท%ขบรถยนต5ผานทางสาหรบคนเดนขามท%มคนกาลงเดนขามถนน
อย2 ไมหย+ดรถใหคนเดนผานขามถนนไปกอน จะตอง (1)มโทษปรบ (2)ถก2
อายดใบอน+ญาตขบข% 1 เด’อน (3)เขารบฟงการอบรมเร’%องความ
ปลอดภยในการจราจรบนทองถนน

12

269

2

เม’%อปายเลขทะเบยนส2ญหาย ย’%นคารองขอปายทะเบยนรถใหม จาเปนตอง
ใหหนวยงานใดเปนผ2ออกเอกสารหลกฐานการส2ญหายของปายทะเบยนรถ ให?
(1)กานนผ2ใหญบาน (2)หนวยงานตารวจ (3)รานตวแทนจาหนายท%
ซ’0อรถจกรยานยนต5

12

270

2

ต0งแตวนท% 1 มกราคม ค.ศ.2013 เปนตนไปจาเปนตองย’%นคารองขอ
เปล%ยนตออาย+เอกสารทะเบยนรถจกรยานยนต5ใหมหร’อไม (1)จาเปน
(2)ไมจาเปน (3)รถท%มอาย+ 10 ปข/นไปถ/งจาเปนตองย’%นคารอง0

12
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272

2

การเปล%ยนแปลงสตวรถจาเปนตองย’%นคารองขอแจงจดทะเบยน
เปล%ยนแปลงขอม2ลตอหนวยงานใด? (1)ตวแทนจาหนายท%ซ’0อรถ
จกรยานยนต5 (2)หนวยงานขนสง (3)หนวยงานอน+รกษ5ส%งแวดลอม

12

273

3

ดวงไฟของรถจกรยานยนต5 (1)หามไมใหพนส (2)หามไมใหตดสตกเกอร5
(3)ถก2 ท+กขอ

12

274

1

การซ’0อขายรถจกรยานยนต5หร’อยกใหเปลาตองย’%นคารองตอหนวยงาน
ขนสงเพ’%อ (1)ขอโอนกรรมสทธ V (2)ขอแจงหย+ดการใชงาน (3)ขอแจงท0ง
รถ

12

275

1

เม’%อรถจกรยานยนต5ถก2 โจรกรรมจะตองนาใบหลกฐานการแจงรถส2ญหาย
จากหนวยงานตารวจไปย’%นคารองตอหนวยงานขนสงเพ’%อ
(1)แจงยกเลก
ปายทะเบยนรถ (2)แจงท0งรถ (3)แจงจดทะเบยนโอนกรรมสทธV

12

276

3

อ+ปกรณ5ของรถจกรยานยนต5ขอใดตอไปน0ไมถ2กตอง? (1)หามไมใหตดต0ง
แตรท%มโทนเสยงแตกตางกน (2)หามไมใหถอดกระจกมองหลงท0งดาน
ซายและดานขวาออก (3)สามารถไมตดต0งแผนบงโคลนได

12

277

1

รถจกรยานยนต5ท%มการใชงานในปจจ+บนตองเปนรถท%มอาย+ออกจาก
โรงงานครบก%ป เม’%อย’%นดาเนนการโอนกรรมสทธรถถง/ จาเปนตองตรวจV
สภาพรถกอน? (1)5 ป (2)7 ป (3)10 ป

12

278

3

ขอบงคบเก%ยวกบปายเลขทะเบยนรถขอใดไมถก2 ตอง? (1)หามไมให ปลอม
แปลงหร’อแอบอางใชงาน (2)หามไมใหซ’0อขายกนเปนการสวนตว
(3)สามารถใหรถคนอ’%นย’มใชงานได

12

279

3

ขอบงคบเก%ยวกบปายเลขทะเบยนรถขอใดไมถก2 ตอง? (1)ตองตดต0งปาย
ทะเบยนโดยใหดานหนาแขวนตดไวท%ทายรถในตาแหนงท%เหมาะสม มอง
เหนไดชดเจน (2)หามไมใหทาการแกไขทาใหเกดความเสยหาย ขดเขยน
หร’อตดวสด+อ’%นบนปายทะเบยน เพ%มกรอบหร’อไฟว%ง ตดต0งแปนหม+น
(3)สามารถตดแตงหร’อแขวนตดไวอยางบดงอได

12

280

3

เม’%อขบข%รถถง/ ทางสาหรบคนขาม ขอใดตอไปน0ไมถ2กตอง?
(1)เม’%อข%รถ เขาใกลกอนถง/ ทางสาหรบคนขามท%ไมมสญญานไฟจราจร
ควรลด ความเรวลง ขบข%ชาๆ (2)หากมคนกาลงเดนขามทางสาหรบคนขามอย2
ไม วาจะมคาส%งจากเจาหนาท%จราจรหร’อสญญาณไฟจราจรหร’อไมกตาม ตอง
หย+ดใหคนเดนขามไปกอน (3)ทางแยกท%ไมมเคร’%องหมายทางสาหรบคน
เดนขาม ไมจาเปนตองใหทางใหคนเดนขามถนนไปกอน

12

รถจกรยานยนต5ท%อย2ในสภาพท%ไมสามารถใชงานไดจะตองย’%นคารองตอ
หนวยงานขนสงเพ’%อ (1)ขอโอนกรรมสทธ V (2)ขอแจงหย+ดการใชงาน
(3)ขอแจงท0งรถ

題

目
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281

3

ขอบงคบเก%ยวกบไฟรถขอใดไมถ2กตอง? (1)ในเวลากลางค’นตองเปดไฟ
หนารถ (2)เม’%อขบข%อย2ในอ+โมงค5 หร’อชองเดนรถสวนทางพเศษจะตอง
เปดไฟหนารถ (3)เม’%อทองฟาม’ดคร/มหร’อมองเหนทางขางหนาไมชดเจน0
ตองใชไฟตดหมอก

12

282

2

ทางขามทางรถไฟท%ไมมเจาหนาท%เฝาหร’อไมไดตดต0งเคร’%องก0นทางรถไฟ
กร%งสญญาณเต’อน สญญาณไฟกระพรบ ผ2ขบข%ควรหย+ดรถกอนถ/งทาง
รถไฟในระยะเทาไร เพ’%อหย+ด ด2 ฟงเสยงจากทางรถไฟท0งสองดานวาม
รถไฟมาหร’อไม จากน0นจ/งคอยขบผานขามไป? (1)1-2 เมตร (2)3-6 เมตร
(3)ไมมขอกาหนด

12

題號

答
案

283

3

ทางขามทางรถไฟท%มเคร’%องก0นทางรถไฟหร’อมเจาหนาท%เฝาทางรถไฟ
ขอ ใดตอไปน0ไมถก2 ตอง? (1)หากมเสยงกร%งสญญาณเต’อนดงข/น
สญญาณ0
ไฟกระพรบแจงเต’อนหร’อเคร’%องก0นทางรถไฟกาลงถก2
ปลอยลงมาหร’อเจา
หนาท%เฝาทางรถไฟเรยกใหหย+ดรถ
จะตองหย+ดรถจนกวาเคร’%องกน0
ทาง
รถไฟจะเปดหร’อเจาหนาท%เฝาทางรถไฟส%งใหผานได ถง/ ขบรถผานไป
(2)หากเคร’%องก0นทางรถไฟไมไดถก2 ปลอยลงมาหร’อเจาหนาท%เฝาทาง
รถไฟไมไดส%งใหหย+ดรถ กควรหย+ด ด2 และฟงเสยงจากทางรถไฟท0งสอง
ดานวามรถไฟมาหร’อไม จากน0นจ/งคอยผานขามไป (3)หลงจากท%เคร’%อง
ก0นทางรถไฟเร%มถก2 เปดออกแลวตองรบขบผานขามไปโดยเรว ไมจาเปน
ตองมองซายมองขวา

12

284

1

รถจกรยานยนต5ท%ชาร+ดแจงขอหย+ดการใชงาน มระยะเวลาสง2
ส+ดไมเกน
(1)1 ป (2)1 ปคร/ง % (3)2 ป

12

285

1

รถจกรยานยนต5ท%แจงท0งรถ
(1)หามไมใหย’%นคารองขอตรวจสภาพรถขอ ทะเบยนกลบมาใชงานใหม
(2)หลงจากซอมแซมแลวสามารถย’%นคารอง
ขอตรวจสภาพรถขอทะเบยนกลบมาใชงานใหม (3)ไมมขอกาหนด

12

286

2

รถจกรยานยนต5ท%ประสบอ+บตเหต+จนไดรบความเสยหายอยางร+นแรง
หลง จากท%ซอมแซมแลวควร (1)ตรวจสภาพรถตามเวลาท%กาหนด (2)ตรวจ
สภาพรถทนท (3)ย’%นคารองขอตรวจสภาพรถเพ’%อตอทะเบยน

12

287

2

เม’%อใบอน+ญาตขบข%ส2ญหาย ตอง (1)สอบใบอน+ญาตขบข%ใหม
(2)ย’%น
คารองขอใบอน+ญาตขบข%ใบใหมแทนใบท%ส2ญหายจากหนวยงานขนสง
(3)แจงยกเลกโดยการลงประกาศทางหนงส’อพมพ5กพอ

12

288

1

เม’%อใบอน+ญาตขบข%ชาร+ดเสยหายจนมองเหนไมชดเจน ตอง
(1)ย’%นคารอง ขอเปล%ยนใบใหม (2)สอบใบอน+ญาตขบข%ใหม
(3)ไมจาเปนตองเปล%ยน ใหม

12

題

目
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289

3

รถดบเพลง รถพยาบาล รถตารวจท%ปฏบตภารกจเสรจแลวควรใชความเรว
ในการขบข% (1)ไมจากด (2)50 กโลเมตรตอช%วโมง (3)ขบข%ตามท%
ความเรวท%จากดของถนนน0นๆ

12

290

2

หลกการแนะแนวการขบข%ข0นส2งส+ด แนนอนท%ส+ดค’อ
(1)ความเรวรถย%งชา ย%งด (2)รกษาระยะหางท%ปลอดภยจากรถคนหนา
(3)ขบตามรถคนหนาไป ตดๆ ทาใหมโอกาสผดพลาดนอยกวา

12

291

3

เม’%อขบข%ถ/งทางแยก
หากสญญาณไฟจราจรเปล%ยนเปนไฟเขยว
(1)สทธใน
การไปกอนอย2ท%ฉน
ควรเรงเคร’%องผานไปโดยเรว
(2)ควรหย+ดรถ
จากน0น
คอยเร%มขบเดนหนาผานไป
(3)ควรชะลอความเรวและขบผานดวยความ ระมดระวง

12

292

2

เม’%อเกดสถานการณ5พเศษ จาเปนตองขบรถในดานซายของถนน ควรท%จะ
(1)เรงเคร’%องขบผานโดยเรว (2)ชะลอความเรวพรอมระวงรถท%สวนทาง
มาขางหนาและคนเดนถนน (3)บบแตรหลายๆ คร0ง ใหรถท%สวนทางมาท
ราบ

12

293

3

เม’%อขบข%เปล%ยนชองเดนรถ จะตอง (1)บบแตรรถกอน (2)ใชสญญาณไฟ
กระพรบขอทางกอน (3)เปดสญญาณไฟเล0ยวกอน

12

分
類
編
號

題
號

答
案

294

1

บนถนนเดนรถสองทางท%มชองเดนรถ 2 ชอง หาก “ตองการ” ขบแซงรถ คนหนา
พบวามรถสวนทางมา ทานควร (1)ชะลอความเรว ลมเลกการ แซงทนท
(2)รบเรงเคร’%องแยงแซงข/นหนาไปกอน 0 (3)บบแตรจนรถท%สวน
ทางมาชะลอความเรวหร’อหลกทางให

12

295

3

ถนนในเขตเม’องน0นมการจราจรท%แออด (1)หลงบบแตรยาว 2 คร0งก
สามารถแซงรถคนหนาได (2)หลงบบแตรส0น 2 คร0งกสามารถแซงรถคน หนาได
(3)หามไมใหบบแตรหร’อแซงรถคนหนา

12

296

1

ในระหวางท%ขบข%รถ หลงจากท%ผ2ขบข%เหนปายหร’อเสนเคร’%องหมายทาง
ขามทางรถไฟขางหนา ตองลดความเรวลงทนทโดยใหความเรวอย2ท% (1)ต%ากวา
15 กโลเมตรตอช%วโมง (2)ต%ากวา 20 กโลเมตรตอช%วโมง (3)ต%ากวา 30
กโลเมตรตอช%วโมง

12

297

1

ชวงถนนท%หามจอดรถ เวลาท%หามจอดค’อชวงเวลา (1)ต0งแต 7 นาฬกา
จนถ/งเวลา 20 นาฬกา (2)ต0งแต 19 นาฬกาจนถ/งเวลา 8 นาฬกา (3)ตลอด 24
ช%วโมง ของแตละวน หากมความจาเปนตองขยายหร’อรน เวลา
ตองมปายสญญาณและปายช0แจงเพ%ม

12

題

目
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298

2

ชวงถนนท%หามจอดรถ (1)หามหย+ดจอดรถช%วคราว แตสามารถจอดรถได
(2)หามจอดรถ แตสามารถหย+ดจอดรถช%วคราวได (3)หามไมใหจอดรถ
และหามไมใหหย+ดจอดรถช%วคราว

299

3

ชวงถนนท%หามหย+ดจอดรถช%วคราว
(1)หามหย+ดจอดรถช%วคราว
สามารถจอดรถได (2)หามจอดรถ แตสามารถหย+ดจอดรถช%วคราวได
(3)หามไมใหจอดรถและหามไมใหหย+ดจอดรถช%วคราว

300

2

ผ2ขบข%ท%ข%รถประสบอ+บตเหต+ ไมมผ2ไดรบบาดเจบหร’อเสยชวตแตรถ
จกรยานยนต5ไมสามารถขบข%ตอได ควรทาส%งใดกอน (1)รอใหเจาหนาท%
ตารวจมาดาเนนการ (2)หลงจากท%วาดเสนตาแหนงรถแลวใหรบเคล’%อน
ยายรถไปไวขางทาง (3)แจงใหบรษทประกนทราบ

12

301

1

เม’%อเกดอบ+ ตเหต+
หลงจากท%วาดเสนตาแหนงหลกฐานท%เก%ยวของบนพ’0น ถนนแลว
สถานการณ5ขอใดตอไปน0ท%ตองเคล’%อนยายรถไปไวขางทาง เพ’%อ
ไมใหกดขวางการจราจร? (1)อ+บตเหต+เลกนอยท%ไมมคนเจบหร’อตาย
(2)มผ2ไดรบบาดเจบสาหส (3)มผ2เสยชวต

12

302

2

ถนนน0นมไวสาหรบให (1)คนเดนเทา (2)ยวดยานพาหนะ (3)คนเดนเทา
และยวดยานพาหนะ ผานไปมา

12

303

1

ผ2ท%จอดรถผดกฎจราจรไวในท%จอดรถสาหรบคนพการ ตอง (1)มโทษปรบ
(2)ถก2 อายดทะเบยนรถ (3)ถก2 ตกเต’อน

12

304

2

ผ2ขบข%ท%ข%รถจกรยานยนต5ประสบอ+บตเหต+ไมมผ2ไดรบบาดเจบหร’อเสย
ชวต และรถจกรยานยนต5ยงสามารถขบข%ตอไดแตไมรบดาเนนการวาด
เสนทาเคร’%องหมายแลวเคล’%อนยายรถไปไวขางทาง จนเปนเหต+ทาให
กดขวางทางจราจรน0นตองมโทษ (1)ถก2 เรยกเกบรกษารถคนดงกลาว
(2)มโทษปรบ (3)อายดปายทะเบยนรถ

12

題
號
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案

305 3

306 2

題

12

แต

目

ผ2ขบข%ท%ไมมเหต+ผลอนสมควรในการไมมารบฟงการอบรมเร’%องความ
ปลอดภยทางจราจรบนทองถนนตามท%กฎหมายกาหนด จะมโทษปรบ 1,800
เหรยญไตหวน และแจงใหมารบการอบรมซ0าในเวลาท%กาหนด หากเกนระยะเวลา 6
เด’อนข/นไปแลวยงไมไดเขารบการอบรม จะตอง0 โทษ (1)อายดเอกสารทะเบยนรถ
(2)เพกถอนใบอน+ญาตขบข% (3)อายดใบ อน+ญาตขบข%
ในคดชนแลวหน หลงจากท%ไดแจงใหผ2มกรรมสทธในรถเดนทางมาช0แจงV ในคด
หากมเจตนาไมมาช0แจงในคด หร’อไมใหขอม2ลท%เก%ยวของกบผ2ขบข% จะตอง
(1)เพกถอนปายทะเบยนรถ (2)อายดปายทะเบยนรถ (3)อายดใบ อน+ญาตขบข%
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307 1 เม’%อผ2มกรรมสทธหร’อผ2ขบข%รถจกรยานยนต5ท%ย’%นคารองขอจดทะเบยนV
ขนสงหร’อขอเปล%ยนแปลงขอม2ลตางๆ (1)ตองชาระคาปรบกระทาผดกฎ
จราจรท%คางชาระใหหมดเสยกอน (2)ไมจาเปนตองชาระคาปรบกระทาผด
กฎจราจรท%คางชาระใหหมดกอน (3)ไมมขอกาหนด

12

308 1

12

ในคดกระทาผดกฎจราจร หากประชาชนท%สามารถพส2จน5วากระทาผดกฎ
จรงหร’อมขอม2ลหลกฐานการกระทาผดกฎจราจร สามารถแจงความตอ
หนวยงานท%ควบค+มทางหลวงหร’อหนวยงานตารวจได หลงจากท%ตรวจสอบ
แลววาเปนความจรงกจะออกใบส%งทนท แตหากเปนการแจงความหลงวน
ท%กระทาความผดก%วนถง/ จะไมมการออกใบส%ง: (1)7 วน (2)30 วน (3)60 วน

309 1 ความส2งท0งหมดของรถจกรยานยนต5ตองไมเกน: (1)2 เมตร (2)2.5 เมตร
(3)3 เมตร

12

310 1 เม’%อเปล%ยนชองเดนรถ ตอง: (1)ใหทางรถท%ว%งทางตรงไปกอน (2)ใหทาง
รถท%เล0ยวไปกอน (3)ไมจาเปนตองใหทาง

12

311 3 สญญาณไฟจราจรเปนสญญาณท%ใชควบค+ม: (1)การเดนรถ (2)ใหระวง หย+ด
(3)ใหระวง เดนรถ หย+ดเปนตน

12

312 2 เม’%อใบอน+ญาตขบข%อย2ในระหวางถก2 เพกถอน ยกเลกหร’ออายดควรทา
อยางไร:(1)ไมมขอกาหนด
(2)ตองสงมอบใบอน+ญาตขบข%ค’นท%หนวยงาน
ขนสงทางหลวงในเขตท%อย2 (3)สงมอบค’นใหหนวยงานตารวจ

12

313 3 เม’%อเกดอบ+ ตเหต+ การแบงความรบผดชอบในสทธของการไดไปกอน ขอV
ใดตอไปน0ถก2 ตอง: (1)รถท%ตรงไปตองใหทางรถท%เล0ยวไปกอน (2)ใครถ/ง
ทางแยกกอนไดไปกอน (3)รถท%เล0ยวตองใหทางใหรถทางตรงไปกอน

12

314 2 ในชวงถนนท%ไมมเคร’%องหมายรถเล0ยวซาย (ขวา) สาหรบรถจกรยานยนต5
และรถชา รถท%ขบข%สวนทางท%ตองการเล0ยวซายหร’อเล0ยวขวา
เม’%อเล0ยวเขา ในชองเดนรถเดยวกนแลวตอง (1)ใหรถท%เล0ยวขวาไปกอน
(2)ใหรถท% เล0ยวซายไปกอน (3)ใหไปพรอมๆ กน

12

315 1

12

題
號

答
案

นอกจากการขบข%บนถนนเดนรถทางเดยวหร’อบงคบใหขบรถในชอง
เดนรถทางซายแลว หากเปนถนนท%ไมมเสนแบงทศทางการเดนรถหร’อ
เสนแบงทศทางการเดนรถหามแซง ตอง: (1)ขบชดขวา (2)ขบชดซาย (3)ขบกลางถนน
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316 2 เม’%อขบรถสวนทางกนบนถนนท%ไมมเสนแบงทศทางการเดนรถ หร’อทาง
ขามทางรถไฟ หร’อถนนท%มสภาพไมด ตอง : (1)เรงเคร’%องขบผานโดยเรว
(2)ชะลอความเรว ขบชาๆ (3)ขบข%ตามปกต

12

317 1 เม’%อขบรถสวนกนบนทางลาดชน ตอง: (1)รถท%ลงทางลาดใหทางรถข/นทาง0
ลาดไปกอน (2)รถข/นทางลาดใหทางรถลงทางลาดไปกอน 0 (3)ไมจาเปน
ตองใหทางแกกน

12

318 3 ในชวงถนนท%มปายสญญาณเต’อน ทางโคง ทางลาดชน สะพานแคบ
อ+โมงค5หร’อบรเวณทางขามทางรถไฟ: (1)สามารถกลบรถได (2)ถาลด
ความเรวลงจนเหล’อประมาณ 5 กโลเมตรตอช%วโมงกสามารถกลบรถได
(3)หามไมใหกลบรถ

12

319 1 ระยะหางจากบรเวณทางแยก ปายรถประจาทางกก% โลเมตรท%หามไมให
หย+ดจอดรถช%วคราว: (1)10 กโลเมตร (2)20 กโลเมตร (3)30 กโลเมตร

12

320 1 เม’%อขบข%รถผานชวงถนนท%มปายสญญาณเขตโรงเรยน หรอ’ โรงพยาบาล ตอง:
(1)ลดความเรว ขบชาๆ เตรยมพรอมท%จะหย+ดรถตลอดเวลา (2)บบ แตรรถหลายๆ
คร0ง เต’อนใหคนเดนเทาระวง (3)เรงเคร’%องขบผานโดยเรว
เพ’%อหลกเล%ยงความแออดของคนและรถ

12

321 3 เม’%อขบข%รถผานถนนท%มปายสญญาณเต’อน ทางโคง ทางลาดชน ทางแคบ
จะตอง: (1)เรงเคร’%องขบผานโดยเรว เพ’%อปองกนการจราจรตดขด (2)เม’%อ
รถคนหนาใชความเรวท%ชาเกนไป ควรบบแตรเพ’%อใหรถคนหนาเรงเคร’%อง
ขบใหเรวข/น 0 (3)ตองชะลอความเรว ขบชาๆ เตรยมพรอมท%จะหย+ดรถ
ตลอดเวลา

12

322 2 เม’%อขบข%รถเขาใกลเขตโรงเรยนหร’อโรงพยาบาล : (1)บบแตรหลายๆ คร0ง
เพ’%อเต’อนใหนกเรยนและผ2ปวยระวง (2)หามไมใหบบแตร นอกเสยจาก
ในกรณฉก+ เฉนหร’ออนตราย (3)สามารถบบแตรเสยงสน0 ไดเพยง 1 คร0ง

12

323 2 ผ2ขบข%ท%ไมขบข%รถอย2ในตรงกลางดานขวาของถนนท%ไมมเสนแบงชอง
เดนรถ จะตอง: (1)ถก2 อายดใบอน+ญาตขบข% (2)ถก2 ปรบ (3)ถก2 อายด
เอกสารทะเบยนรถ

12

324 3

12

ผูข
้ บ
ั ขีร่ ถยนต์ฝ่าฝื นกฎหมายโดยจอดรถซ้อนคัน จะถูกปรับเงิน ：(1)
1,200ดอลลาร์ไต้หวัน (2) 1,800ดอลลาร์ไต้หวัน (3) 2,400ดอลลาร์ไต้หวัน

325 3 สถานการณ5ใดตอไปน0ท%ผ2ขบข%ตองเขารบการอบรมเร’%องความปลอดภยใน
การจราจรบนทองถนน: (1)จอดรถผดกฎจราจร (2)ไมไดพกใบอน+ญาต ขบข%
(3)ขบข%รถคดเค0ยวไปมาบนถนน

12

326 1 สถานการณ5ใดตอไปน0ท%ผ2ขบข%ควรเขารบการอบรมเร’%องความปลอดภยใน
การจราจรบนทองถนน: (1)บก+ ร+กผานขามทางขามทางรถไฟขณะท%หาม ขาม
(2)หย+ดจอดรถช%วคราวกอนถ/งทางแยกภายในระยะ 10 เมตร (3)ไม
ไดระวงรกษาระยะหางท%ปลอดภยเม’%อเปล%ยนชองเดนรถ

12
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案

327

2

ผ2ขบข%ท%ขบรถประสบอ+บตเหต+ ถง/
แมวาจะไมมผ2ไดรบบาดเจบหร’อเสย ชวต
แตกลบไมไดปฏบตตามท%กฎหมายกาหนดและหลบหนไป นอกจาก
จะตองมโทษปรบแลว ยงตอง: (1)ถก2 อายดเอกสารทะเบยนรถ (2)ถก2
อายดใบอน+ญาตขบข% (3)เพกถอนใบอน+ญาตขบข%

12

328

3

ผ2ขบข%ท%ขบรถผดกฎจราจรจนเปนเหต+ใหเกดอ+บตเหต+จนมคนเสยชวต:
(1)อายดเอกสารทะเบยนรถ (2)อายดใบอน+ญาตขบข% (3)เพกถอนใบ
อน+ญาตขบข%

12

329

3

รถจกรยานยนต5ต0งแตสองคนข/นไปท%แขงความเรวหร’อประลองทกษะบน0
ทองถนน
นอกจากผ2ขบข%จะตองมโทษปรบต0งแต
30,000-90,000
เหรยญไตหวนแลว ยงตองถก2 ส%งหามไมใหข%รถน0นตอทนท และตอง:
(1)อายดใบอน+ญาตขบข%ของผ2น0น (2)เพกถอนปายทะเบยนรถ (3)เพก
ถอนใบอน+ญาตขบข%ของผ2น0น

12

330

3

ผ2ทถ% 2กลงโทษใหเพกถอนใบอน+ญาตขบข%ตลอดชพ
หากเปนคดอ+บตเหต+ท%ม คนเสยชวต
หลงจากท%ทาการเพกถอนใบอน+ญาตขบข%แลวเปนเวลาก%ป ถง/
จะสามารถย’%นคารองขอสอบใบอน+ญาตขบข%จากหนวยงานทางหลวงได:
(1)8 ป (2)10 ป (3)12 ป

12

331

1

เม’%อพบเหนรถรบสงสาหรบเดกเลก รถโรงเรยนแลวไมใหทาง หรอ’ ลด
ความเรว ขบชาๆ ตามท%กฎหมายกาหนด นอกจากจะตองถก2 บนท/ก
คะแนนฝาฝ’นกฎจราจรแลว ยงตอง: (1)ถก2 ปรบ (2)ถก2 เพกถอนใบ
อน+ญาตขบข% (3)ถก2 อายดใบอน+ญาตขบข%

12

332

3

ผ2มกรรมสทธในรถจกรยานยนต5ท%ไดรบปายเลขทะเบยนรถแลวแตไมตดV
ปายหร’อไมตดปายในตาแหนงท%กฏหมายกาหนด จะตองมโทษ : (1)ถก2
ปรบและอายดปายทะเบยน (2)ถก2 ปรบและเพกถอนปายทะเบยน (3)ถก2
ปรบและส%งหามไมใหข%รถน0นและเพกถอนปายทะเบยน

12

333

2

การใหรถคนอ’%นย’มใชปายทะเบยนหร’อใชปายทะเบยนรถคนอ’%นในการ
ขบข% นอกจากจะมโทษปรบแลว ยงตอง: (1)อายดปายทะเบยน (2)เพก
ถอนปายทะเบยน (3)ทาการรบรถ

12

334

1

การขบข%รถโดยมปรมาณความเขมขนของแอลกอฮอล5เกนกวามาตรฐานท%
กาหนด นอกจากจะตองถ2กเรยกเกบรกษารถจกรยานยนต5คนดงกลาวทนท
แลวและยงถก2 อายดใบอน+ญาตขบข%ของผ2น0นเปนเวลา 1 ป พรอมมโทษ
ปรบ: (1)15,000-90,000 เหรยญไตหวน (2)10,000-30,000 เหรยญ ไตหวน
(3)6,000-12,000 เหรยญไตหวน

12

題

目
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335

3

12
ผูข
้ บ
ั ขีเ่ มือ
่ ถูกตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากาหนด ฝ่ าฝื นครัง้ แรกปรับเงิน
และยึดรถพร้อมยึดใบขับขี่ ：(1) 3เดือน (2) 6เดือน (3) 1ถึง2ปี

336

1

หากผูข
้ บ
ั ขีป
่ ฎิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์ นอกจากจะปรับ

12

180,000ดอลลาร์ไต้หวันแล้ว ยัง：(1) เพิกถอนใบขับขี่ (2) ยึดใบขับขี่ (3)
ยึดใบจดทะเบียนรถ

題
號

答
案

題

目

337 2

分
類
編
號
12

ผูฝ
้ ่ าฝื นโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากาหนด และฝ่ าฝื นเกิน2ครัง้ ภายใน5ปี
จะถูกปรับเงิน ยึดรถ และ ：(1) ยึดใบขับขี่ (2) เพิกถอนใบขับขี่ (3)
ยึดใบจดทะเบียนรถ
338 2 ผ2ท%เมาแลวขบท%มปรมาณความเขมขนของแอลกอฮอล5เกนกวาท%มาตรฐาน
กาหนดท%ถ2กเรยกเกบรกษารถจกรยานยนต5คนดงกลาวในทนท โทษปรบ
ของผ2น0น: (1)สามารถขอใหอายดใบอน+ญาตขบข%แทนได (2)ไมสามารถ
ขอใหอายดใบอน+ญาตขบข%แทนได (3)ไมมขอกาหนด

12

339 3

12

ผ2ข%รถจกรยานยนต5ท%ยงไมมใบอน+ญาตขบข%ตองมโทษปรบ: (1)300-600
เหรยญไตหวน (2)3,600-7,200 เหรยญไตหวน (3)6,000-12,000 เหรยญไตหวน

340 2 ผ2ขบข%ท%ขบข%รถบนชองเดนรถเรวตามท%กฎหมายกาหนด แตเน’%องจากคน
เดนถนนหร’อรถชาอ’%นไมปฏบตตามกฎจราจร ร+กล0าเขามาในชองเดนรถ
เรวจนเปนเหต+ใหมผ2ไดรบบาดเจบหร’อเสยชวต จะตองรบผดชอบความ
ผดในคดอาญา: (1)เหม’อนเดมไมเปล%ยนแปลง (2)ไดรบการลดหยอน โทษ
(3)ตองเพ%มการลงโทษ

12

341 2 ผ2ขบข%ท%ไมมใบอน+ญาตขบข%หร’อท%เมาแลวขบจนเปนเหต+ใหมผ2ไดรบบาด
เจบหร’อเสยชวต ตองมความผดในคดอาญา โดยตองเพ%มโทษ (1)เศษ
หน/%งสวนสามเทา (2)ก/งหน/%
%ง (3)1 เทา

12

342 1 การขบข%รถทถ%
อดช0นสวนประกอบข/นใหมโดยไมผานการขอแจงจด0
ทะเบยนขอใชรถหรอ’
รถท%แจงท0งรถแลวแตยงใชงานขบข%บนทองถนน
นอกจากจะถก2
ส%งหามไมใหขบข%รถน0นตอทนทแลว
รถคนน0นยงตอง
(1)ถก2 รบและมโทษปรบ (2)ถก2 ประกาศประม2ลขาย (3)ขอรบรถค’นได
หลงจากท%ชาระคาปรบหมดแลว

12
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343 3 การกระทาท%ผดกฎจราจรขอใดตอไปน0จะตองลงโทษออกใบส%งใหแกผ2ถอ’
กรรมสทธในรถV
: (1)ขบข%โดยไมมใบอน+ญาตขบข% (2)เมาแลวขบ (3)จอด
รถผดกฎจราจรแตผ2ขบข%ไมอย2ในท%เกดเหต+

12

344 3 พฤตกรรมการขบข%ใดท%จะถก2
ออกใบส%งจากการเกบขอม2ลหลกฐานจาก
อ+ปกรณก5 ลองวทยาศาสตร5แบบเคล’%อนท%: (1)ขบรถเรวเกนอตราความเรว
ท%กาหนด (2)ไมรกษาระยะหางท%ปลอดภยในการขบข% (3)ถก2 ท+กขอ

12

345 3 เม’%อถก2 ออกใบส%งขบรถเรวเกนอตราความเรวท%กาหนด ผ2น0นจะถก2 ออก
ใบส%งซ0าในกรณท%: (1)กระทาผดกฎจราจรโดยมเวลาหางกนต0งแต 4 นาท ข/นไป
หร’อขบรถผานทางแยกต0งแต 0
1 ทางแยกข/นไป 0 (2)กระทาผดกฎ
จราจรโดยมเวลาหางกนต0งแต 5 นาทข/นไป หร’อขบรถผานทางแยกต0งแต0
1
ทางแยกข/นไป 0
(3)จ+ดท%กระทาผดกฎจราจรมระยะหางกนต0งแต 6
กโลเมตรข/นไป กระทาผดกฎจราจรโดยมเวลาหางกนต0งแต 0 6 นาทข/นไป0
หร’อขบรถผานทางแยกต0งแต 1 ทางแยกข/นไป แตยกเวนผ2ท%ขบข%ผดกฎ0
จราจรในอ+โมงค5

12

題

目

分類編
號

題號

答案

346

3

เม’%อถก2 ออกใบส%งขบรถเรวเกนอตราความเรวท%กาหนด จะถก2
ออกใบส%งซ0า เม’%อจ+ดท%กระทาผดกฎจราจรมระยะหางกน: (1)14
กโลเมตรข/นไป 0 (2)8 กโลเมตรข/นไป 0 (3)6 กโลเมตรข/นไป
แตยกเวนผ2ท%ขบข%ผดกฎจราจรใน0 อ+โมงค5

12

347

2

ความร2เก%ยวกบการปฐมพยาบาลภาวะหย+ดหายใจ หวใจหย+ดเตน:
การชวย หายใจ ตรวจสอบการหายใจตองไมเกน (1)5 วนาท (2)10 วนาท
(3)30 วนาท

13

348

1

การปฏบตการชวยฟ’0นค’นชพหร’อทา CPR อตราสวนในการนวดบรเวณ
หนาอกและทาการผายปอดในผ2ใหญค’อ (1)30:2 (2)15:2 (3)5:1

13

349

3

เม’%อตรวจด2แนใจแลววาผ2ปวยไมร2สก/ ตว
จาเปนตองปฏบตการชวยฟ’0น ค’นชพหร’อทา CPR
อตราความถ%ในการนวดบรเวณหนาอกค’อ (1)18
คร0งตอนาท (2)72 คร0งตอนาท (3)100 คร0งตอนาท

13

350

3

เม’%อพบวาคนเจบไดรบบาดเจบในอวยวะสวนใด
ท%จะตองแจงใหทราบ พรอมท0งไมขยบหร’อเคล’%อนยายผ2ปวย?
(1)สวนคอ (2)สวนกระด2กสน หลง (3)ถก2 ทก+ ขอ

13

351

1

การชวยหายใจเปนหนาท%สาคญอนดบแรกในการปฐมพยาบาล
แตถาหาก
คนเจบไดรบบาดเจบบรเวณกระด2กสนหลงสวนคอ
ควรทาการชวยหายใจ
ดวยวธการใดถ/งจะเหมาะสม?
(1)วธด/งขากรรไกรข/น
0
(2)วธยกคางกด
หนาผาก
(3)วธกดคางยกหนาผากข/น0

13
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352

3

การนวดหวใจจากภายนอกขอใดตอไปน0ถ2กตอง?
(1)ทาบรเวณรอบนอก ของกระด2กหนาอก (2)ขอบดานบนของกระดก2
หนาอก
(3)บนกระดก2
หนาอกบนเสนก/งกลางระหวางหวนมท0งสองขาง%

13

353

2

ลกษณะใดตอไปน0แสดงวาผ2ปวยมภาวะทางเดนหายใจอ+ดตน?
(1)ใชม’อ
กอดทอง
ตวงอรองปวดอย2ตลอดเวลา
(2)ใชม’อก+มบรเวณคอไมสามารถ
พ2ดได
(3)ใชม’อกดนวดบรเวณหนาอกไมสามารถพ2ดได

13

354

2

ขอใดตอไปน0จาเปนตองใหความชวยเหล’อดวยวธการกระแทกทองใตล0น
ป%? (1)ผ2ปวยเปนลมหมดสต (2)เม’%อสงสยวาทางเดนหายใจอ+ดตน
(3)เม’%อ สงสยวากลามเน’0อหวใจตาย

13

355

3

เม’%อเกดอบ+ ตเหต+ทางรถยนต5
มผ2ไดรบบาดเจบท%มเล’อดออกเปนจานวน มาก
วธการปฐมพยาบาลวธการใดเปนวธท%ผด? (1)ตรวจหาตาแหนงท%
เล’อดออก ตดเส’0อผาออก แลวกดหามเล’อด (2)หามเล’อดดวยสายรดหาม
เล’อด และคลายสายรดหามเล’อด 1 คร0งทก+ 15-20 นาท
(3)วางแขนหร’อ ขาท%มเล’อดออกใหมอย2ในตาแหนงท%ต%ากวาหวใจ
ทาเชนน0จะชวยใหเล’อด ไมออกมากเกนไป

13

356

3

ปฏบตการชวยฟ’0นค’นชพหร’อ CPR ตองปฏบตการทนทหลงจากหวใจ
หย+ดเตนนานเทาไร
เพ’%อปองกนความเสยหายของสมองท%ไมสามารถรกษา
ใหกลบมาเปนปกตได? (1)ภายใน 10-15 นาท (2)ภายใน 8-10 นาท
(3)ภายใน 4-6 นาท

13

題號

答案

357

3

เม’%อทาการปฐมพยาบาลดวยวธการกระแทกทองใตล0นป% ใหกม+
ม’อท0งสอง ขางไวท%อวยวะสวนใดของผ2ปวย? (1)ดานซายของสะด’อ
(2)ดานลางของ สะด’อ (3)ตรงกลางระหวางสะด’อและกระด2กหนาอก

13

358

2

ส%งแรกท%ควรทาในการปฐมพยาบาลค’ออะไร?
(1)จดวางตาแหนงศรษะให
ตรง
(2)สะกดเรยกผ2ปวยเบา
พรอมประเมนผลการรบร2ของผ2ปวย (3)ฟง เสยงหายใจ

13

359

1

การปฐมพยาบาลสาหรบผ2ท%ไดรบบาดเจบจากสารเคมค’อขอใด?
(1)ใชน0า ลางแผลบรเวณท%บาดเจบ (2)หาสารท%ทาใหมฤทธเปนกลาง V
(3)ถอดเส’0อผา ออก

13

360

2

หากขาไดรบบาดเจบภายนอกมเล’อดออก ขอใดตอไปน0เปนการ
ปฐมพยาบาลท%เหมาะสม? (1)หามไมใหใชสายรดหามเล’อด เพ’%อปองกน
ไมใหกลามเน’0อของขาท%ไดรบบาดเจบตาย (2)ควรออกแรงกดหามเล’อด
บรเวณบาดแผล (3)หลกเล%ยงการยกขาท%ไดรบบาดเจบใหส2งข/น0

13

題

目
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361

3

ตามหลกปฐมพยาบาล ลาดบในการตดสนใจปฐมพยาบาลค’อ: A หามเล’อด
B ชวยใหหายใจสะดวก C ดามกระด2กท%หก (1)A B C (2)B C A→ →
→ → (3)B A C→ →

13

362

2

คาอธบายเก%ยวกบการไดรบพษจากกGาซคาร5บอนมอนนอกไซด5ขอใดตอ
ไปน0ไมถก2 ตอง? (1)แกGสร%ว
ควนไอเสยจากเคร’%องยนต5ของรถยนต5เปน
สาเหต+หน/%งท%ทาใหไดรบพษจากกาG ซคาร5บอนมอนนอกไซด5ได
(2)ผวของ ผ2ปวยจะมสดาคล0า (3)เม’%อไดรบพษจากกาG
ซคาร5บอนมอนนอกไซด5 ตอง
รบยายผ2ปวยออกจากสถานท%ท%เปนอนตรายทนท พรอมใหสด2
ดมออกซเจน ท%มความเขมขน 100%

13

363

3

วธการตรวจด2วาผ2ปวยมการหายใจหร’อไมระหวางท%ปฏบตการชวยฟ’0น
ค’นชพหร’อทา CPR ไมใชขอใดตอไปน0? (1)สงเกตวามการเคล’%อนไหว
ข/นลงบรเวณหนาอกหร’อไม 0 (2)ร2ส/กวาไมมลมหายใจออกมา
(3)ตรวจจบ พบวาไมมการเตนของชพจรบรเวณคอ

13

364

1

หากผ2ปวยมอาการกระดก2
หก
การปฐมพยาบาลขอใดตอไปน0เปนการท%ไม
เหมาะสม?
(1)เคล’%อนยายผ2ปวยในบรเวณท%กระด2กหก
จดใหอย2ในทานอน
ท%ผ2ปวยร2สก/
สบาย
(2)ตองปฐมพยาบาลภาวะเล’อดออกและอาการชอคเสย
กอน
จากน0นคอยใชแผนไมกระดานดามบรเวณท%กระด2กหก (3)ไมเคล’%อน
ยายผ2ปวยในบรเวณท%กระด2กหกสงเดช

13

365

1

วธการปฐมพยาบาลบาดแผลท%วไปตอไปน0 ขอใดไมถก2 ตอง? (1)ไมตอง
ทาอะไรท0งน0น รอใหเจาหนาท%พยาบาลมากอน (2)ใชน0าหร’อไฮโดเจน
เปอร5ออกไซด5ราดทาความสะอาดบาดแผล (3)หากมเล’อดออกมาก ตองใช
วธหามเล’อด

13

366

2

หากในท%เกดเหต+มคนหมดสต ขอใดตอไปน0เปนมาตรการแรกท%ตอง
ปฏบต? (1)ปฏบตการชวยฟ’0นค’นชพหร’อ CPR ทนท (2)ตรวจด2ลกษณะ
การรบร2และชพจรของผ2ปวยใหแนใจเสยกอน (3)ใชเคร’%องชวยกระต+ก
หวใจอตโนมต (AED) ชวยทนท

13

題號

答案

367

2

สาหรบผ2ปวยท%มอาการสะล/มสะล’อ ทางท%ดควรจดใหอย2ในทาใด?
(1)คร/ง% น%งคร/งนอน % (2)นอนในทาพกฟ’0น (3)นอนราบ

13

368

1

หลงปฏบตการชวยฟ’0นค’นชพหร’อ CPR แลว
เม’%อการหายใจและหวใจ ของผ2ปวยกลบมาทางาน
จากสภาพอาการของผ2ปวยรายน0ในท%เกดเหต+ควร
จดใหอย2ในทาใดถ/งจะเหมาะสมท%ส+ด? (1)นอนอย2ในทาพกฟ’0น
(2)นอน ราบ (3)คร/งน%งคร/%
งนอน%

13
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2

หากผ2ปวยมแผลไฟลวกร+นแรงท%มพ’0นท%กวาง
ขอใดตอไปน0ไมถก2 ตอง? (1)ตองลางดวยน0าจานวนมากทนท
(2)ไมวาจะมส%งเกาะตดท%บาดแผล หร’อไมตองถอดเส’0อผาออกทนท
(3)ใหน0าเกล’อทางหลอดเล’อดดา

13

370

3

สาหรบผ2ปวยท%หมดสตหร’อมอาการสะล/มสะล’อ
ตองชวยรกษาอ+ณหภ2ม ของรางกายอยางไร?
(1)ใหผ2ปวยด’%มเคร’%องด’%มรอนๆ (2)ใชน0าอ+น (3)หม
ผาหมให

13

371

2

การปฏบตการชวยฟ’0นค’นชพหร’อ CPR จะตองประเมนผลท+กๆ 2
นาท ควรทาการตรวจสอบขอใดกอน? (1)การหายใจ (2)ชพจร
(3)การร2สก/ ตว

13

372

3

วธการผายปอดท%ไดผลดในผ2ใหญค’อวธใด? (1)ปากตอจม2ก (2)การ
ผายปอดแบบทางออม (3)ปากตอปาก

13

373

1

หลงจากท%ปฏบตการชวยฟ’0นค’นชพหร’อ CPR แลว หามไมใหหย+ด
ขาดตอนก%วนาทข/นไป0 ? (1)10 วนาท (2)13 วนาท (3)15 วนาท

13

374

1

ในขณะท%ปฏบตการชวยฟ’0นค’นชพหร’อ CPR อย2น0น
ในระหวางท% ผายปอด หากไมสามารถเปาลมเขาไปไดควรทาอยางไร?
(1)เร%มจดเปด ทางเดนหายใจใหม แลวคอยเปาลมเขา 1 คร0ง
(2)ละท0งการปฐมพยาบาล (3)ทาการนวดบรเวณหนาอกทนท

13

375

2

ข0นตอนการปฏบตการชวยฟ’0นค’นชพหร’อ CPR ค’อ:
“เรยก เรยก→ →C A B D” → → → อกษร “ D” หมายถ/ง
(1)กดหนาผากยกคาง
(2)ชอตดวยเคร’%องกระตก+ หวใจอตโนมต (AED) (3)เสยชวต

13

376

3

สาเหต+ท%ทาใหย+ตการปฏบตการชวยฟ’0นค’นชพหร’อ CPR
ค’อขอใด?
(1)เจาหนาท%พยาบาลเดนทางมาถ/งรบหนาท%พยาบาลตอ
(2)หวใจของผ2 ปวยกลบมาเตนอกคร0ง (3)ถก2 ท+กขอ

13

377

3

เล’อดท%มสแดงสดท%ไหลพ+งออกมาอยางตอเน’%องน0นไหลมาจาก:
(1)เสนเล’อดดา (2)เสนเล’อดฝอย (3)เสนเล’อดแดง

13

378

2

ในกรณทก% ระดก2 หกทะล+ผวหนงทาใหมเล’อดออกจานวนมาก
ควรทาส%งใด กอน (1)พยายามดนใหกระด2กกลบเขาท%เดม
(2)หามเล’อด (3)สงโรง พยาบาล

14

379

3

การตดต0งกระจกมองหลงของรถจกรยานยนต5 เพ’%อ
(1)เพ%มความสมด+ล ของรถ
(2)เพ’%อสะดวกตอการแตงตวของผ2ขบข% (3)ชวยเพ%มการมองเหน
ดานขางท0งสองขางใหแกผ2ขบข%

14
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1

คนบงคบเบรกของรถจกรยานยนต5แบบสกต2G เตอร5 (ไมมเกยร5) (1)ดาน
ขวาม’อเปนคนบงคบเบรกลอหนา ดานซายม’อเปนคนบงคบเบรกลอหลง
(2)ดานซายม’อเปนคนบงคบเบรกลอหนา ดานขวาม’อเปนคนบงคบเบรก ลอหลง
(3)คนบงคบเบรกดานซายและดานขวาใชบงคบเบรกลอหนาและ
ลอหลงในเวลาเดยวกน

14

381

2

การเบรกรถตดตอกนเปนเวลานานจะทาใหแผนผาเบรกรอนเกนไป
ทาให
ประสทธภาพในการเบรก (1)เพ%มข/น 0 (2)ลดลง (3)ไมเปล%ยนแปลง

14

382

3

ขณะท%สตาร5ทเคร’%องยนต5 ตองทาส%งใดกอน (1)เปดไฟหนารถ
(2)เปดไฟ สญญาณอนตราย (3)บบคนบงคบเบรก

14

383

2

กอนข%รถจกรยานยนต5เขาทางโคง (1)ไมจาเปนตองลดความเรว (2)ตอง
ลดความเรวลงใหเหมาะสม (3)ตองเพ%มความเรวข/นใหเหมาะสม0

14

384

2

รถท%จอดท0งไวนานๆ โดยไมมการใชงาน ทางท%ดระยะเวลานานเทาไรถ/ง
สตาร5ทเคร’%อง 1 คร0ง คร0งละ 3-5 นาท
เพ’%อรกษาใหเคร’%องยนต5ของรถอย2
ในภาวะท%มการตดเคร’%องท%ดท%ส+ด (1)ทก+ สามเด’อน
(2)ท+กสปดาห5 (3)ท+ก เด’อน

14

385

2

หลกการแนะแนวความปลอดภยในการขบข%: (1)ความเรวของรถย%งชาย%ง
มความปลอดภยส2ง (2)รกษาระยะหางท%ปลอดภยจากรถคนท%อย2ขางหนา
และคนท%อย2ดานขาง (3)ขบตามรถคนหนาไปตดๆ ทาใหมโอกาสผดพลาด
นอยกวา

14

386

1

ในขณะท%ข%รถจกรยานยนต5ควรรกษาระยะหางท%ปลอดภยจากรถคนขางๆ
(1)0.5 เมตรข/นไป 0
(2)1 เมตรข/นไป 0
(3)เวนระยะหางท%สามารถแซงรถ คนหนาไดตลอดเวลา

14

387

2

รถจกรยานยนต5ท%ข%ผานรถยนต5ท%จอดอย2ขางทาง
ตองรกษาระยะหางท% ปลอดภยจากรถน0น
(1)เวนระยะหางท%สามารถเบรกหย+ดรถไดตลอดเวลา
(2)1 เมตรข/นไป 0(ประมาณ 1 ประต2รถ) (3)0.5 เมตรข/นไป0

14

388

3

ทาในการข%รถจกรยานยนต5ท%ดเปนหลกประกนความปลอดภยในการขบข%
อยางหน/%ง ดวงตาตอง (1)มองตรงไปขางหนาอยางเดยว (2)คอยระวงด2
มาตรวดความเรวเพ’%อปองกนไมใหข%รถเกนอตราท%กาหนด (3)คอยระวง
ท0งส%ทศทาง

14

389

2

ทาในการข%รถจกรยานยนต5ท%ดเปนหลกประกนความปลอดภยในการขบข%
อยางหน/%ง ฝาเทาจะตอง (1)ปลอยขาลงตามธรรมชาต (2)วางไวบนท%พก
เทา (3)ปลอยขาขางหน/%งลงตามธรรมชาต อกขางหน/%งวางไวบนท%พกเทา

14

390

1

อตราความเรวในการขบข%ย%งมมาก ระยะหางสาหรบปฏกรยาโตตอบของผ2
ขบข% : (1)ย%งมมากข/น 0 (2)ย%งสน0 ลง (3)ไมเปล%ยนแปลง

14
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ระยะหางท%ปลอดภยในการขบตามรถคนหนาอยางนอยตอง (1)มมากกวา
(2)มนอยกวา (3)เทากบ ระยะหางในการจอดรถ
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392

3

ระยะหางในการขบตามรถคนหนาท%เหมาะสมสามารถชวยปองกนการเกด
อ+บตเหต+ได เพราะ (1)มแรงเสยดทาน (2)มแรงฉ+ด (3)มเวลาและพ’0นท%
เพยงพอสาหรบปฏกรยาโตตอบ

14

393

2

เม’%อขบข%รถผานทางแยกท%ไมมสญญาณไฟจราจร ควรทาอยางไรถง/ จะ
ปลอดภยกวา: (1)มองขวากอน จากน0นคอยมองซาย แลวมองขวาอกคร0ง
(2)มองซายกอน จากน0นคอยมองขวา แลวคอยมองซายอกคร0ง (3)มอง
ทางไหนกอนกไมตางกน

14

394

3

สควนไอเสยของเคร’%องยนต5เบนซนปกตเปนส (1)สดา (2)สฟาขาว
(3)ไมมส

14

395

2

ควนไอเสยจากเคร’%องยนต5รถจกรยานยนต5เปนสดา อาจเปนเพราะ (1)การ
เผาผลาญน0ามนเช’0อเพลงท%สมบ2รณ5
(2)การเผาผลาญน0ามนเช’0อเพลงท%ไม
สมบ2รณ5
(3)การเผาผลาญน0ามนเคร’%อง

14

396

3

เม’%อหวเทยนของรถจกรยานยนต5มการทางานท%ไมด จะทาใหเกดขอใดได
งาย
(1)เรงเคร’%องแตไมมแรง
ส0นเปล’องน0ามน
(2)สตาร5ทเคร’%องไดยาก (3)ถก2 ท+กขอ

14

397

1

การเบรกรถกะทนหนทาใหลอรถถก2 ลอคตายไดงาย ระยะในการเบรกรถ จะ
(1)เพ%มข/น 0 (2)ส0นลง (3)ไมเปล%ยนแปลง

14

398

2

รถจกรยานยนต5ท%ปลอยไอเสยออกมามกGาซสาคญตวใดท%จะทาใหโลกเกด
ภาวะเร’อนกระจก? (1)กGาซคาร5บอนมอนอกไซด5 (2)กาG ซ
คาร5บอนไดออกไซด5 (3)ไอน0า

14

399

3

เม’%อรถจกรยานยนต5เขาเตมน0ามนในปIมน0ามน (1)สามารถโทรออกหร’อ
รบโทรศพท5ม’อถ’อได (2)รบโทรศพท5ม’อถ’อไดเทาน0น หามไมใหกดโทร
ออก (3)หามไมใหกดโทรออกหร’อรบโทรศพท5ม’อถ’อเดดขาด

14

400

2

ขณะท%รถจกรยานยนต5เตมน0ามน
(1)ตองต0งดวยขาต0งค2
(2)ดบเคร’%องและ หามใชงานโทรศพท5ม’อถ’อ (3)ถก2 ท+กขอ

14

401

1

เม’%อข%รถจกรยานยนต5เขาปIมน0ามน ในขณะท%กาลงรอเตมน0ามน
(1)จาเปน ตองดบเคร’%องยนต5กอน (2)ไมจาเปนตองดบเคร’%องยนต5
(3)ถก2 ทก+ ขอ

14

402

3

เม’%อทาการตรวจด2น0ามนเคร’%องของรถจกรยานยนต5
(1)ดบเคร’%องยนต5
(2)จอดรถไวบนพ’0นราบ (3)ถก2 ท+กขอ

14
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1

น0ามนเคร’%องของรถจกรยานยนต5
นอกจากจะตองตรวจสอบเปนประจา
ตามเวลาท%กาหนดแลว
(1)ตองเปล%ยนถายน0ามนเคร’%องตามเวลาท%กาหนด
(2)ไมจาเปนตองเปล%ยนถาย (3)ข/นอย2กบย%หอของน0ามนเคร’%อง0

14

404

2

เม’%อทาการเตมน0ามนเคร’%อง จะตองเตมน0ามนเคร’%องในชองท%ใด?
(1)ชอง แทงวดปรมาณน0ามนเคร’%อง
(2)ชองเตมน0ามนเคร’%องท%อย2บนเคร’%องยนต5
(3)ชองเตมน0ามนเช’0อเพลง

14
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3

406

2

407

2

ตองทาส%งใดท%ข0วแบตเตอร% เพ’%อชวยปองกนการกดกรอนและชวยใหไฟ
เดนสะดวก? (1)ส (2)จารบ (3)ยางมะตอย

14

408

2

มอเตอร5สตาร5ทของรถจกรยานยนต5ใชพลงงานจากแหลงใด
ป%นไฟ (2)จากแบตเตอร% (3)จากเคร’%องยนต5

(1)จากเคร’%อง

14

409

1

วตถ+ประสงค5หลกในการตดต0งอ+ปกรณ5กรองอากาศของรถจกรยานยนต5ค’อ
(1)ปองกนไมใหด2ดเอาฝ+นทรายในอากาศเขาไปทาใหล2กส2บเสยหาย
(2)ลดเสยงดงรบกวนจากการทางานของรถจกรยานยนต5 (3)กรองควนไอ เสย
ชวยลดมลพษ

14

410

1

เม’%อความดนลมยางลอรถมไมเพยงพอ จะทาใหเกดขอใดไดงาย (1)แกม
ยางลอรถท0งสองดานสก/ หรอ (2)สวนตรงกลางของยางลอรถสก/ หรอ
(3)หม+นไดล’%นข/น0

14

411

3

เม’%อความดนลมยางลอรถมไมเพยงพอ จะทาใหเกดขอใดไดงาย
ยางลอรถท0งสองดานสก/
(2)ส0นเปล’องน0ามนขณะขบข%เพ%มมากข/น0 (3)ถก2 ท+กขอ

14

412

2

เม’%อความดนลมยางลอรถมมากเกนไป จะทาใหเกดขอใดไดงาย (1)แกม
ยางลอรถท0งสองดานสก/ หรอ (2)สวนตรงกลางของยางลอรถสก/ หรอ
(3)ส0นเปล’องน0ามนขณะขบข%เพ%มมากข/น0

14

413

3

เม’%อความดนลมยางลอรถมมากเกนไป จะทาใหเกดขอใดไดงาย
(1)อ+ปกรณ5ปองกนการส%นสะเท’อนของรถชาร+ดเรวข/น 0 (2)สวนตรงกลาง
ของยางลอรถสก/ หรอ (3)ถก2 ท+กขอ

14

題
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目

รถจกรยานยนต5ตองเปล%ยนอ+ปกรณก5 รองน0ามนเคร’%องหรอ’ ไม?
(1)ข/นอย20
กบย%หอของน0ามนเคร’%อง
(2)ไมจาเปนตองเปล%ยน
(3)ข/นอย2กบขอกาหนด0 ในค2มอ’ การใชงานของรถจกรยานยนต5
การตรวจสอบแบตเตอร%ในเวลากลางค’นหร’อในท%ม’ด ไมควรใชอ+ปกรณ5ให
ความสวางชนดใด (1)ไฟฉาย (2)ไฟแชค (3)ไฟสองทางานพลงงาน ไฟฟา
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2

หากดอกยางท%อย2ตรงกลางหนายางลอรถมการส/กหรอท%ร+นแรง
มสาเหต+มา จาก (1)ความดนลมของยางลอออนเกนไป (2)ความดนลมของยางลอม
มากเกนไป (3)รถบรรทก+ ส%งของท%มน0าหนกมากเกนไป

14

415

3

หากยางลอรถมการสก/ หรอมากเกนไป (1)ไมทาใหเกดอนตราย (2)ผ2
โดยสารน%งสบายมากข/น 0 (3)มผลกระทบตอการเล0ยวรถและระยะหางใน
การเบรกรถ

14

416

2

ดอกยางลอรถจกรยานยนต5มความล/กนอยกวาเทาไรถ/งจะตองเปล%ยนยาง
ใหม? (1)1.6 มลลเมตร (2)1 มลลเมตร (3)0.8 มลลเมตร

14

417

3

ยางลอรถจกรยานยนต5ท%มขนาด 3.50-10-8PR หมายถง/ (1)ยางรถม
ความกวาง 3.5 น0ว (2)ยางลอมเสนผานศ2นย5กลาง 10 น0ว (3)ถก2 ท+กขอ

14

題號
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418

3

รายการสาคญในการตรวจสอบยางลอรถของผ2ขบข%ค’อ
(1)ตรวจด2วายาง
รถมความดนลมท%ปกตหร’อไม
(2)ตรวจด2วาลกษณะภายนอกของยางลอ
รถมรอยแตกราวหร’อไม
(3)ถก2 ทก+ ขอ

14

419

2

โครงสรางของยางลอรถสวนใดท%มความบอบบางมากท%สด+?
(1)หนายาง
(2)ไหลยาง (แกมยาง) (3)ขอบยาง

14

420

2

เม’%อทาการตรวจสอบความดนลมของยางลอรถจาเปนตอง (1)ทาหลงการ
ขบข%เม’%ออ+ณหภ2มของยางลอส2งกวาอ+ณหภ2มหอง
(2)ทากอนการขบข%เม’%อ อ+ณหภ2มของยางลออย2ท%อ+ณหภ2มหอง
(3)ตรวจสอบไดตลอดเวลา

14

421

3

เม’%อความดนลมของยางลอรถออนเกนไปจะทาให
(1)แกมยางส/กหรอได
งายทาใหยางระเบด
(2)เพ%มแรงเสยดทานทาใหส0นเปล’องน0ามนเช’0อเพลง
(3)ถก2
ท+กขอ

14

422

3

ควรปกปองยางลอรถโดย (1)หลกเล%ยงไมใหเขาใกลแหลงความรอน
(2)หลกเล%ยงไมใหสมผสโดนน0ามนประเภทแรธาต+ (3)ถก2 ท+กขอ

14

423

2

คาแนะนาในการใชยางลอรถ ตามหลกแลวยางลอรถมอาย+การใชงานหลง
ผลตไมเกน (1)3 ป (2)6 ป (3)9 ป

14

424

1

หนาท%หลกของดอกยางบนยางลอรถจกรยานยนต5มไวเพ’%ออะไร?
(1)รด น0า (2)เพ%มแรงเสยดทาน (3)ปองกนไมใหหนายางแตกราว

14

425

3

หากเลขท%วนท%ผลตยางลอรถเปน : MMD1213 หมายความวา (1)ผลต
เด’อนธนวาคม ค.ศ.2013 (2)ผลตในสปดาห5ท% 13 ในป ค.ศ.2012
(3)ผลตในสปดาห5ท% 12 ในป ค.ศ.2013

14
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3

อนตรายของการท%ยางลอรถมดอกยางท%ต’0นเกนไปค’อ:
(1)มผลตอแรง
เสยดทานของยางลอกบการย/ดเกาะพ’0นถนน
ทาใหระยะหางในการเบรก รถเพ%มมากข/นทาใหเกดอ+บตเหต+ไดงาย 0
(2)เม’%อขบข%รถในขณะท%ฝนตก
ประสทธภาพการรดน0าของยางรถท%ไมด ทาใหล’%นไถลไดงาย (3)ถก2
ทก+ ขอ

14

427

1

การใชงานกระจกมองหลงของรถจกรยานยนต5 ขอใดไมเหมาะสม?
(1)เม’%อระยะหางกบรถคนหนาในขณะท%ขบข%มระยะหางท%ใกลมาก
จาเปน ตองมองกระจกมองหลงเพ’%อประโยชน5ในการแซงรถ
(2)กอนขบข%รถควร
ปรบกระจกมองหลงใหอย2ในตาแหนงและม+มท%สามารถมองเหนรถหร’อ
สภาพถนนท%อย2ดานหลงไดชดเจนเสยกอน
(3)สามารถใชเวลาระหวางรอ สญญาณไฟแดงปรบกระจกมองหลงได

14

428

2

หลกในการบรรทก+ ผ2โดยสารของรถจกรยานยนต5 ขอใดไมถก2 ตอง?
(1)หามไมใหผ2ท%น%งซอนทายน%งหนขาง
(2)หามไมใหรถจกรยานยนต5
เคร’%องยนต5เบาท%วไปบรรทก+
ผ2โดยสาร (3)รถจกรยานยนต5เคร’%องยนต5หนก สามารถบรรทก+
ผ2โดยสารได 1 คน

14

429

2

ขอใดตอไปน0ไมใชวธการเบรกท%ถก2
ตองของรถจกรยานยนต5?
(1)เบรกลอ
หนาและลอหลงในเวลาเดยวกน
(2)บดคนเรงใหอย2ในลกษณะเรงเคร’%อง
(3)เพ%มแรงในการเบรกใหมากท%ส+ดตามลกษณะพเศษของเบรกรถ

14
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430

3

ในการเล’อกซ’0อหมวกกนนอค (1)จะตองมฉลากรบรองมาตรฐานจากกอง
ตรวจสอบมาตรฐานสนคา (2)ตองเล’อกหมวกกนนอคท%มสสดหร’อมวสด+
สะทอนแสง (3)ถก2 ท+กขอ

14

431

1

หลงจากท%หมวกกนนอคถก2 กระแทกอยางแรง (1)ไมควรใชงานอกตอไป
(2)หากลกษณะภายนอกไมชาร+ดเสยหายกสามารถใชงานตอได
(3)ภายใน 3 ปนบจากวนท%ผลตหากลกษณะภายนอกไมชาร+ดเสยหายก
สามารถใชงานตอไปได

14

432

1

รถจกรยานยนต5ท%บรรท+กผ2โดยสารท%ไมไดสวมหมวกกนนอค (1)ปรบผ2
ขบข% (2)ปรบผ2โดยสาร (3)ไมมโทษปรบ

14

433

2

ขอใดตอไปน0ไมใชความปลอดภยในการขบข%รถในทางโคงของรถ
จกรยานยนต5? (1)ตองลดความเรวกอนถง/ ทางโคง (2)ในขณะท%ข%อย2ใน
ทางโคงตองเรงความเรวรถไปดวยเพ’%อรกษาความสมด+ลของตวรถไว
(3)หลงออกจากทางโคงเม’%อแนใจแลววาปลอดภยกสามารถเรงความเรว
ใหกลบมาขบข%ในระดบความเรวเดมท%เหมาะสมได

14
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2

พฤตกรรมใดตอไปน0เปนผลเสยตอความปลอดภยในการขบข%?
1)เปดไฟ
ต%าขณะท%ขบข%รถในเขตเม’องเวลากลางค’น (2)บดเรงความเรวในขณะท%
ขบข%อย2ในทางโคงเพ’%อรกษาความสมด+ลของตวรถ (3)เม’%อขบข%ดวย
ความเรวต%าควรควบค+มคนเรงใหมความสมด+ล

14

435

3

ความร2เก%ยวกบการเตมน0ามนรถจกรยานยนต5ขอใดไมถก2 ตอง? (1)หลก
เล%ยงการเตมน0ามนท%แหลงท%มาไมชดเจน (2)ระดบคาออกเทนหมายถ/ง
ระดบความสามารถในการปองกนการประท+ (3)น0ามนไรสารตะก%วท%มคา
ออกเทนย%งส2งยง% มผลดตอเคร’%องยนต5

14

436

1

คาอธบายขอใดตอไปน0ถ2กตอง? (1)หากการสก/ หรอของหนายางและยาง
ลอเรยบเสมอกน แสดงวาตองเปล%ยนยางใหม (2)หากการส/กหรอของหนา
ยางและยางลออย2ในแนวต0งฉาก แสดงวาตองเปล%ยนยางลอใหม (3)เม’%อ
ดอกยางลอรถจกรยานยนต5ท%ใดท%หน/%งมความล/ก 1.6 มลลเมตร แสดงวา
ตองเปล%ยนยางใหม

14

437

3

ขอใดตอไปน0ไมใชส%งท%ควรกระทากอนการขบข%รถจกรยานยนต5ออกไป?
(1)ตรวจระบบไฟ (2)ตรวจด2ความดนลมยางลอ (3)อ+นเคร’%อง

14

438

3

คาอธบายเก%ยวกบกระจกมองหลงรถจกรยานยนต5 ขอใดไมถ2กตอง?
(1)โดยสวนใหญแลวเปนกระจกน2น (2)ชวยใหผ2ขบข%สามารถมองเหน
สภาพถนนดานหลงรถได (3)ในระหวางขบข%หากพบวากระจกมองหลงไม
สามารถมองเหนสภาพถนนขางหลงไดอยางชดเจน ในระหวางท%ข%รถควร
ทาการปรบตาแหนงกระจกมองหลงทนท

14

439

2

คาอธบายเก%ยวกบขาต0งรถจกรยานยนต5ขอใดไมถก2 ตอง? (1)สามารถแบง
เปนขาต0งค2ทอ%
ย2ตรงกลางและขาต0งเด%ยวท%อย2ดานขาง
(2)เปนช0นสวน
อะไหลท%ตองทาการเปล%ยนเปนประจา
(3)ขาต0งเด%ยวดานขางน0นมไมคอย
ม%นคง
แนะนาใหใชเฉพาะเวลาท%จอดรถช%วคราวในเวลาส0นๆ เทาน0น

14

分
類
編
號

題
號

答
案

440

3 คาอธบายเก%ยวกบไฟเล0ยวของรถจกรยานยนต5ขอใดไมถก2 ตอง? (1)ใช
เพ’%อเต’อนใหรถท0งขางหนาและขางหลงทราบ วารถคนน0ตองการเล0ยว
เปล%ยนทศทางการเดนรถ (2)สของดวงไฟตองเปนสสม (3)ตองเปด
สญญาณไฟกอนท%จะเล0ยวรถหร’อไมน0น ข/นอย2กบสภาพถนน0

14

441

2 ช0นสวนอ+ปกรณ5และการทางานข0นพ’0นฐานของรถจกรยานยนต5ขอใดตอไป
น0ถ2กตอง?
(1)กระจกมองหลงรถน0นเปนอ+ปสรรคตอความคลองตวในการ
ขบข%แซกซอนของรถ
หากมความจาเปนสามารถถอดออกได
(2)ไฟหนา
รถน0นไดแกไฟส2งและไฟต%า (3)กระจกมองหลงรถเปนกระจกเวา

14
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3 การข%รถจกรยานยนต5แซงรถอ’%นน0นอนตรายมาก การกระทาขอใดตอไปน0
ไมถก2 ตอง? (1)ตองแนใจวาถนนชวงท%ขบข%อย2น0นอน+ญาตใหแซงรถคน
หนา (2)บบแตรเบาๆ เพ’%อเต’อนใหรถคนหนาทราบ เปดไฟเล0ยวซายเพ’%อ
เต’อนใหรถคนขางหลงทราบ (3)ขบข%ดวยความเรวท%เหมาะสม โดยข%แซง
ทางดานขวาม’อของรถจกรยานยนต5คนหนา

14

443

1 แนวคดเก%ยวกบรศมวงเล0ยวของรถขอใดไมถก2 ตอง? (1)รถยนต5ขนาดเลก
ไมมรศมวงเล0ยว (2)ขนาดความยาวของเพลารถย%งยาว รศมวงเล0ยวของ
รถย%งกวาง (3)รถยนต5ขนาดใหญเชนรถพวง รถบรรทก+ ทรายเปนตน เม’%อ
เล0ยวรถจะมรศมวงเล0ยวท%กวางกวา

14

444

3 การข%รถจกรยานยนต5ในสภาพถนนใดท%ทาใหเกดอนตรายจากการล’%นไถล
ไดงาย?
(1)ถนนท%มเสนเคร’%องหมายจราจร
(2)บนแผนเหลกบนถนนท%
กาลงอย2ระหวางกอสราง (3)ถก2 ทก+ ขอ

14

445

2 ผ2ขบข%รถจกรยานยนต5ท%ผานถนนท%มน0าขงควร (1)ข%ผานโดยเรว (2)ข%
ผานชาๆ (3)ข%คดเค0ยวไปมา

14

446

3 ขอใดตอไปน0ไมใชการกระทาท%ผ2ขบข%รถจกรยานยนต5ตองทากอนเล0ยว รถ?
(1)เปดไฟเล0ยว (2)ใหรถขนาดใหญไปกอน (3)เปดไฟหนารถ

14

447

3 ผ2ขบข%รถจกรยานยนต5ท%ข%รถผานบรเวณทางแยกท%ไมมสญญาณไฟจราจร
การกระทาในขอใดไมถก2 ตอง? (1)ลดความเรวลง ข%ชาๆ เม’%อเขาใกลทาง
แยกท%ไมมสญญาณไฟจราจร (2)หากรถสองคนขบข%ถ/งทางแยกท%ไมม
สญญาณไฟจราจรพรอมกน ใหรถบนถนนสายหลกไปกอน (3)หากรถ
สองคนขบข%ถ/งทางแยกท%ไมมสญญาณไฟจราจรพรอมกน และท0งสองคน
เปนรถท%ขบข%ในทางตรงท0งค2 รถดานขวาม’อตองใหรถดานซายม’อไปกอน

14

448

2 ผ2ขบข%รถจกรยานยนต5ท%ข%ผานทางแยกท%มสญญาณไฟจราจรเปนไฟเหล’อง
กระพรบ (1)ตองหย+ดรถกอนแลวคอยข%ตอ (2)ลดความเรว ข%ชาๆ (3)ใช
ประกอบการพจารณา

14

449

1 ผ2ขบข%รถจกรยานยนต5ท%ข%ผานทางแยกท%มสญญาณไฟจราจรเปนไฟแดง
กระพรบ (1)ตองหย+ดรถกอนแลวคอยข%ตอ (2)ลดความเรว ข%ชาๆ (3)ใช
ประกอบการพจารณา

14

450

2 บรเวณทางแยกท%ดานหน/%งเปนสญญาณไฟเหล’องกระพรบ สวนอกดาน
หน/%งเปนสญญาณไฟแดงกระพรบ (1)ใหรถท%ขบข%บนถนนท%มสญญาณไฟ
แดงกระพรบไปกอน (2)ใหรถท%ขบข%บนถนนท%มสญญาณไฟเหล’องกระ
พรบไปกอน (3)ใหรถทางซายไปกอน

14

題號

答
案

題

目
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機車法規選擇題
451

3

เม’%อผ2ขบข%ข%รถจกรยานยนต5ผานบรเวณทางแยก
เม’%อสญญาณไฟเหล’อง สวางข/นและขบข%เลยทางสาหรบคนขามแลว ควร
0 (1)หย+ดรถทนท (2)ถอย
รถจกรยานยนต5ใหกลบมาอย2ในพ’0นท%สาหรบหย+ดรถจกรยานยนต5
(3)เดน หนาตอไป

14

452

2

ในขณะท%ข%รถจกรยานยนต5 หากยางลอรถระเบด ในชวงเวลาแรกจะตอง
(1)เบรกรถทนท (2)ปลอยคนเรง (3)บดแฮนด5รถไปมา

14

453

1

ในขณะท%ข%รถจกรยานยนต5หากพบวาเบรกไมทางาน ในชวงเวลาแรกจะ
ตอง (1)ปลอยคนเรง (2)บบแตร (3)เปดไฟหนารถ

14

454

3

พฤตกรรมท%เปนอนตรายในการข%รถจกรยานยนต5
(1)ข%รถไปพ2ดโทรศพท5 ม’อถ’อไป
(2)บรรท+กผ2โดยสารท0งขางหนาและขางหลง (3)ถก2 ท+กขอ

14

455

1

ขอใดตอไปน0ไมใชพฤตกรรมการขบข%รถจกรยานยนต5ท%ถก2 ตอง?
(1)เม’%อ ข%ผานวงเวยนจะตองใหทางรถนอกวงเวยนไปกอน
(2)บรเวณทางเขาออก ปIมน0ามนสวนใหญไมมสญญาณไฟจราจร
ผ2ขบข%ควรลดความเรว ขบข% ชาๆ และระวงรถคนอ’%น
(3)เม’%อขบข%รถอย2ในซอยควรชะลอความเรว และ
ใชประโยชน5จากกระจกน2นเพ’%อตรวจด2สภาพถนนวามรถสวนมาหร’อไม

14

456

3

ในขณะท%ข%รถจกรยานยนต5 หากมลมแรงท%พดมาจากดานซาย ควร
(1)เรง
เคร’%องข%ผานไปโดยเรว
(2)เอยงตวรถไปทางดานซาย
(3)ใชสองม’อจบ แฮนด5รถใหแนน

14

457

2

ในขณะท%ข%รถจกรยานยนต5หากมแมลงบนเขาตา ปฏกรยาตอบโตอนดบ
แรกท%เหมาะสมท%ส+ดค’อ
(1)หย+ดจอดรถเชดออกทนทในชองเดนรถเดมท% ขบข%อย2
(2)ชะลอความเรว จอดชดเขาขางทางท%ปลอดภยแลวคอยเชดออก
(3)เปดไฟหนารถ

14

458

2

ในขณะท%ข%รถจกรยานยนต5หากพบวาทางขางหนามฝาทอ ควร
(1)ข%ขาม ไปถนนฝ%งตรงขาม
(2)จบแฮนด5รถใหแนนในขณะท%ข%ผาน (3)เรงเคร’%อง ข%ผานโดยเรว

14

459

3

ในขณะท%ข%รถจกรยานยนต5ผานถนนท%ขร+ขระ
ควร
(1)จบแฮนด5รถให
แนนเพ’%อปองกนไมใหรถไถลออกนอกทาง
(2)ลดความเรว ข%ชาๆ เตรยม พรอมท%จะหย+ดรถตลอดเวลา (3)ถก2
ทก+ ขอ

14

460

1

เม’%อข%รถจกรยานยนต5ผานชวงถนนท%กาลงกอสราง หากพบเหนมแผน
เหลกป2อย2บนพ’0นถนน ควร (1)ข%ผานชาๆ
(2)เรงเคร’%องข%ผานโดยเรว (3)ข%รถเล%ยงไปทนท

14

461

1

ขณะท%ข%รถจกรยานยนต5
หากพบเหนทางขางหนามเศษช0นสวนของยางลอ รถตกอย2
ขอใดเปนวธการจดการท%ผดวธ? (1)ข%รถผานโดยเรว (2)จบ
แฮนด5รถใหแนน (3)ข%ผานชาๆ

14
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การดดแปลงรถจกรยานยนต5ขอใดตอไปน0เปนการกระทาท%ผด?
(1)เปล%ยนไฟหนารถเปนหลอด HID ท%ใหความสวางสง2 เองโดยไมไดรบ
อน+ญาต (2)ตดต0งทอไอเสยใหช0ข/นดานบน 0
(3)ถก2 ทก+ ขอ

題

目

14

分
類
編
號

463 3 ขอใดตอไปน0เปนการแตงกายท%ไมเหมาะตอการขบข%รถจกรยานยนต5?
(1)เส’0อกนฝนแบบสองช0น (2)ถง+ ม’อแบบหาน0ว (3)รองเทาแตะ

14

464 3 หลกการเล’อกใชหมวกกนนอค (1)ย%งแนนย%งด ชวยปองกนไมใหถก2 ลม พดปลว
(2)เล’อกสเขม จะไดไมคอยสกปรก (3)ผดท+กขอ

14

465 1 ขณะท%ข%รถจกรยานยนต5 หากมฝนตก และใกลถง/ จ+ดหมายปลายทางแลว ควร
(1)จอดเขาขางทางเพ’%อสวมเส’0อกนฝนแลวคอยไปตอ (2)กางรมแลว คอยไปตอ
(3)เรงความเรวเดนหนาตอ

14

466 2 รายการใดตอไปน0ไมถ2กแสดงบนแผงหนาปดรถจกรยานยนต5?
(1)เคร’%องหมายสญญาณไฟส2ง (2)เคร’%องหมายแสดงการส/กหรอของยาง
ลอรถ (3)มาตรแสดงอตราความเรวในการขบข%

14

467 2 ขอใดตอไปน0ไมใชหนาท%หลกของอ+ปกรณ5แขวนลอของรถจกรยานยนต5?
(1)ลดเสยงรบกวนขณะขบข% (2)ลดการสก/ หรอของยางลอรถ (3)ชวยให
รถมความปลอดภยและควบค+มไดงายข/น0

14

468 1 วธการเบรกรถจกรยานยนต5จะตองปรบวธตามสภาพแวดลอมภายนอกอย2 ตลอดเวลา
บนถนนท%แหงหรอ’ ทางลงลาดชน (1)ใหใชเบรกลอหนาเปน หลก
เบรกลอหลงเปนตวชวยเสรม (2)ใหใชเบรกลอหลงเปนหลก เบรกลอ หนาเปนตวชวยเสรม
(3)แบงการเบรกลอหนาและลอหลงเทาๆ กน

14

469 2

14

วธการเบรกรถจกรยานยนต5จะตองปรบวธตามสภาพแวดลอมภายนอกอย2 ตลอดเวลา
บนถนนท%เปยกแฉะหร’อทางข/นลาดชน 0
(1)ใหใชเบรกลอหนา เปนหลก
เบรกลอหลงเปนตวชวยเสรม (2)ใหใชเบรกลอหลงเปนหลก เบรกลอหนาเปนตวชวยเสรม
(3)แบงการเบรกลอหนาและลอหลงเทาๆ กน

470 3 ตามกฎจราจรทางบก มาตรฐานการมองเหนในการสอบใบอน+ญาตขบข%
ของบ+คคลท%ปกตท%วไปค’อ (1)การมองเหนดวยตาเปลาท0งสองขางตองอย2
ในระดบต0งแต 0.6 ข/น และมการมองเหนของตาเพยงขางเดยวต0งแต 0 0.5 ข/นไป
0 (2)การมองเหนเม’%อใสแวนสายตาของตาท0งสองขางตองอย2ใน ระดบต0งแต
0.8 ข/นไป และมการมองเหนของตาเพยงขางเดยวต0งแต 0
0.6 ข/นไป 0
(3)ถก2 ท+กขอ
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機車法規選擇題
471 1 ประสาทการรบร2ขอม2ลท%มความสาคญท%ส+ดของผ2ขบข%ในขณะท%ขบข%ค’อ:
(1)การมองเหน (2)การไดยนเสยง (3)การสมผส

14

472 3 รถจกรยานยนต5ท%ขบข%อย2บนถนนเดนรถทางเดยวท%มชองเดนรถสาหรบรถ ชา
สามารถข%รถใน (1)ชองเดนรถชา (2)ชองเดนรถเรวท%อย2ถดจากชอง เดนรถชา
(3)ถก2 ทก+ ขอ

14

473 1 ขณะท%ข%รถจกรยานยนต5บนถนนท%วไป นอกจากการขบแซงรถคนหนาท%
อย2ในชองเดนรถเดยวกนแลว ตองรกษาระยะหางระหวางรถคนหลงกบรถ
คนหนาเทาไร? (1)ระยะท%สามารถเบรกหย+ดรถไดตลอดเวลา (2)1 ชวง คนรถ (3)2
ชวงคนรถ

14

題
號

答
案

題

目

分
類
編
號

474 2 การข%รถจกรยานยนต5บนถนนท%ไมมเสนแบงชองเดนรถ เสนแบงทศทาง
การเดนรถหร’อเสนแบงทศทางการเดนรถหามแซง หร’อการขบข%ในชอง
เดนรถชาบนถนนท%มการแบงชองเดนรถชาและรถเรว ตองมอตรา ความเรวไมเกน
(1)30 กโลเมตร (2)40 กโลเมตร (3)50 กโลเมตร

14

475 3

14

การข%รถจกรยานยนต5
ในขณะท%หย+ดรอสญญาณไฟแดงในบรเวณทางแยก
ควร
(1)พยายามไมหย+ดจอดรถท%ดานหนาของชองเดนรถเรว
(2)ระวง
ตรวจด2สภาพถนนดานหลงรถจากกระจกมองหลงอย2ตลอดเวลา (3)ถก2 ทก+ ขอ

476 3 เม’%อข%รถจกรยานยนต5ผานรานแผงลอย แผนปาย ส%งกดขวางขนาดใหญ
หร’อรถยนต5ท%จอดอย2ขางทาง ควร (1)ลดความเรว ข%ชาๆ (2)รกษาระยะ
หางท%เหมาะสม (3)ถก2 ทก+ ขอ

14

477 3 เม’%อข%รถผานถนนท%มเกาะกลางแบงชองเดนรถเรวและรถชา
(1)หามไมให
รถท%ขบข%อย2ในชองเดนรถชาเล0ยวซาย (2)หามไมใหรถท%ขบข%อย2ในชอง
เดนรถเรวเล0ยวขวา (3)ถก2 ทก+ ขอ

14

478 3 หากมหมอกจดขณะท%ข%รถจกรยานยนต5 ควร (1)เปดไฟหนารถ (2)ชะลอ
ความเรว รกษาระยะหางท%ปลอดภย (3)ถก2 ท+กขอ

14

479 3 เม’%อข%รถจกรยานยนต5ควรหลกเล%ยงการข%รถบน
(1)ชองเดนรถท%ใหสทธรถV จกรยานยนต5ไปกอน (2)ชองเดนรถดานนอกส+ด
(3)เสนเคร’%องหมาย จราจรบนพ’0นถนน

14

480 1 เม’%อข%รถจกรยานยนต5ถ/งถนนบนภ2เขาพบวาผนงภ2เขามหนรวงหลนลงมา
(1)ไมเดนหนาตอหร’อเปล%ยนเสนทาง (2)รถจกรยานยนต5มขนาดเลก ม
การขบเคล’%อนท%เรว สามารถข%รถหลบหลกผานไปได (3)หากสวมใสหมวก
กนนอคแบบครอบท0งศรษะกสามารถข%รถเดนหนาตอได

14
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481 3 สาเหต+ท%ทาใหเกดอ+บตเหต+ในบรเวณจ+ดเล0ยวรถ
ผ2ขบข%มกจะ
(1)มองขาม
จ+ดบอดในการมองเหน
(2)มองขามรศมวงเล0ยวของรถยนต5ขนาดใหญ (3)ถก2 ท+กขอ

14

482 1

14

ผ2ขบข%ท%ขบข%รถดวยความเรวส2ง การแกปญหาในสถานการณ5ฉ+กเฉนทาง
ดานกายภาพ (1)จะมปฏกรยาตอบโตท%ชากวาปกต ความสามารถในการ
แกไขสถานการณ5ลดลง (2)มสภาพเชนเดยวกบชวงเวลาปกต (3)หาก
เปรยบกบสถานการณ5ปกต มความสามารถในการแกไขสถานการณ5เพ%ม ข/น0

483 1 การขบข%เกนอตราความเรวท%กาหนดเปนสาเหต+หน/%งท%ทาใหเกดอ+บตเหต+
บนทองถนน หลกการปองกนค’อ (1)วางแผนการเวลาในทางานและการ
ดาเนนชวตในแตละวน เพ’%อหลกเล%ยงการขบเรวเกนกาหนดเน’%องจาก
ความเรงรบ (2)ปรบแตงคนเรง เพ’%อลดความเรวของรถลง (3)ปรบแตง
ระบบเบรกรถ เพ’%อลดความเรวของรถลง

14

484 2 อ+บตเหต+ 10 คร0งม 9 คร0งท%เกดจากความเรว ดงน0นเพ’%อความปลอดภย
ของตนเองและผ2ใชถนนอ’%น ผ2ขบข%รถจกรยานยนต5ตอง (1)ไมขบข%บน
ถนนท%มอนตราย (2)ไมข%รถเรวเกนอตราท%กาหนด (3)เพ%มการพกผอนให
มากข/น0

14

題
號
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目
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485 2 ถนนบรเวณชานเม’องเวลากลางด/กวางโลงไมมรถ เม’%อข%รถจกรยานยนต5
(1)สามารถข%รถเรวเกนกาหนดได (2)ตองข%รถตามอตราความเรวท% กาหนด
(3)ภายในขอบเขตท%ปลอดภยสามารถข%รถเรวกวาอตราท%กาหนด เลกนอย
แตไมควรเรวเกนไป

14

486 3 หลกการขบข%ท%ปลอดภยของรถจกรยานยนต5ค’อ (1)สวมใสหมวกกนนอค
และขบข%ดวยความเรวตามท%กาหนด (2)ไมใชอ+ปกรณ5ส’%อสารโทรศพท5ม’อ
ถ’อในขณะท%ขบข% (3)ตองเคารพกฎขางตนท0งสองขอ

14

487 1 ระเบยบการจราจรท%วไปท%สบสนทาใหเกดการจราจรตดขด ไมสามารถ
ขยบเขย’0อนไดจนเปนเหต+ใหเกดรถชน ซ/งมสาเหต+สาคญมาจาก %
(1)ผ2ใช
ถนนไมเคารพกฎจราจร (2)จานวนรถมมากเกนไป (3)ถนนมความกวาง
ท%ไมเพยงพอ

14

488 3 ผ2ขบข%ท%พบเหนผ2ใชถนนอ’%นมพฤตกรรมท%ไมด ท%มนสยชอบเอาชนะใช
อารมณ5เปนใหญ ใจรอนห+นหนพลนแลนไดงาย ควรควบค+มตวเอง
อยางไรเพ’%อปองกนไมใหเกดอ+บตเหต+: (1)ตาตอตา ฟนตอฟน (2)โตเถยง
(3)อดทนและมมารยาท

14
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489 2 ผ2ขบข%ตองมการฝ/กฝนตนเองโดย (1)ใหความสาคญตอประสทธภาพใน
การขบข% (2)ตองมแนวคดดานจรยธรรมใหความเคารพในชวตและความ
คดในการรกษากฎจราจร (3)ขบรถสบายตามใจชอบเปนประโยชน5ตอ
ส+ขภาพกายและใจ

14

490 3 ระเบยบการจราจรท%สบสนทาใหเกดอ+บตเหต+ โดยสวนใหญแลวเกดจากผ2
ใชถนนท% (1)ไมเคารพกฎจราจร (2)ขาดจรยธรรมดานความอดทนและ มารยาท
(3)ถก2 ท+กขอ

14

491 3 พฤตกรรมท%ไมมจรยธรรมในการขบข%ท%ผ2ขบข%ท%วไปมกกระทาผดไดแก
(1)ไมขบข%ในชองเดนรถตามท%กาหนด (2)การหย+ดจอดรถช%วคราวท%ผด
กฎจราจรและการจอดรถตามใจชอบ (3)ถก2 ท0งสองขอ

14

492 1 เม’%อรถสวนทางกนบนถนนแคบตอง (1)มมารยาทตอกน (2)ใครถ/งกอน ไดไปกอน
(3)รบทาเวลา

14

493 1 แนวคดท%สาคญท%ส+ดของผ2ขบข%รถจกรยานยนต5ค’อ
(1)แนวคดจรยธรรมท% ใหความสาคญกบชวตคน (2)แตงกายส+ภาพ
(3)ลดการเมาแลวขบ

14

494 2 เม’%อขบรถสวนทางกนในเวลากลางค’น หากรถทส% วนทางมาไมใชไฟต%า
ควรทาอยางไร? (1)ใชวธตาตอตา แกแคนดวยการเปดไฟส2งใส (2)ไม
ถ’อสาฝายตรงขาม เปดไฟต%า ลดความเรว ขบข%ชาๆ (3)บบแตรเต’อน

14

495 3 เม’%อขบข%รถผานถนนท%มโคลนหร’อน0าขงท%กาลงมคนเดนผาน ควร (1)เรง
ความเรวข%ขามผานน0าท%ขงไป (2)บบแตรรถเสยงดงเพ’%อใหคนเดนเล%ยงไป
(3)ชะลอความเรว ข%ชาๆ เพ’%อปองกนไมใชน0ากระเดนถก2 คนท%เดน

14

496 3 ในขณะท%ขบข%รถบรเวณชานเม’อง หากพบวามคนกาลงเดนจ2งสตว5ขาม ถนน
ควร (1)บบแตรเสยงดงแลวขบข%รถผานโดยเรว (2)รบเรงความเรว
แยงไปกอนท%สตว5น0นจะเดนผานขามไป (3)ลดความเรวลง ขบข%ชาๆ รอ
ใหสตว5เหลาน0นผานไปกอนจ/งคอยเดนหนาตอ

14

題

目

分類編
號

題號

答案

497

2

ระหวางท%ข%รถจกรยานยนต5 หากเหนเหต+การณ5อบ+
ตทางรถยนต5 ควร
(1)รบข%รถออกจากท%เกดเหต+โดยเรว
(2)หย+ดอย2ในท%เกดเหต+เพ’%อชวยเหล’อ
พยาบาล
และเปนพยานใหกบเจาหนาท%ตารวจ
(3)หากมการสอบถามก
โกหกวาไมเหนเหต+การณ5
เพ’%อปองกนไมใหมเร’%องข/นโรงข/0
นศาล0

14

498

3

เม’%อข%รถจกรยานยนต5ท%มเกยร5 การบบคนบงคบคลทช5:
(1)รถจะไหล เฉอ’% ยๆ (2)รถจะล’%นไปขางหนา (3)ถก2 ท+กขอ

14
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499

3

ลกษณะทาทางท%สาคญในขณะท%ข%รถบนทางภ2เขาค’อ
ใชม’อขวาก+มบงคบ ควบค+มคนเรงรถ
ข%รถผานทางโคงดวยวธการรกษาแรงสงจากลอหลง:
(1)กอนท%จะถง/
ทางโคงควรขยบบรเวณสะโพก
ใหลาตวโนมเอยงไปขาง
หนาในทศทางเดยวกบตวรถ
(2)เม’%อเล0ยวโคงซาย
ปลอยหวไหลซาย
ขอศอกซายและขอม’อซายตามสบาย
เม’%อเล0ยวโคงขวา
ปลอยหวไหลขวา ขอศอกขวาและขอม’อขวาตามสบาย (3)ถก2 ทก+ ขอ

14

500

1

ตองบดหม+นก+ญแจรถใหอย2ในตาแหนง “OFF” เสยกอน
จากน0นถ/งทาการ ถอดเอาแบตเตอร%ออก โดยมข0นตอนค’อ:
(1)ถอดสายข0วลบออกกอน จาก น0นคอยถอดสายข0วบวก
(2)ถอดสายข0วบวกออกกอน จากน0นคอยถอด สายข0วลบ
(3)ถอดข0วไหนกอนหร’อหลงกได

14

501

3

อ+ปกรณก5 รองอากาศหากมฝ+นเกาะมาก จะทาให: (1)แรงมาลดลง
(2)ส0น เปล’องน0ามน (3)ถก2 ทก+ ขอ

14

502

3

การตดต0งถ+งม’อกนลมท%แฮนด5รถจกรยานยนต5:
(1)หากไมผ2กใหด
อาจ
ทาใหคนเรงคางได
จนเปนเหต+ใหเกดอนตราจากการพ+งทะยานของรถ
(2)รถคนหลงท%จะแซงอาจเก%ยวถก2 ถง+ ม’อ จนเปนเหต+ใหรถลมได
(3)ถก2 ท+ก ขอ

14

503

3

ผ2ขบข%รถจกรยานยนต5ท%หลงข%ข/นทางดวนหร’อทางหลวงแผนดน
วธการ0 แกปญหาใดไมถ2กตอง?
(1)หย+ดจอดรถช%วคราวบนไหลทางท%ปลอดภย
พรอมโทรศพท5แจงขอความชวยเหล’อ
(2)พยายามเรงความเรวข%ตามให ทนรถอ’%น
ขบข%อย2ในชองเดนรถดานนอก แลวออกจากทางดวนเม’%อถง/ ทาง
ลงทางดวนถดไป (3)ข%รถเดนยอนศร รบข%รถลงจากทางดวนโดยเรว

14

504

3

รถจกรยานยนต5ท%ข%อย2ขอบนอกสด+
ของถนนท%ตองการข%เขาในบรเวณพ’0นท%
สาหรบรอเล0ยวรถ
วธการใชไฟเล0ยวขอใดเปนวธท%ถก2 ตอง? (1)ตองเปด ไฟเล0ยวขวา
(2)ตองเปดไฟเล0ยวซาย (3)ไมจาเปนตองเปดไฟเล0ยว

14

505

1

การข%รถตามรถคนหนากอนท%จะถง/ ทางขามทางรถไฟ ควร (1)ชะลอ
ความเรว ขบข%ชาๆ และขบเวนระยะหางจากรถคนหนาใหมากข/น0
(2)ขบข%รถตามปกต (3)เรงความเรวแซงขางข/นไป0

15

506

1

ในระหวางท%ขบข%รถ
หลงจากท%ผ2ขบข%ไดเหนปายหร’อเสนเคร’%องหมาย
เต’อนทางขามทางรถไฟแลว ตองลดความเรวลงจนอย2ท%อตราความเรว
(1)ต%ากวา 15 กโลเมตรตอช%วโมง (2)ต%ากวา 30
กโลเมตรตอช%วโมง (3)ไมมขอกาหนด

15

題號
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目
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507

3

ผ2ขบข%ท%ไมปฏบตตามคาส%งของเจาหนาท%เฝาทางขามทางรถไฟ
หรอ’ เม’%อ เสยงกร%งสญญาณดงข/น สญญาณไฟกระพรบ
หร’อเคร’%องก0นทางรถไฟเร%ม0 ถก2 ปลอยลงมา
แตยงด’0อด/งท%จะขามทางรถไฟไป นอกจากจะมโทษปรบ ถก2 บนทก/
คะแนนการฝาฝ’นกฎจราจร 3 คะแนน พรอมเขารบการอบรม
เร’%องความปลอดภยในการจราจรบนทองถนนแลว
หากเปนสาเหต+ท%ทาให เกดอ+บตเหต+จะตอง (1)ถก2
อายดใบอน+ญาตขบข% (2)ถก2 เพกถอนใบ อน+ญาตขบข% (3)ถก2
เพกถอนใบอน+ญาตขบข% ไมใหสอบใบอน+ญาตขบข%อก ตลอดชพ

15

508

3

ผ2ขบข%ท%ไมปฏบตตามคาส%งของเจาหนาท%เฝาทางขามทางรถไฟ
หรอ’ เม’%อ เสยงกร%งสญญาณเต’อนดงข/น สญญาณไฟกระพรบสวางข/0
น หร’อเคร’%องก0น0 ทางรถไฟเร%มถก2 ปลอยลงมา แตยงบก+
ร+กขบข%รถผานไป นอกจากจะมโทษ ปรบแลว (1)ตองถก2 บนทก/
คะแนนฝาฝ’นกฎจราจร
3
คะแนน
(2)ตองรบ
การอบรมเร’%องความปลอดภยในการจราจรบนทองถนน (3)ถก2 ทก+ ขอ

15

509

3

ผ2ขบข%ท%รก+
ล0าทางขามทางรถไฟจนเปนเหต+ใหเกดอ+บตเหต+
(1)ตองมโทษ
ปรบ
(2)เพกถอนใบอน+ญาตขบข%ไมใหสอบใบอน+ญาตขบข%ใหมตลอดชวต
(3)ถก2 ท+กขอ

15

510

3

ผูข
้ บ
ั ขีแ
่ ซงรถกลับรถถอยรถ

15

จอดรถชั่วคราวหรือจอดรถไว้บนทางข้ามรถไฟ：

(1)

ปรับ15,000~90,000ดอลลาร์ไต้หวัน และยึดใบขับขี่ (2) หากเกิดอุบตั เิ หตุ
จะเพิกถอนใบขับขี่ (3) ทัง้ หมดทีก
่ ล่าวข้างต้น
511

3

เม’%อพบเหนวาบนทางขามทางรถไฟมรถเสยตดคางอย2 ควร (1)ตองกด
“ป+มแจงเหต+ฉ+กเฉน”
ท%อย2บรเวณทางขามทางรถไฟทนท
(2)โทรศพท5แจง เหต+ฉก+ เฉนบนทางรถไฟท%หมายเลข 0800800333
(3)ถก2 ท+กขอ

15

512

1

ทางขามทางรถไฟท%มเคร’%องก0นทางรถไฟหร’อเจาหนาท%เฝาทางรถไฟ
หาก เจาหนาท%เฝาทางรถไฟไมมคาส%งใหหย+ดรถ
(1)ควรด2และฟงเสยงจากทาง รถไฟท0งสองดานวามรถไฟมาหร’อไม
จากน0นถ/งเร%มขบรถขามไป (2)ขบ ตามรถคนหนาไปตดๆ
เรงเคร’%องขบผานโดยเรว (3)รบทาเวลา เรงเคร’%อง ขบผานโดยเรว

15

513

3

ทางขามทางรถไฟท%มเคร’%องก0นทางรถไฟหร’อมเจาหนาท%เฝาด2
หากเคร’%อง ก0นทางรถไฟไมไดถก2 ปลอยลงมา
(1)ตองรบทาเวลาขบข%ผานโดยเรว (2)ตามรถคนหนาไปตดๆ
เรงขบผานโดยเรว (3)ตองด2 และฟงเสยงจาก
ทางรถไฟท0งสองดานกอนวาไมมรถไฟมา ถง/ จะขบข%ผานไปได

15

514

1

ทางขามทางรถไฟท%มกร%งสญญาณเต’อน สญญาณไฟกระพรบ หากไมม
เสยงกร%งสญญาณเต’อน สญญาณไฟไมไดกระพรบ (1)ตองด2 และฟงเสยง
จากทางรถไฟท0งสองดานกอนวาไมมรถไฟมา ถง/ จะขบข%ผานไปได
(2)ตามรถคนหนาไปตดๆ เรงขบผานโดยเรว (3)ตองรบทาเวลาขบข%ผาน
โดยเรว

15
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515

3

บนทางขามทางรถไฟ (1)หามไมหย+ดรถ (2)หามไมใหกลบรถ (3)ถก2 ทก+
ขอ

15

516

2

เม’%อข%รถจกรยานยนต5ผานทางขามทางรถไฟ
(1)ข%ตามรถคนหนาไปตดๆ
(2)เวนระยะหางท%เหมาะสมจากรถคนหนา (3)เรงเคร’%องข%ผานโดยเรว

15

題
號

答
案

題

目

分
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編
號

517 3 การกดป+มฉ+กเฉนสแดงท%ตดต0งอย2บนเสาขางทางขามทางรถไฟ มข0นตอน
ดงน0: (1) 1.เขน 2.กด 3. ว%ง (2)1.ว%ง 2.เขน 3.กด (3)1.กด 2.เขน 3.ว%ง

15

518 1 พรบ.ประกนความรบผดชอบอ+บตเหต+ทางรถยนต5ภาคบงคบกาหนดวา
หากผ2มหนาท%ตองทาประกนไมทาประกนหร’อไมตออาย+ประกนท%ครบ
กาหนด
ขอใดตอไปน0ไมถ2กตอง?
(1)ไมถก2
ลงโทษ
(2)มโทษปรบ
(3)สาหรบรถท%ไมทาประกนแลวประสบอ+บตเหต+จะตองถก2
อายดปาย
ทะเบยนรถ

17

519 1 รายการท%ตองจายคาสนไหมทดแทนตามท% พรบ.ประกนความรบผดชอบ
อ+บตเหต+ทางรถยนต5ภาคบงคบกาหนดไดแก (1)จายคาสนไหมทดแทนแก
ความส2ญเสยในชวตและรางกาย (2)จายคาสนไหมทดแทนแกความเสย
หายของรถท%เกดอ+บตเหต+ (3)จายคาสนไหมทดแทนแกรถทถ% 2กโจรกรรม

17

520 3 รถจกรยานยนต5ท%ทาประกนความรบผดชอบอ+บตเหต+ทางรถยนต5ภาค บงคบ
หากผ2ขบข%เมาแลวข%รถใหเพ’%อนซอนทายกลบบาน เม’%อข%ผานทาง
โคงข%รถเรวเกนไปจนชนกบเสาไฟฟา ท0งสองคนไดรบบาดเจบ สามารถ
ย’%นขอเงนคาสนไหมทดแทนไดหร’อไม? (1)สามารถย’%นขอไดท0งสองคน
(2)ไมสามารถย’%นขอไดท0งสองคน (3)ผ2โดยสารสามารถย’%นขอได

17

521 1 ก.และ ข.ข%รถชนกนจนไดรบบาดเจบ จากการพส2จน5หลกฐานแลววา ก.ม ความผด
ข.ไมมความผด ก.และ ข.สามารถย’%นขอคาสนไหมทดแทนจาก
ประกนความรบผดชอบอ+บตเหต+ทางรถยนต5ภาคบงคบไดหร’อไม?
(1)สามารถย’%นขอไดท0งสองคน (2)ไมสามารถย’%นขอไดท0งสองคน (3)
ข.สามารถย’%นขอได

17

522 3 ก.และ ข.ข%รถชนกนจนไดรบบาดเจบ จากการพส2จน5หลกฐานแลววา
ก.เมาแลวขบ ข.ไมมความผด ก.และ ข.สามารถย’%นขอคาสนไหมทดแทน
จากประกนความรบผดชอบอ+บตเหต+รถยนต5ภาคบงคบไดหร’อไม?
(1)สามารถย’%นขอไดท0งสองคน (2)ไมสามารถย’%นขอไดท0งสองคน (3)
ข.สามารถย’%นขอได

17
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523 2 ผ2ข%รถจกรยานยนต5ท%หลบหลกหล+มบอบนทองถนนจนทาใหผ2ขบข%และผ2ท%
โดยสารมาดวยกระแทกชนเสาไฟฟา ใครสามารถย’%นขอคาสนไหม
ทดแทนจากประกนความรบผดชอบอ+บตเหต+รถยนต5ภาคบงคบได? (1)ผ2 ขบข%
(2)ผ2ท%โดยสารมาดวย (3)ถก2 ทก+ ขอ

17

524 2 การขบข%รถออกไปในขณะท%มพาย+ไตฝ+น
แลวประสบเหต+แผนดนถลม
แผนดนไหล
ผ2ขบข%สามารถรอดปลอดภยมาได
แตผ2ท%โดยสารมาดวยได
รบบาดเจบ ใครสามารถย’%นขอคาสนไหมทดแทนจากประกนความรบผด ชอบอบ+
ตทางเหต+รถยนต5ภาคบงคบได? (1)ผ2ขบข% (2)ผ2ท%โดยสารมาดวย (3)ถก2
ท+กขอ

17

525 3 รายการท%ตองจายคาสนไหมทดแทนตามท% พรบ.ประกนความรบผดชอบ
อ+บตเหต+ทางรถยนต5ภาคบงคบกาหนดไดแก (1)คาสนไหนทดแทนคา
รกษาพยาบาลอาการบาดเจบและเม’%อพการ (2)คาสนไหนทดแทนเม’%อเสย ชวต
(3)ถก2 ท+กขอ

17

題

分類編
號

題號

答案

目

526

1

เม’%อซ’0อรถจกรยานยนต5
จาเปนตองทาประกนรถยนต5ประเภทใดตามท%
กฎหมายกาหนด?
(1)ประกนความรบผดชอบอ+บตเหต+ทางรถยนต5ภาค
บงคบ
(2)ประกนชวตสาหรบผ2ขบข%ภาคบงคบ
(3)ประกนความเสยหายใน
รถยนต5ภาคบงคบ

17

527

2

ตามท%กฎหมายกาหนด รถประเภทใดท%ตองบงคบใหทา
“ประกนความรบ ผดชอบอ+บตเหต+ทางรถยนต5ภาคบงคบ”?
(1)รถจกรยาน (2)รถ จกรยานยนต5และรถยนต5 (3)ถก2 ท+กขอ

17

528

1

การขบข%เชงอน+รกษ5สง% แวดลอมมขอดตอมน+ษย5ค’อ:
ก.ชวยลดการส0น เปล’องน0ามนเช’0อเพลง
ข.เพ%มความปลอดภยในการขบข% ค.ลดตนท+นใน การซอมบาร+งรถ
ง.ลดความต/งเครยดของผ2ขบข%และผ2โดยสาร (1)ก. ข. ค. ง. (2)ก. ข.
(3)ค. ง.

18

529

2

พฤตกรรมการขบข%ใดตอไปน0
สามารถชวยลดคาใชจายในการซอมบาร+ง
รถได?
(1)บดเรงเคร’%องเรงความเรวอยางกะทนหนเปนประจา
(2)ขบข%
ดวยความเรวสม%าเสมอ (3)เบรกลดความเรวกะทนหนเปนประจา

18

530

1

ความดนลมของยางลอรถท%ไมเพยงพอ
ส%งของท%มน0าหนกมาก
มสาเหต+หลกท%ทาใหส0นเปล’องน0ามนค’อขอใด?
เสยดทานระหวางยางลอรถกบผวถนนมมากข/น
(2)การควบค+มคนเรงท%
(3)อ+นเคร’%องรถคอนขางนาน

18
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การบรรทก+
เกนไปเปนตน
(1)แรง
0
ไมเหมาะสม

機車法規選擇題
531

1

หลงจากท%ตดเคร’%องรถแลว
ขอใดตอไปน0ไมใชการขบข%เชงอน+รกษ5สง% แวดลอม?
(1)อ+นเคร’%องรถ 3-5 นาท (2)เรงความเรวอยางชาๆ ให
ความเรวอย2ท% 20 กโลเมตรตอช%วโมงใน 5 วนาท (3)เรงคนเบาๆ
หลงจาก ท%ตดเคร’%องยนต5

18

532

1

ขอใดตอไปน0ไมใชขอดของการขบข%เชงอน+รกษ5ส%งแวดลอม?
(1)เพ%ม
ระยะเวลาในการขบข%
(2)ลดปรมาณการปลอยกGาซคาร5บอนมอได ออกไซด5ใหนอยลง
(3)ลดการส0นเปล’องน0ามนเช’0อเพลง
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