
 

1 

 

 
 

ความหมายของคาํที่ควรทราบ 
 

        การจราจร หมายความวา การใชทางของผูขบัขี่ คนเดินเทา คนที่จูงที่ขี่หรอืที่ไลตอน
สัตว 

        ทาง หมายความวา ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา 

ทางขาม ทางรวม ทางแยก ทางลาด ทางโคง และลานที่ประชาชนใชในการจราจร และให
หมายความ รวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจรหรอืที่เจา
พนักงานจราจรไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย แตไมรวมไปถึงทางรถไฟ 

        ชองเดินรถ หมายความวา ทางเดินรถที่จัดแบงเปนชองสําหรบัการเดินรถ โดยทํา
เครื่องหมายเปนเสนหรอืแนวแบงไวเปนชองไว 

        ขอบทาง หมายความวา แนวรมิของทางเดินรถ 

        เขตปลอดภัย หมายความวา พื้นที่ในทางเดินรถที่มเีครื่องหมายแสดงไวใหเห็นได
ชัดเจนทุกเวลา สําหรบัใหคนเดินเทาที่ขามทางหยุดรอ หรอืใหคนที่ขึ้นหรอืลงรถหยุดรอ กอน
จะขามทางตอไป 

        ที่คบัขนั หมายความวา ทางที่มกีารจราจรพลุกพลาน หรอืมสีิ่งกดีขวางหรอืในที่ซึ่ง
มองเห็น หรอืทราบไดลวงหนาวาอาจเกดิอันตราย หรอืความเสียหายแกคนหรอืรถไดงาย 

        รถฉุกเฉิน หมายความวา รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบรหิารสวนกลาง 
ราชการบรหิารสวนภูมภิาค และราชการบรหิารสวนทองถิ่น หรอืรถอื่นที่ไดรบัอนุญาตจาก
อธิบดีใหใชไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรอืใหใชเสียงสัญญาณไซเรน หรอืเสียงสัญญาณอยางอื่น
ตามที่จะกาํหนดให 

        ผูขบัขี่ หมายความวา  ผูขบัรถ ผูประจําเครื่องอุปกรณการขนสงตามกฎหมายวาดวย
การขนสง ผูลากเขน็ยานพาหนะ 
     

 

          ใบอณญุาตขบัขี่  หมายความวา  ใบอณุญาตขบัรถยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต    
วาดวยรถรบัจาง วาดวยลอเลื่อน และใบอณุญาตผูประจําอุปกรณการขนสงตาามกฎหมายวาดวย
การขนสง 

          สัญญาณจราจร  หมายความวา  สัญญาณใดๆ ไมวาจะแสดงดวย ธง ไฟ ไฟฟา มอื แขน 
เสียงนกหวีด หรอืดวยวิธีอื่นใด สําหรบัใหผูขบัขี่ คนเดินเทา หรอืคนที่จูง ขี่ หรอืไลตอนสัตวปฏิบัติ
ตามสัญญาณนั้น 

          เครื่องหมายจราจร  หมายความวา  เครื่องหมายใดๆ ที่ไดติดตั้งไว หรอืทําใหปรากฎ
ในทางสําหรบัใหผูขบัขี่ คนเดินเทา หรอืคนที่จูง ขี่ หรอืไลตอนสัตว ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น 

 

 

 
 

           

            1.สีเหลือง  หมายความวา  ใหผูขบัขี่ลดความเรว็ของรถลง เพื่อเตรยีมหยุดรถหลัง เสน
ใหหยุดรถ 

 

            2.สีแดง หรอืเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มคีาํวา “หยุด” หมายความวา ใหผูขบัขี่หยุดรถ
หลังเสนใหหยุดรถ 

 

            3.สีเขยีว  หมายความวา ใหผูขบัขี่ขบัรถตอไปได 
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            เครื่องหมายจราจรม ี2 ชนิด ดังนี้ 

            1. เครื่องหมายจราจรชนิดแผนปาย ซึ่งม ี2 ประเภทคอื 

               1.1 ประเภทปายบังคบั ใชเปนเครื่องหมายในการกาํหนด หาม บังคบั หรอื 

จํากดัการจราจร 
               1.2 ประเภทปายเตือน ใชเปนเครื่องหมายเตือนผูที่ใชทางใหระวังตาม

เครื่องหมายปายเตือนนั้นๆ  

2. เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ขอบทาง และที่อื่นๆ  ม ี2 ประเภท คอื  
               2.1 ประเภทบังคบั 

               2.2 ประเภทเตือน 

 

 

 

 

 

รถทุกชนิดตองหยุด เมื่อเห็นวา
ปลอดภัย แลวจึงใหเคลื่อนรถ
ตอไปไดดวยความระมดัระวัง 

 

รถทุกชนิดตองหยุดรถ 

ตรงปาย เพื่อใหรถที่กาํลัง 
สวนทางมากอน 

 

หามมใิหขบัรถแซงขึ้นหนา
คนัอื่นในเขตทางที่ติดตั้งปาย 

 

หามมใิหกลับรถไปทางซาย 
ในเขตทางที่ติดตั้งปาย 

 

หามมใิหกลับรถไปทางขวา 
ในเขตทางที่ติดตั้งปาย 

 

 

  

  

หามมใิหรถทุกชนิดผานเขา
ไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย 

หามมใิหรถเลี้ยวไปทางซาย หามมใิหรถเลี้ยวไปทางขวา 

  

 

หามมใิหรถทุกชนิดที่มนี้ําหนัก
เกนิกวาที่กาํหนดไวเปน “ตัน” 
ตามจํานวนเลขในปายนั้นๆ  
เขาไปในเขตที่ติดตั้งปาย 

หามรถยนตทุกชนิดผานเขา
ไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย 

 

หามมใิหรถทุกชนิดที่มคีวามสูง
รวมทั้งของที่บรรทุกเกนิกวา
กาํหนดเปน “เมตร” ตามจํานวน
เลขในปาย เขาไปในเขตที่ติดตั้ง
ปาย 

หามมใิหรถทุกชนิดที่มคีวาม
กวางเกนิกาํหนดเปน “เมตร” 
ตามจํานวนเลขในปายนั้นๆ  
เขาไปในเขตที่ติดตั้งปาย 

หามมใิหผูขบัรถทุกชนิดใช
ความเรว็เกนิกวาที่กาํหนดเปน 
เปนกโิลเมตรตอชั่วโมง ตาม
จํานวนเลขในแผนปายนั้นๆ  

ใหขบัรถผานไปทางดานซาย 
หรอืทางดานขวาของปาย 
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1.  ”เขตปลอดภัย” หมายความอยางไร 
              ตอบ พื้นที่ในทางเดินรถที่มเีครื่องหมายแสดงไวใหเห็นไดชัดเจนทุกเวลา สําหรบั
ใหคนเดินเทาที่ขามทางหยุดรอ หรอืใหคนที่ขึ้นหรอืลงรถ หยุดรอกอนจะขามทางตอไป 

 

2.  ”ที่คบัขนั” หมายความวาอยางไร 
            ตอบ ทางที่มกีารจราจรพลุกพลานหรอืมสีิ่งกดีขวางหรอืในที่ซึ่งมองเห็นหรอืทราบ
ไดลวงหนาวาอาจเกดิอันตรายหรอืความเสียหายแกรถหรอืคนไดงาย 

 

 

3.  สัญญาณจราจร ไฟสีแดงที่ทําเปนรปูกากบาทเฉียง อยูเหนือชองทางเดินรถคอือะไร 
            ตอบ หามผูขบัขี่ขบัรถในชองทางเดินรถนั้น 

 

4  เมื่อผูขบัขี่พบสัญญาณไฟกระพรบิสีเหลือง จะตองปฏิบัติอยางไร 

            ตอบ ใหผูขบัขี่ลดความเรว็ของรถลงและขบัรถผานทางเดินรถนั้นดวยความระมดัระวัง 
 

5.  รถลักษณะใดที่หามนํามาใชในทาง 
            ตอบ  1.รถที่มสีภาพไมมั่นคงแขง็แรง มอีุปกรณไมครบถวนตามกฎหมายกาํหนด 

                    2. รถที่ไมติดแผนปายทะเบียน ไมติดเครื่องหมายการเสียภาษี 

                    3. รถที่มเีสียงอื้ออึงหรอืมสีิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ 

                    4. รถที่ผูขบัขี่ยอมใหผูอื่นนั่งแถวหนาเกนิกวา 2 คน (รวมคนขบัดวย) 
                    5. รถที่ไมไดเสียภาษีประจําป 
 

6. หามผูขบัขี่ขบัรถในกรณีใด 

            ตอบ  1. ในขณะหยอนความสามารถในอันที่จะขบั เชน ในขณะงวงนอนภายหลังจาก
รบัประทานยาแกไขหวัด 

                    2.ในขณะเมาสุราหรอืของมนึเมาอยางอื่น 

                    3. ในลักษณะกดีขวางการจราจร 
                    4. โดยประมาทหรอืนาหวาดเสียว อันอาจเกดิอันตรายแกบุคคล หรอืทรพัยสิน 

                    5. ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขบัรถธรรมดา หรอืไมอาจแลเห็นทาง 
                    6. ครอมหรอืทับเสนหรอืแนวแบงชองเดินรถ เวนแตเมื่อเปลี่อนชองทางเดินรถ 

                    7. บนทางเทาโดยไมมเีหตุอันสมควร เวนแตรถลากเขน็ทารก คนปวย คนพิการ 
                    8. โดยไมคาํนึงถึงความปลอดภัยหรอืความเดือดรอนของผูอื่น 

                    9. ในขณะที่เสพ ซึ่งวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต 

                    10. ขบัรถโดยไมมใีบอนุญาติขบัรถ 

                    11. ขบัรถบนไหลทาง เวนแตไดรบัอนุญาตจากเจาพนักงานจราจร 
                    12. ใชไฟฉุกเฉินขณะขบัรถตรงไปเพื่อผานทางรวมทางแยก     

 

ใหขบัรถเลี้ยวไปทางขวา 

แตทางเดียว 

 

ทางขางหนาไปทางซาย 
ใหขบัรถดวยความ
ระมดัระวัง 

 

ใหรถทุกชนิดเดินรถทางซาย
ของวงเวียน และรถที่จะเริ่มเขา
สูทางรวมบรเิวณวงเวียนตอง
หยุดใหสิทธิแกรถที่แลนอยู
ในทางรอบวงเวียนผานไปกอน 

 

ทางขางหนามสีะพานแคบ 

รถเดินหลีกกนัไมได ใหขบั
รถดวยความระมดัระวัง
อันตรายจากรถที่สวนมา 

 

 
 

ทางขางหนาเปนทางโคงรศัมี
แคบไปทางซาย ใหขบัรถ
ดวยความระมดัระวัง 

ทางขางหนาเปนทางแยก
รปูตัวที ใหขบัรถดวยความ
ระมดัระวัง 
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7.  ในขณะขบัรถผูขบัตองมเีอกสารชนิดใด 

              ตอบ 1.ใบอนุญาตขบัรถ 

                     2. สําเนาภาพถายคูมอืจดทะเบียนรถ 

 

8.  ขอกาํหนดความเรว็ของรถในกรณีปกติ มกีารกาํหนดอยางไร 
              ตอบ 1. ในเขตกรงุเทพฯ เขตเมอืงพัทยา หรอืเขตเทศบาล ขบัรถดวยความเรว็ 

ไมเกนิ 80 กม./ชม. 
                     2. นอกเขตตามขอ 1 ขบัรถดวยความเรว็ไมเกนิ 90 กม./ ชม. 
 

9.  บรเิวณใดหามแซง 
               ตอบ 1. หามแซงดานซาย  เวนแต 

- รถที่ถูกแซงกาํลังเลี้ยวขวา หรอืใหสัญญาณจะเลี้ยวขวา 
- ทางเดินรถไดถูกแบงเปนชองทางเดินรถในทิศทางเดียวกนัตั้งแต       

2 ชองทางขึ้นไป 

2. หามแซงเมื่อรถขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรอือยูใกลทางโคง เวนแตจะม ี         
เครื่องหมายจราจรใหแซงได 

3. หามแซงภายในระยะ 30 เมตร กอนถึงทางขาม ทางรวม ทางแยก      
วงเวียน หรอืเกาะที่สรางไว หรอืทางเดินรถที่ตัดขามทางรถไฟ 

4. หามแซงเมื่อมหีมอก ฝน ฝุน หรอืควัน จะทําใหไมอาจเห็นทางขางหนา
ไดในระยะ 60 เมตร 

5. หามแซงเมื่อเขาที่คบัขนัหรอืเขตปลอดภัย 

6. หามแซงล้ําเขาไปในชองเดินรถประจําทาง 
  7. หามแซงในบรเิวณที่มเีสนแบงชองการเดินรถเปนเสนทึบ 

 
10.  บรเิวณใดหามกลับรถ 

 ตอบ 1. ในทางเดินรถที่สวนทางกนัได หามกลับรถในขณะที่มรีถอื่นสวนทาง หรอื
ตามมาในระยะที่นอยกวา 100 เมตร 

                        2. ในเขตปลอดภัยหรอืที่คบัขนั 

                        3. บนสะพานหรอืในระยะ 100 เมตร จากทางราบของสะพาน 

                        4. บรเิวณทางรวมทางแยก เวนแตจะมเีครื่องหมายจราจรอนุญาตใหกลับรถได 
                        5. บรเิวณที่มเีครื่องหมายหามกลับรถ 

 

11.  เครื่องหมาย    หมายความวาอยางไร 
                     ก. หามหยุดรถ                                     ข. หามหยุดรถหรอืจอดรถ 

                     ค. หามจอดรถ แตหยุดรบัสงไดชั่วคราว       ง. ใหจอดรถได 
              ตอบ  ข. “เสนหามหยุดหรอืจอดรถ” หามมใิหหยุดรถหรอืจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้น
เปนอันขาด เปนเสนสีขาวสลับแดง มขีนาดยาว 50 ซม. แสดงที่ขอบทางของวงเวียน และที่อื่นๆ  

 

12.  เครื่องหมาย   หมายความวาอยางไร 
      ก. หามหยุดรถ                                    ข. หามหยุดรถหรอืจอดรถ 

      ค. หามจอดรถ แตหยุดรบัสงไดชั่วคราว      ง. ใหจอดรถได 
               ตอบ  ค. “เสนหามจอดเวนแตหยุดรบั – สงชั่วขณะ” หามมใิหจอดรถทุกชนิดระหวาง
แนวนี้เวนแตการหยุดรบั – สงคน หรอืสิ่งของชั่วขณะซึ่งตองกระทําโดยมชิักชา เปนเสนสีขาวสลับ
สีเหลือง ขณาด 50 ซม. แสดงที่ขอบทางของวงเวียน และที่อื่นๆ  
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13.  บรเิวณใดหามจอดรถ 

ตอบ 1. บนทางเทา 
        2. บนสะพานหรอืในอุโมงค 
        3. บรเิวณที่เครื่องหมายหามจอด 

        4. ในระยะ 3 เมตรจากทอน้ําดับเพลิง 
        5. ในระยะ 15 เมตรจากทางรถไฟผาน 

                        6. ในที่คบัขนั 

 

14.  ผูขบัขี่ตองใชแสงสวาง (ไฟหนาและไฟทาย) เมื่อใด 

ตอบ  ในเวลาที่มแีสงสวางไมเพียงที่จะมองเห็นคน รถ หรอืสิ่งกดีขวาง ในทาง
ไดโดยชัดแจงภายในระยะไมนอยกวา 150 เมตร 

 

15.  เมื่อผูขบัขี่รถลงจากทางลาดชันหรอืภูเขาจะตองปฏิบัติอยางไร 

ก.  ดับเครื่องยนต              ข. ใชเกยีรวาง 
ค.  ใชเกยีรต่ํา                   ง. ใชเบลกตลอดเวลา 

ตอบ. ค. ใชเกยีรต่ํา และหามดับเครื่องยนต, หามใชเกยีรวาง, หามเหยียบ
คลัตช, หามใชเบลกตลอดเวลา, ขบัรถชิดขอบทางดานซาย, ใหเสียง
สัญญาณเตือนรถที่อาจสวนทางเขามา 

 

16.  เมื่อผูขบัขี่พบรถฉุกเฉินจะตองปฏิบัติอยางไร 
ตอบ  1. หยุดรถ หรอืจอดรถใหชิดขอบทางดานซาย แตถามชีองทางเดินรถ

ประจําทางใหหยุดชิดกบัชองทางเดินรถประจําทาง แตหามหยุดหรอื
จอดรถในทางรวมทางแยก 

         2. ขบัรถตามหลังรถฉุกเฉินไดในระยะไมต่ํากวา 150 เมตร 
 

17.  การขบัรถในขณะที่ฝนตกและถนนลื่น ผูขบัขี่ควรปฏิบัติอยางไร 

ตอบ  เปดที่ปดน้ําฝน ลดความเรว็ของรถลง และขบัรถดวยความระมดัระวัง 
 

  

18.  จากภาพผูขบัขี่รถคนั ก. จะตองปฏิบัติอยางไร 
         ตอบ  หยุดรถใหรถในทางขวางขางหนาขบัผานพนจากทาง
รวมแยกไปได แตถาบรเิวณรถคนั ข. เปนที่วางที่สามารถขบัผานไปได 
รถคนั ก. มสีิทธิขบัผานไปไดกอน เนื่องจากเปนทางเอก ทางในทาง    
ขวางเปนทางโท เนื่องจากมเีสนหยุด (เสนทึบ) ขวางถนนอยู 

 

19. รถคนัใดมสีิทธิใชทางไดกอน 

       ตอบ  รถคนั ก. เนื่องจากอยูในทางเอก 

 

 

 

20. ภาพดังกลาวผูขบัขี่รถคนั ก. หยุดรถไดถูกตองหรอืไม 
       ตอบ  ไมถูกตอง เนื่องจากเขตดังกลาวเปนเขตหามหยุด และ
จะกอใหเกดิกาารกดีขวางการจราจรแกรถคนัอื่น 

 

 

 

21. รถคนัใดมสีิทธิใชทางไดกอน 

       ตอบ  รถคนั ก. เปนรถที่อยูในทางเอก มสีิทธิใชทางไดกอน 
เนื่องจากชองทางของรถคนั ข. มเีสนประขวางถนนอยู ซึ่งเสน
ดังกลาวหมายถึง เสนใหทาง ผูขบัรถตองหยุดรถ ใหรถในทาง
ขางหนาขบัผานไปกอน 

 

22. จากภาพรถคนัดานซายปฏิบัติถูกตองหรอืไม 
       ตอบ  ไมถูกตอง เพราะชองทางดังกลาว ผูขบัขี่ตองขบัรถ 

ตรงไปเทานั้น 
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23. จากภาพ ผูขบัขี่หยุดรถถูกตองหรอืไม 
       ตอบ  ไมถูกตอง เพราะบรเิวณดังกลาว เปนเขตหามหยุด
รถทุกชนิด 

 

24. เมื่อผูขบัขี่พบสัญญาณไฟแดง ตองหยุดรถที่จุดใด 

       ตอบ  จุดหมายเลข 1 เนื่องจากระหวางเสนทึบเปนทาง
ขามของคนเดินขาม หากหยุดรถที่หมายเลข 2 จะเปนการหยุด
รถทับทางขาม 

 

25. จากภาพเปนการเลี้ยวรถอยางถูกตองหรอืไม 
       ตอบ  ไมถูกตอง เพราะเสนแบงชองการจราจรหามขบัแซง 
ขบัผาน หรอืครอมโดยเด็ดขาด จึงหามเลี้ยวบรเิวณดังกลาว 

 

 

26. เสียงแตรสําหรบัรถยนตหรอืรถจักรยานยนต จะตองไดยินชัดเจนในระยะเทาใด 

     ก. 50 เมตร       ข. 60 เมตร         ค. 70 เมตร            ง. 80 เมตร 
        ตอบ  ข. จะตองไดยินชัดเจนในระยะไมนอยกวา 60 เมตร 
 

27. ในการขบัขี่รถ ตองใชใบอนุญาตขบัรถควบคูกบัเอกสารใด 

                      ก. บัตรประจําตัวประชาชน                ข. สําเนาทะเบียนบาน 

                      ค. สําเนาใบคูมอืการจดทะเบียนรถ       ง. หนังสือเดินทาง 
         ตอบ  ค. สําเนาใบคูมอืการจดทะเบียนรถ 

 

28. ผูตองการสอบเพื่อขอรบัใบอนุญาตขบัรถยนตชั่วคราว 1 ป จะตองมอีายุไมต่ําเทาใด 

                      ก. 15 ป บรบิูรณ                             ข. 18 ป บรบิูรณ 
                      ค. 19 ป บรบิูรณ                             ง. 20 ป บรบิูรณ 
         ตอบ  ข. 18 ป บรบิูรณ 

 

 29. เครื่องหมาย  หมายความวาอยางไร 
          ตอบ  เครื่องหมาย “หยุด” รถทุกชนิดตองหยุดใหรถและคนเดินเทาในทางขวางหนาผาน

ไปกอน เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกดีขวางทางจราจรที่บรทิางแยกนั้นแลว 
เคลื่อนรถตอไปไดดวยความระมดัระวัง 

 

30. เครื่องหมาย  หมายความวาอยางไร 
       ก. หามหยุด        ข. หามจอด         ค. หามเขา           ง. หามแซง 
    ตอบ  ค. “หามเขา” หามมใิหรถทุกชนิดเขาไปในทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย 

 

31. เครื่องหมาย  หมายความวาอยางไร 
             ก. หามหยุด        ข. หามจอด          ค. หามเขา           ง. หามแซง 
          ตอบ  ค. “หามเขา” หามมใิหรถทุกชนิดเขาไปในทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย 

 

32. เครื่องหมาย   หมายความวาอยางไร 
          ตอบ  เครื่องหมาย “หามกลับรถ” หามมใิหกลับรถไมวาดวยวิธีใดๆ  ในเขตทางที่ติด   
                   เครื่องหมาย 

 

33. เครื่องหมาย   หมายความวาอยางไร 
ตอบ  เครื่องหมาย “หามเลี้ยวซาย” หามมใิหเลี้ยวรถไปทางซาย 
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34.  เครื่องหมาย   หมายความวาอยางไร 
       ก. หามรถกวางเกนิกาํหนด                ข. หามรถสูงเกนิกาํหนด 

       ค. หามรถหนักเกนิกาํหนด                 ง. จํากดัความเรว็ 

ตอบ  ก. “หามรถกวางเกนิกาํหนด” หามมใิหรถทุกชนิดที่มขีนาดกวางเกนิกาํหนดเปน 
“เมตร” ตามจํานวนเลขตามเครื่องหมายนั้น เขาไปในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย 

 

35.  เครื่องหมาย   หมายความวาอยางไร 
      ก. หามรถกวางเกนิกาํหนด                  ข. หามรถสูงเกนิกาํหนด 

      ค. หามรถหนักเกนิกาํหนด                   ง. จํากดัความเรว็ 

ตอบ  ข. “หามรถสูงเกนิกาํหนด” 
 

36.  เครื่องหมาย  หมายความวาอยางไร 
ตอบ  เครื่องหมาย “ใหรถสวนทางมากอน” ใหผูขบัขี่รถทุกชนิดหยุดรถตรงเครื่องหมาย 

เพื่อใหรถที่กาํลังแลนสวนทางมากอน ถามรีถขางหนาหยุดรออยูกอนกใ็หหยุดรถ
รอถัดตอกนัมาตามลําดับ เมื่อรถที่สวนทางมาไดผานไปหมดแลว จึงใหรถที่หยุด
รอตามเครื่องหมายนี้เคลื่อนไปได   

 

37.  เครื่องหมาย   หมายความวาอยางไร 
ตอบ  เครื่องหมาย “ใหชิดซาย” ใหขบัรถไปทางดานซายของเครื่องหมาย 

 

38.  เครื่องหมาย   หมายความวาอยางไร 
ตอบ  เครื่องหมาย “ใหรถตรงไป” ใหขบัรถตรงไปหามมใิหไปทางซายหรอืไปทางขวา 

    

 

39.  เครื่องหมาย   หมายความวาอยางไร 
ตอบ  เครื่องหมาย “ใหเลี้ยวซาย” ใหขบัรถเลี้ยวไปทางซายแตทางเดียว หามมใิหเลี้ยวขวา

หรอืตรงไป 

 

40.  เครื่องหมาย   หมายความวาอยางไร 
ตอบ  เครื่องหมาย “ใหเลี้ยวซายหรอืเลี้ยวขวา” ใหขบัรถไปทางดานซาย หรอืไปทาง

ดานขวา หามตรงไป 

 

41.  เครื่องหมาย   หมายความวาอยางไร 
ตอบ  เครื่องหมาย “ทางคดเคี้ยวเริ่มซาย” ทางขางหนาเปนทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซาย 

ใหขบัรถใหชาลงพอสมควรและเดินรถชิดดานซายดายความระมดัระวัง 
 

42.  เครื่องหมาย   หมายความวาอยางไร 
ตอบ  เครื่องหมาย “ทางโทแยกทางเอกทางซาย” ทางขางหนามทีางแยกไปทางซาย 

ใหขบัรถดวยความระมดัระวัง 
 

43.  เครื่องหมาย   หมายความวาอยางไร 
ตอบ  เครื่องหมาย “ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา” ทางขางหนามทีางโทเขามาเชื่อมดานขวา

ใหขบัรถดวยความระมดัระวัง 
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 44.  ถาเจาหนาที่ใหสัญญาณจราจรดังรปู หมายความวาอยางไร 
         ก. หามรถเดินหนา               ข. หามรถดานหลัง 
         ค. หามรถดานซายและขวา     ง. หามรถดานหนาและหลัง 
         ตอบ  ง. หามรถดานหนาและหลัง 
 

 

 

 45.  ถาเจาหนาที่ใหสัญญาณจราจรดังรปู หมายความวาอยางไร 
          ก. หามรถดานซาย                 ข. หามรถดานขวา 
          ค. หามรถดานซายและขวา       ง. หามรถดานหนาและหลัง 
         ตอบ  ค. หามรถดานซายและขวา 
 

 

46.  เครื่องหมาย    หมายความวาอยางไร 
ตอบ  เครื่องหมาย “เสนแบงทิศทางจราจรคู” เสนแสดงการแบงแยกการจราจรของ

ยวดยานที่มทีิศทางตรงกนัขามเปนเสนทึบสีขาว ขนาดกวาง 10 ซม. ขนานไปกบั
เสนประสีขาว ขนาดกวาง 10 ซม. ยาว 200 ซม. เวนชองหาง 200 ซม. เสนทั้ง
สองมรีะยะหางกนั 15 ซม. หามผูขบัรถที่อยูในทิศทางของเสนทึบผานหรอืครอม
เสนทึบโดยเด็ดขาด รถที่อยูในทิศทางของเสนประอาจจะขามเสนดังกลาวนี้ได
ดวยความระมดัระวัง 

 

47.  เครื่องหมาย    หมายความวาอยางไร 
ตอบ  เครื่องหมาย “เสนทึบสีเหลือง” เสนทึบสีเหลืองไมวาจะเปนเสนเดี่ยวหรอืเสนคู 

หมายความวาใหผูขบัรถเดินรถทางดานซายของเสน หามมใิหขบัรถแซงขึ้นหนา
รถคนัอื่นล้ําเสนออกไปทางดานขวา 

 

48.  เครื่องหมาย    หมายความวาอยางไร 
ตอบ  เครื่องหมาย “ลูกศรตรงไปและเลี้ยวซาย” ลูกศรทึบสีขาวโดยมปีลายลูกศรแยก

ออกเปนสองทาง ชี้ตรงทางหนึ่งกบัเฉียงซายอีกทางหนึ่ง ใหผูขบัรถในชองเดินรถนั้น
ขบัรถตรงไปกบัเลี้ยวซาย หามขบัรถเลี้ยวขวา 

 

49.  “เขตปลอดภัย” หมายความวาอยางไร 
ตอบ  พื้นที่ในทางเดินรถที่มเีครื่องหมายแสดงไวใหเห็นไดชัดเจนทุกเวลา สําหรบัใหคนเดิน

เทาที่ขามทางหยุดรอ หรอืใหคนที่ขึ้นหรอืลงรถ หยุดรอกอนจะขามทางตอไป 

 

50.  “ที่คบัขนั” หมายความวาอยางไร 
ตอบ  ทางที่มกีารจราจรพลุกพลานหรอืมสีิ่งกดีขวางหรอืในที่ซึ่งมองเห็นหรอืทราบได

ลวงหนาวาอาจเกดิอันตรายหรอืความเสียหายแกรถหรอืคนไดงาย 

 

51.  เมื่อผูขบัขี่พบสัญญาณไฟกระพรบิสีเหลือง จะตองปฏิบัติอยางไร 

ตอบ  ใหผูขบัขี่ลดความเรว็ของรถลงและขบัผานทางเดินรถนั้นดวยความระมดัระวัง  

 


