


หลักสูตรการอบรมผูขอรับใบอนุญาต      

ขับรถยนตและรถจักรยานยนต

• กฎหมายที่เกี่ยวของกับการขับรถ

    - พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522

- พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522

- พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

• การขับรถอยางปลอดภัย (ความพรอมของคน และรถ)

• มารยาทในการขับรถ (มารยาทและจิตสํานึก)
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การอบรมเพื่อทดสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่

แนวขอสอบ (ภาคทฤษฎี)

หมวด 
กฏหมายวา

ดวยรถยนต

หมวด 
กฏหมายวา

ดวยจราจร

ทางบก

หมวด 
เครื่องหมาย

พื้นทาง

หมวด 
ปายบังคับ

หมวด 
ปายเตือน

หมวด 

ปายแนะนํา

หมวด 
มารยาทและ

จิตสํานึก

หมวด 
เทคนิคการ

ขับรถอยาง

ปลอดภัย

หมวด 
บํารุงรกัษารถ

หมวด 
รูปภาพ

จราจร

หมวด      หมวด      
รับรู

สถานการณ

อันตราย
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         หลักฐาน

-บัตรประชาชน 

-ใบรับรองแพทย (ไมเกิน 1 เดือน)

-กรณีตองทําการทําใบอนุญาต
แบบกระดาษใหนํารูปถายขนาด 

1” 2 รูป (ไมเกิน 6 เดือน)

       การดําเนินการ

1.ทดสอบสมรรถภาพ

   รางกาย

2. อบรมความรู

   เกี่ยวกับการใชรถ

   ใชถนนและกฎหมาย 

   จราจร รวม 4 ชม.

3. สอบภาคทฤษฎี (ขอเขียน)

4. สอบภาคปฏิบัติ (ขับรถ)

 คาธรรมเนียม

-รถยนต 205.-บาท

-รถจักรยานยนต/รถสามลอ 105.-บาท

*กรณีทําใบอนุญาตแบบพลาสติกเพิ่มเติมอีกฉบับละ 100.-บาท

การอบรมเพื่อทดสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่
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ตาม พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ.2522 "รถ" หมายความวา 

ก รถยนต รถจักรยานยนต รถพวง รถบดถนน รถแทรกเตอร และรถอื่นที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ข รถยนต รถจักรยานยนต รถพวง 

ค รถยนต รถจักรยานยนต รถพวง รถบดถนน รถแทรกเตอร

ง รถยนต รถจักรยานยนต รถพวง รถแทรกเตอร

พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ.2522 

ตาม พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ.2522 "รถยนต" หมายความวา 

ก รถสาธารณะ รถยนตบริการ และรถยนตสวนบุคคล รถแท็กซี่

ข รถสาธารณะ รถยนตบริการ และรถจักรยานยนตสวนบุคคล

ค รถจักรยานยนตสาธารณะ รถยนตบริการ และรถจักรยานยนตสวนบุคคล

ง รถสาธารณะ รถยนตบริการ และรถยนตสวนบุคคล
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ในขณะขับรถผูขับขี่ตองมีเอกสารใดใชคูกับ

ใบอนุญาตขับรถ 

    ก บัตรประจําตัวประชาชน

    ข สําเนาทะเบียนบาน

    ค สําเนาภาพถายใบคูมือจดทะเบียนรถ

    ง บัตรประกันสังคม

ผูขับรถกระทําผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและ

ไดรับใบสั่งจากเจาพนกังานจราจรตองไปติดตอ

ชําระคาปรับภายในกี่วัน 

    ก 10 วัน

    ข 7 วัน

    ค 15 วัน

    ง 30 วัน
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รถตอไปนี้ไดรับการยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนยีมเวนแต

คาธรรมเนียมแผนปายทะเบียนรถ 

ก รถยนตรับจาง

ข รถจักรยานยนตสวนบุคคล

ค รถดับเพลิง

ง รถตูสวนบุคคล

ประสงคจดทะเบียนรถตองยืน่คาํขอทีใ่ด 

ก ยื่นคําขอตอนายทะเบียนที่สํานักงานขนสงจังหวัดทุกแหง

ข ยื่นคําขอตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่ตนมภีูมิลําเนา

ค ยื่นคําขอตอนายทะเบียนที่กรมการขนสงทางบก

ง ยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามสถานที่ตั้งที่จําหนายรถนั้น ๆ
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ตาม พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ.2522 "รถจักรยานยนต" หมายความวา 

ก รถที่เดินรถกําลังเครื่องยนตหรือกําลังไฟฟาและมีลอไมเกินสองลอ ถามีพวงขางมีลอ 

    อีกไมเกินหนึ่งลอ

ข รถที่เดินรถกําลังเครื่องยนตหรือกําลังไฟฟาและมีลอไมเกินสองลอ

ค รถที่เดินรถกําลังเครื่องยนตมีลอไมเกินสองลอ 

ง รถที่เดินรถกําลังเครื่องยนตหรือกําลังไฟฟาและมีลอเกินสองลอ 

ขอใดไมใช "รถยนตรับจางสาธารณะ" 

ก รถแท็กซี่

ข รถจักรยานยนตสวนบุคคล

ค รถจักรยานยนตรับจางสาธารณะ

ง รถสามลอรับจางสาธารณะ
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ตาม พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ.2522 "รถยนตบริการ" หมายความวา 

ก รถยนตใหเชาซึ่งบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน

ข รถยนตบรรทุกคนโดยสารซึ่งบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน

ค รถยนตบรรทุกคนโดยสารหรือใหเชาซึ่งบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน

ง รถยนตบรรทุกคนโดยสารหรือใหเชาซึ่งบรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน

ขอใดคือ "รถยนตสวนบุคคล" 

ก รถจักรยานยนตสวนบุคคล

ข รถแท็กซี่

ค รถสามลอรับจางสาธารณะ

ง รถยนตปายแดง

ประกันภัยชนิดใดใชประกอบการตออายุภาษี

ประจําป 

ก ประกันภัยชนิด 1

ข ประกันภัยชนิด 2

ค ประกันภัยชนิด 3

ง ประกันภัยชนิด คุมครองผูประสบภัยจากรถ
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รถที่นํามาใชบนถนนตองมีลักษณะอยางไร 

ก รถที่โคมไฟหนาไมติด

ข รถที่มีเสียงดัง 90 เดซิเบล A
ค รถที่มีควันดํา 55  เปอรเซ็นต

ง รถที่จดทะเบียนและชําระภาษีเรียบรอยแลว

 

รถที่สามารถนํามาจดทะเบียนตองมีลักษณะอยางใด 

ก รถตองมีอุปกรณสวนควบถูกตองและผานการตรวจสภาพรถ

ข รถตองมีอุปกรณสวนควบถูกตอง

ค รถที่ซื้อจากศูนยจําหนายรถทั่วไป

ง รถที่ผานการตรวจสภาพรถจาก สภานตรวจภาพรถเอกชน 
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ผูตรวจการตาม พ.ร.บ. รถยนต คือใคร 

ก เจาหนาที่กรมการขนสงทางบก ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแตงตั้ง

ข เจาหนาที่กรมการขนสงทางบก

ค เจาหนาที่ บริษัทขนสง จํากัด

ง เจาหนาที่กรมการขนสงทางบก และเจาหนาที่ตํารวจ

นาย ก ใชรถยนตมาแลวเปนปที่ 6 ประสงคจะเสียภาษีรถประจําปตองใชเอกสารใดในการ

ชําระภาษีรถ 

ก ใบรับรองการผานตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ, คูมือจด

ทะเบียนรถ

ข ใบรับรองการผานตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ

ค ใบรับรองการผานตรวจสภาพเอกชน, คูมือจดทะเบียนรถ

ง ใบรับรองการผานตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ, สําเนาคูมือ

จดทะเบียนรถ
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ตาม พ.ร.บ.การขนสงทางบก พ.ศ.2522 คําวา " การขนสง " มีหมายความวา

อยางไร

ก.การขนสงคนและสัตว

ข.การขนสงคนและสิ่งของ

ค. การขนสงคน สัตว หรือสิ่งของ

ง.การขนสงคน สัตว หรือสิ่งของโดยทางบกดวยรถ

การขนสงประเภทใดที่มิไดอยูในบังคับของ พ.ร.บ.การขนสงทางบก พ.ศ.2522

ก. การขนสงประจําทาง

ข. ข.การขนสงไมประจําทาง

ค.    การขนสงสวนบุคคล

ง.     การขนสงโดยรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร

พ.ร.บ.การขนสงทางบก พ.ศ.2522 
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#ผูใดมิไดเปนกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง

ก. ปลัดกระทรวงคมนาคม

ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค.   ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ง. อธิบดีกรมการขนสงทางบก

# ใบอนุญาตประกอบการขนสงมีกี่ประเภท

ก. 3 ประเภท

ข. 4 ประเภท                

ค. 5 ประเภท

ง. 6 ประเภท

ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง 

 ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง 

 ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก 

 ใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบคุคล  
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รถ ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก หมายความวาอยางไร

ก. ยานพาหนะทุกชนิดที่ใชในการขนสงทางบกซึ่งเดินดวยกําลังเครื่องยนต 

กําลังไฟฟาและหมายความรวมตลอดถึงรถพวงของรถทั้งนี้เวนแตรถไฟ

ข. ข.ยานพาหนะทุกชนิดที่ใชในการขนสงทางบกซึ่งเดินดวยกําลังเครื่องยนต 

กําลังไฟฟา หรือพลังงานอื่น 

         และหมายความรวมตลอดถึงรถพวงของรถนั้นดวย เวนแตรถไฟ

ค.     ยานพาหนะทุกชนิดที่ใชในการขนสงทางบกซึ่งเดินดวยกําลังเครื่องยนต เวน    

         แตรถไฟ

ง.      ถูกทกขอ
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หามผูขับรถขับรถตามขอใด?

ก  ขับรถในขณะที่ใบอนุญาตเปนผูขับรถสิ้นอายุ

ข  ขับรถในระหวางถูกพักใชหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ค  ขับรถหลังจากที่ไดรับใบสั่งเกิน 72 ชั่วโมง

ง  ถูกทุกขอ

การปฏิบัติหนาที่ขับรถในรอบ 24 ชั่วโมง ผูขับรถจะขับรถไดไมเกินกี่

ชั่วโมง

ก. 4 ชั่วโมง

ข. 6 ชั่วโมง

ค. 8 ชั่วโมง

ง.10 ชั่วโมง
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การขนสงประจําทางหมายความวาอยางไร

ก. การขนสงเพื่อสินจางตามเสนทางที่ผูวาราชการกําหนด

ข. การขนสงเพื่อสินจางตามเสนทางที่คณะกรรมการกําหนด

ค.    การขนสงเพื่อสินจางตามเสนทางที่กรมการขนสงกําหนด

ง.     การขนสงเพื่อสินจางตามเสนทางที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด

การขนสงสวนบุคคล หมายความวาอยางไร

ก. การขนสงเพื่อการคาหรือธุรกิจของตนเองดวยรถที่มีน้ําหนักหนึ่งพันหก

รอยกิโลกรัม

ข. การขนสงเพื่อการคาหรือธุรกิจของตนเองดวยรถที่มีน้ําหนักเกินกวาหนึ่ง

พันหกรอยกิโลกรัม

ค.   การขนสงดวยรถที่มีน้ําหนักเกินกวาหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม

ง.    การขนสงเพื่อการคาดวยรถที่มีน้ําหนักเกินกวาหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม
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#  ขอใดถูกตองในการใชรถที่มีไวเพื่อขายหรือเพื่อซอม (รถปายแดง)ตามกฎหมายวา

ดวยการขนสงทางบก?

ก  ตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกอนใช

ข  ใหขับไดระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก

ค  ใหนํามาขับไดเฉพาะเวลากลางคืนเทานั้น

ง   ถูกทั้งขอ ก และ ข

 มาตรา 27 ผูใดมีรถไวเพื่อขายหรือเพื่อซอมถาจะขับเองหรือใหผูอื่นขับเพื่อการนั้น

ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน และใหขับไดระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระ

อาทิตยตก   เวนแตมีความจําเปนและไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
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รถในขอใด หามนํามาใชในทาง

ก  รถที่มีสภาพไมมั่นคงแข็งแรง

ข  รถที่ติดแผนปายทะเบียนของทางราชการกําหนด

ค  รถที่จดทะเบียนและเสียภาษีแลว

ง  รถที่อุปกรณสวนควบครบถวน

เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซายออกไปเสมอระดับไหล ผูขับขี่

ซึ่งขับรถมาจากทางดานไหนของพนักงานจราจรจะตองหยุดรถ

ก  ดานขาง

ข  ดานหนาและดานหลัง

ค  ดานหลัง

ง  ดานหนา

พรบ.จราจรทางบก  2522
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หามมิใหผูขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหนารถคันอื่นขณะที่มีหมอก ฝุน ฝน หรือ

ควัน จนไมอาจเห็นทางขางหนาไดในระยะ เทาใด

ก  60 เมตร

ข  90 เมตร

ค  70 เมตร

ง  80 เมตร

เมื่อถึงทางรถไฟและมีรถไฟกําลังแลนผาน ผูขับขี่ตองปฏิบัติอยางไร

ก  หยุดรถใหหางจากทางรถไฟไมนอยกวา 5 เมตร

ข  ขับรถผานไปโดยเร็ว

ค  ใหเสียงสัญญาณแตรเตือนและขับผานไปได

ง  หยุดรอสัญญาณไฟและเปดไฟฉุกเฉิน

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
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พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522

ทานนึกถึงรถอะไรบาง

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
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รถในความควบคุมตามพ.ร.บ.รถยนต พ.ศ.2522

• รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน (รถเกง)

• รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน แตไมเกิน 12 คน  (รถตู) 

• รถยนตบรรทุกสวนบุคคล  ซึ่งมีน้ําหนักรถไมเกิน 1,600 กิโลกรัม  

• รถยนตรับจางระหวางจังหวัด  ซึ่งใชรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 คน

• รถยนตรับจางบรรทุกโดยสารไมเกิน 7 คน

• รถยนตบริการ  ซึ่งใชรับจางบรรทุกคนโดยสารหรือใหเชาไมเกิน 7 คน

• รถจักรยานยนตสวนบุคคล  รถจักรยานยนตสาธารณะ

• รถยนตสามลอสวนบุคคล

• รถยนตสามลอรับจาง

• รถบดถนน   รถแทรกเตอร   รถพวง  รถใชงานเกษตรกรรม
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 รถยนตสวนบุคคล

หมวด กฎหมายวาดวยรถยนต

รถสาธารณะ 

พ.ร.บ.รถยนต 2522

รถยนต  รถจักรยานยนต  รถพวง

รถบดถนน  รถแทรกเตอรและรถ

อื่นที่ กรมการขนสงฯกําหนด

   รถสวนบุคคล-นํามารับจางไมได

รถยนตบริการ

บรรทุกคนโดยสารหรือใหเชา

ซึ่งบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 

รถยนต7 คน 

รถ

รถยนต

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
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*จดทะเบียนในพื้นที่ที่ตนมีภูมิลาํเนา

การจดทะเบียนรถ เครื่องหมายและการใชรถ

ไมแสดงแผนปายและ

เครื่องหมายครบถวน                     

    (ปรับ 2000 บ.)

จดแลวหามเปลี่ยนแปลง        

ยกเวนไปแจงนายทะเบียน

 รถมีอุปกรณสวนควบ

และอุปกรณถูกตอง การ

เพิ่มสิ่งใดที่อาจเกิด

อันตราย (ปรับ 2,000 บ.)

ผานการ    

ตรวจสภาพรถ

วิ่งบนถนนได
จด

   ทะเบียน             

+ ชําระภาษี  

   เรียบรอย
เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
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การจดทะเบียนรถพ.ร.บ.รถยนต 2522

รถในหลวงไมตองจดทะเบียน(ยกเวน)

รถตํารวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบ(ยกเวน)ไมจดทะเบียน

รถไมตองจดทะเบียน       -รถเฉพาะในหลวง   -รถกรมตํารวจ  (จดทะเบียน+เครื่องหมาย)

            -รถ สน.พระราชวัง   (จดทะเบียน+เครื่องหมาย)         

รถที่เจาของรถแจงการไมใชรถ ไมจดทะเบียน

                  
คางภาษีชําระ  3 ป   

    ทะเบียนระงับ

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
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-

พ.ร.บ.รถยนต 2522

รถที่ผูผลิต/ประกอบ รถดับเพลิงและของ อบต. 

ไมเสียคาธรรมเนยีม (เสียแตแผนปายทะเบียนรถ)

รถ อปท. กระทรวง  ทบวง กรม

รถพยาบาล ไมใชรับจาง

รถบดของรัฐวิสาหกิจ

รถสภากาชาดไทย

เพื่อจําหนาย ผลิต

ประกอบ นําเขา ยังไมขาย 

(ยกเวนไมจดทะเบียน) 

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
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ปายวงกลม

ปายแดง

เสียภาษีประจําป

ไมเสียในกําหนด

จายเพิ่มรอยละ 1/เดือน

โอนรถ

แจงภายใน 15 วัน

เปลี่ยนสี

แจงภายใน 7 วัน

การยายรถ

แจงนายทะเบียนใน

กําหนด ไมแจงผิด               

เสียคาปรับ

ใชเพื่อขาย/ซอม  ขับได

ระหวางพระอาทิตยขึ้น

จนถึงพระอาทิตยตก

รถทะเบียนระงับ
- จดทะเบียนรถใหม 

ตองตรวจสภาพที่ 

สน.ขนสงในจว.         

ที่จะจดทะเบียน

- ตรวจสภาพรถ

(เอกชน)ครบปที่ 7 

ตรวจกอนเสียภาษี

ประจําปไดไมเกิน        

3 ด.

ทําผิด กม.จราจรทางบก ไดใบสั่ง เสียคาปรับภายใน 7 วัน

15 วัน
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ปายแดง  ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 จึง

กําหนดใหผูฝาฝนระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท 

เนื่องดวยการขับรถปายแดงกระทบตอวินยัทางจราจร

เปนอยางมาก 
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การผอนผันใหใชทะเบียนรถสีแดงไดกับรถที่อยูระหวางการ

เตรียมเอกสารเพื่อ การจดทะเบียนในระเวลาไมเกิน 1 เดือน 

นับแตวันซื้อรถ หรือกําหนดใหใชระยะขับเคลื่อนไดไมเกิน 

3,000 กม. ปจจุบัน การไปติดตอขอขึ้นทะเบียนรถสามารถ

ดําเนินการเสร็จสิ้นไดภายใน 1 วันเทานั้น โดยจะไดรับปาย

ทะเบียน (สีขาว) ทันที และหลักฐานที่ใชประกอบการขึ้น

ทะเบียนรถประกอบดวย สําเนาทะเบียนบาน หลักฐานการ

ทํา พ.ร.บ. รวมถึงหลักฐานการตรวจสภาพรถจากกรมขนสง

ทางบก หรือสํานักงานขนสงจังหวัดนัน้ๆ

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
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ฎีกาที่ 904/2527

ขอกําหนดในกรมธรรมที่วา หามใชรถยนต ในทางผิดกฎหมาย

นั้น มีความหมาย เพียงวา เปนการใชรถ เพื่อประโยชน ในการ

กระทําผิดกฎหมายโดยตรง เชนใชเปน พาหนะ ไปปลน หรือจง

ใจบรรทุกของหนีภาษี แตการที่ใชรถยนตบรรทุกของหนัก 20 

ตัน แลนผานสะพานไมชั่วคราว ที่มีปายหามรถน้ําหนักเกิน 10 

ตันผาน เปนการฝาฝน พ.ร.บ. จราจรทางบกฯ ยังเรียกไมไดวา 

ใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เมื่อสะพานยุบพังเสียหาย ผูรับ

ประกันภัยไมพนความรับผิด
*http://www.thebestinsure.com/index.php?lay=show
&ac=article&Id=425553
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รถจักรยานยนต

รถจักรยานยนตสวนบุคคลคือ รถยนตสวนบุคคล

รถที่เดินรถกําลังเครื่องยนตหรือกําลังไฟฟา 

และมีลอไมเกิน 2 ลอ  ถามีพวงขาง มีลออีกไมเกิน 1 ลอ

รถจักรยานยนตสาธารณะใชรับจางบรรทุกคนโดยสารได

ครบ 5 ป ตองตรวจสภาพ(เอกชน)กาอนตอภาษีประจําป
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ความเร็วทีถือวาปลอดภัยใน DEFENSIVE DRIVING 

คือ ความเร็วไมเกิน 100 กิโลเมตร ตอชั่วโมง
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ผูขับรถยนตสาธารณะ

ปฏิเสธไมรับจางบรรทุกคนโดยสาร

 เมาสุรา

 นําทุเรียนสงกลิ่น

ขึ้นมาบนรถ

 เปนบุคคลวิกลจริต

ผูขับรถ

ไมมีใบอนุญาต 

จําคุกไมเกิน 1 เดือน

หรือปรับไมเกิน 

1,000 บาท

หรือทั้งปรับทั้งจํา

ใบอนุญาตหมดอายุ
ปรับไมเกิน 2,000 บาท

ผูขับขี่รถยนตสาธารณะ

 ตองพาผูโดยสารไปยังสถานที่ที่วาจางตาม

เสนทางที่ตกลงกันไว

 เสนทางที่สั่นที่สุด

 ตองไมสูบบุหรี่ ไมทําตนนารําคาญ

 ไมกลาววาจาไมสุภาพ เสียดสี

 ไมกาวราว ดูหมิ่นผูโดยสาร

 ไมเสพสุราของมึนเมา ไมเสพยาเสพติดให

โทษ

 ไมเสพวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท

 ไมขับรถในขณะหยอนสมรรถภาพ
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ตัวอยางใบอนุญาตผูประจํารถ (ดานหนา)ตัวอยางใบอนุญาตผูประจํารถ (ดานหนา)

พ.ร.บ.การขนสงทางบก พ.ศ. 2522

ชนิดใบอนุญาต

ประเภทของใบอนุญาต



ตัวอยางใบอนุญาตขับรถตัวอยางใบอนุญาตขับรถ

กรมการขนสงทางบก

พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ. 2522

แบบเดิม

ชนิดชั่วคราว

สวนบุคคล

ตลอดชีพ

สาธารณะ



การขอใบอนุญาตขับรถสวน

บุคคล(ชั่วคราว)

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522

• ทําที่ขนสงจังหวัดและขนสง

จังหวัดสาขาทุกแหง

• อายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ

• ไมเปนผูมีรางกายพิการจนเปนที่

เห็นไดวาไมสามารถขับรถได

• ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน

• รูจักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับ

ใบอนุญาตพอสมควร

• ไมเปนผูติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดใหโทษ

• มีสัญชาติไทย
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• ทําผิดตามกฎหมาย  วาดวย

รถยนตรับคําสั่งผูตรวจการ

รถยนต รายงานตัว -

ถาขาด

คุณสมบัติ              

ขอใบอนุญาต

ขับรถ
 สาระสําคัญ

(ใบขับขี่) 
ใบอนุญาตขับรถยนตสาธารณะ

แจงเพิก

ถอนและคนื

ใบอนุญาตขับรถยนต            

สวนบุคคลได (ชั่วคราว)

มีอายุ 2 ป

ถูกพักในอนุญาตขับรถ

สิทธิอุทธรณ

ถูกเพิกถอน

คืนใบอนุญาต

ชํารุด/หาย

15 วัน

15 วัน

---แจง

(นับแตวันที่ทราบ)

ขับครบ

1 ปไปขอ                          

ใบขับขี่          

สาธารณะได

7 วัน
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คูมือจดทะเบียนรถ

หมด

อายุ 

ปรับ 

2000 

บาท

ใบอนุญาตขับรถ

หาย/

ชํารุด 

ยื่น

ขอรับใบ

แทนตอ

นาย

ทะเบียน

15 วัน

ชั่วคราว

ตออายุ

ลวงหนาได 

3 เดือน

กรณีใบขับขี่

5 ปสวน

บุคคล

1 ป
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พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

• (1)  ทางหลวงพิเศษ

• (2)  ทางหลวงแผนดิน

• (3)  ทางหลวงชนบท

• (4)  ทางหลวงทองถิ่น

• (5)  ทางหลวงสัมปทาน

ทางหลวงตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535  มี  5  ประเภท 



ทางหลวงพิเศษ

• ทางหลวงพิเศษ  คือ  ทางหลวงที่จัดหรือทําไวเพื่อใหการจราจรผานไดตลอด

รวดเรว็เปนพิเศษ  ตามที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดและไดลงทะเบียนไวเปน

ทางหลวงพิเศษโดยกรมทางหลวงเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและ

บํารุงรักษา รวมทั้งควบคใุหมกีารเขาออกไดเฉพาะ โดยทางเสริมที่เปนสวน

หนึ่งของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดทําขึ้นไวเทานั้น 



ทางหลวงแผนดิน

• ทางหลวงแผนดิน  คือ  ทางหลวงสายหลักที่เปนโครงขายเชื่อมระหวาง

ภาค  จังหวัด  อําเภอ  ตลอดจนสถานที่ที่สําคัญ ที่กรมทางหลวงเปน

ผูดําเนินการกอสราง ขยายบูรณะและบํารงุรกัษา และไดลงทะเบียนไว

เปนทางหลวงแผนดิน



ทางหลวงชนบท
• ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเปน

ผูดําเนินการกอสราง ขยาย  บูรณะและบาํรุงรักษา และได

ลงทะเบียนไวเปนทางหลวงชนบท



ทางหลวงทองถิ่น
• ทางหลวงทองถิ่น  คือ  ทางหลวงที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน

ผูดําเนินการกอสราง  ขยาย  บูรณะและ

บํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทาง

หลวงทองถิ่นทางหลวงสัมปทาน คือ ทาง

หลวงที่รัฐบาลไดใหสัมปทานตาม

กฎหมายวาดวยทางหลวงที่ไดรับสัมปทาน 

และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวง

สัมปทาน



ทางหลวงสัมปทาน

• ทางหลวงสัมปทาน  คือ  ทางหลวงที่รัฐบาลไดใหสัมปทานตาม

กฎหมายวาดวยทางหลวงที่ไดรับสัมปทาน และไดลงทะเบียนไวเปน

ทางหลวงสัมปทาน

• ปจจุบันกรมทางหลวงมีทางหลวงสัมปทาน 1 สาย คือทางยกระดับ

อุตราภิมุขบนถนนวิภาวดีรังสิต



น้ําหนักบรรทุก

• พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535  ใหอํานาจผูอํานวยการทางหลวง

ในแตละประเภทออกประกาศหามใชยานพาหนะบนทางหลวงโดยที่

ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่

กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหายได  หาก

ฝาฝน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 

10,000 บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



ขอหามและขอควรปฏิบัติในการใชทางหลวง 

• มิใหผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน

เคลื่อนยาย รื้อถอน หรือทําใหไรประโยชนซึ่งเครื่องหมายจราจร ปาย

จราจร 

• ยานพาหนะใดๆ  เครื่องยนตหรือเครื่องอุปกรณเกิดขัดของหรือ

ชํารุดบนทางจราจรจนไมสามารถเคลื่อนที่ตอไปได 

• หามมิใหผูใดขี่ จูง ไลตอน ปลอย หรือเลี้ยงสัตวบนทางจราจร ทางเทา

หรือไหลทางตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 

5,000 บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ



กฎหมายที่เกี่ยวของกบัการขับรถ

• พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522

• พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522

• พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

• พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522



การใชทางของผูขับขี่

คนที่จูงที่ขี่ หรือที่ไลตอนสัตว

การจราจร หมายความวา

คนเดินเทา



 ทางเดินรถ  ชองเดินรถ  ชองเดินรถประจําทาง

 ไหลทาง ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง 

 สะพาน  ลานที่ประชาชนใชในการจราจร

     รวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหใชในการจราจร   

     หรือที่เจาพนักงานจราจรไดประกาศใหเปนทาง 

...หมายถึง...



พื้นที่สําหรับคนเดินเทาขามทาง

   ระดับพื้นดิน

   ระดับใตพื้นดิน

   ระดับเหนือพื้นดิน    

ทางขาม...หมายถึง...



2.  มีสิ่งกีดขวาง
 3. ที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบลวงหนาวาจะเกิด  
อันตรายหรือเสียหายแก  คน  หรือ รถ

1.   มีการจราจรพลุกพลาน

www.dreamstime.com
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สําหรับใหคนเดินเทา

ที่ขามทางหยุดรอ หรือ

ใหคนที่ขึ้น หรือลงจากรถ

หยุดรอกอนขามทาง

ตอไป



      1.ในเวลาเมื่อมีแสงสวางไมเพียงพอที่จะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวาง

  ในทางเดินรถโดยชัดเจนสําหรับระยะไมนอยกวา 150  เมตร เชน

- เวลากลางคืน    

- ฝนตกหนัก 

- หมอกลงจัด

      ผูขับตองเปดไฟหรือใหแสงสวางตามประเภท                  

ลักษณะ และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด  (ฝาฝนปรับไมเกิน500 บ.)

                การใชไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ
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          2.หามผูขับขี่ซึ่งขับรถทุกชนิดใชไฟหรือเสียงสัญญาณดังตอไปนี้

• ไฟสัญญาณแสงวับวาบ            ( ฝาฝนปรับไมเกิน 1,000 บาท)

• เสียงสัญญาณไซเรน

• เสียงสัญญาณที่เปนเสียงนกหวีด

• เสียงที่แตกพรา

• เสียงหลายเสียง

• เสียงดังเกินควร  เสียงดังอื้ออึง
เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
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ปฏิบัติตามสัญญาณไฟและกฎจราจร
ที่ทางแยกตอง

หยุดหลัง

เสนแนวหยุด

หมวด  กฎหมายวาดวยจราจรทางบก

จะเลี้ยวตองชะลอ เปดไฟเลี้ยว

กอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวา 30 ม.

ผานทางแยก

ทางรวม

เขตปลอดภัย

      พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไวเห็น

ชัดเจนทุกเวลา  ที่ใหคนเดินเทาที่ใหคนขามทางหยุดรถ

    หรือใหคนที่ขึ้นหรือลงจากรถหยุดรอกอนจะขาม

ทางตอไป

จอดรถ

จอดรถหาง 

ไมเกิน 25 ซม.

 รถที่สามารถนํามาใชในทางเดินรถ

ตองมีเสียงเครื่องยนตดังในระดับ 

80 เดซิเบล

 หามนํารถที่ดังกวามาวิ่ง  รถที่มีสิ่ง

ลากถูไปบนทางเดินรถ  รถที่มีลอ

ไมใชยางมาใชในทาง
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บริเวณหามแซง

บริเวณทางโคงรัศมีแคบ

บริเวณแซงได

บริเวณทางตรง  ทาง

โลง

ทางที่ปลอดภัย

ทั้งนี้ตองใชความ

ระมัดระวังขณะแซง

การแซง

แซงคันหนาทางขวามือ 

ยกเวนรถที่จะถูกแซง

กําลังเลี้ยวขวาหรือให

สัญญาณวาจะเลี้ยวขวา 

ผูขับขี่จึงสามารถแซง

ซายได

หมวด  กฎหมายวาดวยจราจรทางบก
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 รถที่มีสภาพไมมั่นคงแข็งแรง 

 รถที่มีอุปกรณสวนควบไมครบ หรือใชการไมไดตามปกติ

 รถที่ไมติดแผนปายทะเบียน และหรือแผนปายแสดงการ

ชําระภาษี

รถที่ทําใหเกิดความเสียหายแกผิวทาง มีสิ่งลากถูไปบน

ทางเดินรถ

 รถที่ทําใหเกิดมลภาวะรถที่อาจทําใหเสียสขุภาพอนามัย

รถที่มีสวนสัมผัสกับผิวทางที่มิใชยาง
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เครื่องหมายจราจรประเภทปายบังคับ



เครื่องหมายจราจรประเภทปายบังคับ



เครื่องหมายจราจรประเภทปายบังคับ



เครื่องหมายจราจรประเภทปายบังคับ



เครื่องหมายจราจรประเภทปายบังคับ











เครื่องหมายจราจรประเภทปายบังคับ



เครื่องหมายจราจรประเภทปายเตือน



เครื่องหมายจราจรประเภทปายเตือน



เครื่องหมายจราจรประเภทปายเตือน



เครื่องหมายจราจรประเภทปายเตือน



เครื่องหมายจราจรประเภทปายเตือน



เครื่องหมายจราจรบนผิวทางหรือขอบทาง



เครื่องหมายจราจรบนผิวทางหรือขอบทาง



เครื่องหมายจราจรบนผิวทางหรือขอบทาง



เครื่องหมายจราจรบนผิวทางหรือขอบทาง





ปายแนะนําทั่วไป และปายทางหลวงพิเศษ
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