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การทดสอบและออกใบอนุญาตพิเศษสําหรับขับรถยนตทหารมีวัตถุประสงค 
๑. เพื่อบรรจุเขารับราชการในตําแหนงพลขับ ชกท.๖๔๐ของหนวยตาง ๆ ใน ทบ. 
๒. เพื่อนําไปใชงานท่ัวไปตามแตละประเภทของใบขับข่ี เชน ประเภท ๒ รยบ. ตั้งแต  ๒   ตันข้ึนไป 
๓. เพื่อเล่ือนฐานะตาม  ชกท.  เชน  ชกท.๖๔๐  , ๖๔๑ ,  ๖๔๒  เปนตน 
๔. เพื่อรับเงินเพิ่มในตําแหนงพลขับ ( ร. ๓๑ ) 
๕. เพื่อยายกลับภมิูลําเนาเกิด 

        
 แบงประเภทของใบอนุญาตพิเศษ ฯ ๗ ประเภท 
การสงหลักฐานเพ่ือขอรับใบอนุญาตพิเศษสําหรับขับรถนั้น ตองแจงประเภทรถใหชัดเจนดวยวาเปนรถ

ประเภทท่ีเทาใด ดังจะกลาวตอไปนี้ คือ    
  ประเภทท่ีหนึ่ง หมายถึงรถยนตสายพานท่ีใชคันบังคับ 
  ประเภทท่ีสอง หมายถึงรถยนตสายพานหรือกึ่งสายพานท่ีใชพวงมาลัยบังคับ หรือรถยนตไม
นอยกวา ๓ ลอ บรรทุกน้ําหนักเกินกวา ๒ ตัน 

ประเภทท่ีสาม หมายถึงรถยนตไมนอยกวา ๓ ลอบรรทุกน้ําหนักไมเกิน ๒ ตัน 
  ประเภทท่ีส่ี หมายถึงรถจักรยานยนตมีพวงขาง 
  ประเภทท่ีหา หมายถึงรถจักรยานยนตท่ีพวงทาย 
  ประเภทท่ีหก  หมายถึงรถจักรยานยนตธรรมดา 
  ประเภทท่ีเจ็ด หมายถึงรถทุกประเภทตั้งแตประเภทท่ีหนึ่งถึงประเภทที่หก คือ ขับรถไดทุกประเภท 
              การเขียนใบอนุญาตพิเศษ ใหลงประเภทท่ีดวยอักษรเทานั้น ถาขอเพิ่มประเภทของรถในใบอนุญาตพิเศษ ก็ใหเติม
ประเภทของรถที่ขอเพ่ิมใหมลงในใบอนุญาตพิเศษฉบับเดิมโดยไมตองเปล่ียนใบอนุญาตใหม 

 
ขั้นตอนในการขอสอบใบอนุญาตพิเศษขับขี่รถยนตทหาร 

๑. หนวยต้ังแตระดับ กรม ข้ึนไปมีหนังสือมาที่ รร.ขส.ขส.ทบ. หนังสือนาํจากหนวย ๑ เร่ือง ตอการสอบ
ใบอนุญาต ๑ ประเภท หากผูทําการทดสอบมีความประสงคสอบใบอนุญาตมากกวา ๑ ประเภทก็ใหทําหนังสือตาม
จํานวนประเภทใบอนุญาตท่ีตองการสอบ เชน ตองการทําใบอนุญาตฯ ประเภทท่ี ๓ , ๖ ก็ใหทําหนังสือมา ๒ เร่ือง 

๒. กําหนดวนั เวลาเพ่ือทําการทดสอบสามารถเลือกได ๒ วิธี 
๒.๑  ทดสอบที่ รร.ขส.ขส.ทบ. โดยเตรียมยานพาหนะท่ีจะทดสอบมาดวยพรอมท้ังมีนายทหารชัน้

สัญญาบัตรหรือนายสิบควบคุมมาดวย ๑ คน ( เปนผูท่ีมีใบอนุญาตพิเศษขับข่ีรถยนตทหารแลว ) 
                     ๒.๒      ขอรับการสนับสนุนกรรมการเดนิทางไปทําการทดสอบยังหนวยขอรับการสนับสนุน
ท้ังนี้หนวยขอรับการสนับสนุนตองมีกําลังพลที่จะเขารับการทดสอบไมนอยกวา ๑๐๐ คน โดยหนวยขอรับการ
สนับสนุนตองเสียคาใชจายในการเดินทาง คาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก ฯ 
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 หากเปนกรณทีดสอบเพื่อบรรจุเขารับราชการหนวยรับการสนับสนุนตองนํากําลังพลมาทดสอบยัง รร.ขส.ขส.
ทบ.   ( เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก จก.ขส.ฯ เปนกรณีไป ) 

 
การเตรียมตัวเพื่อเขารับการทดสอบ 
๑     ผูท่ีมีความประสงคทําการทดสอบใบอนุญาตฯ ประเภทที่ ๑ ใหดูเอกสารประกอบไดแก คูมือคุณ

ลักษณะเฉพาะเบ้ืองตนของยานพาหนะท่ีหนวยใชอยู เชน ร. ๑๒ พัน ๑ , ๓ ใช รถสายพาน  M ๑๑๓ A๒ ใหดู
คูมือคุณลักษณะเฉพาะเบ้ืองตนของรถสายพาน  M ๑๑๓ A๒ เปนตน 

๒.    ผูท่ีมีความประสงคทําการทดสอบใบอนุญาตฯ ประเภทที่ ๒,๓,๖ ใหดเูอกสารประกอบไดแก  
 
การขอรับใบอนุญาตพิเศษขับขี่รถยนตทหาร 
ผูท่ีสามารถผานภาคปฏิบัติจะไดรับใบแจงผลการสอบของ รร.ขส.ฯ เพื่อนําไปประกอบต้ังเร่ืองขอ

ใบอนุญาตฯ ตอไป  
๑.  ผูท่ีสอบไมผานภาคปฏิบัติสถานีท่ี ๑ – ๓ ในหนังสือ ๑ เร่ืองสามารถสอบได ๒ คร้ังๆละ ๒ หน ( ถา

ไมผานสถานีท่ี ๔   ๑  หน  ถือวาไมผาน ๒ หน ) 
๒.  เม่ือสอบผานภาคปฏิบัตแิลวจึงสอบภาคทฤษฎีตอไป  ( สอบได ๑ หน เทานัน้ ) 
 
พระราชบัญญัติ , ระเบียบ , ขอบังคับท่ีนาสนใจ 

๑.  พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.๒๕๒๒ 
๒. พ.ร.บ.รถยนตทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ 
๓. ขอบังคับทหารวาดวย การใชรถยนตทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ 
๔. ระเบียบ กห. วาดวยรถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ 
๕. ระเบียบ กห. วาดวยการบรรจุการโอนและการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙   

  
การทดสอบบุคคลเพ่ือขอรับใบอนุญาตพิเศษสําหรับขับรถยนตทหาร 

การทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตพิเศษสําหรับขับรถยนตทหาร แบงการสอบเปน ๒ ประเภท คือ 
  ๑. การสอบทางปฏิบัติ 
  ๒. การสอบขอเขียน 

 การสอบทางปฏิบัต ิ
 ความมุงหมาย     เพื่อทดสอบความรูความสามารถของพลขับในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขับรถ การปฏิบัติ
ตามกฎจราจร และการใชความระมัดระวังเร่ืองความปลอดภัยในการขับรถบนถนน 
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 มาตราฐานท่ีตองการ   ผูเขารับการทดสอบ ตองสอบผานสถานีทดสอบไดทุกสถานี และตองมีคะแนนไม
นอยกวา ๖๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
 วิธีการและการปฏิบัติ     ผูเขารับการทดสอบจะตองทําการทดสอบสถานีตาง ๆ ตามลําดับ โดยแบงสถานี
ทดสอบเปน ๔ สถานี ดังนี้ 
  สถานีทดสอบท่ี ๑ การนํารถเขาจอดในท่ีจํากัด ( การหยุดรถตามจุดท่ีมุงหมาย ) 
  สถานีทดสอบท่ี ๒     การขับรถตามชองทางบังคับ ( การขับรถในท่ีจํากัด ) 
  สถานีทดสอบท่ี ๓ การขับรถข้ึน – ลง ลาด ( การเปล่ียนเกียรบนพื้นลาด )  
  สถานีทดสอบท่ี ๔  การปฏิบัติตามเคร่ืองหมายจราจร 

 การสอบขอเขียน 
 ความมุงหมาย  เพื่อทดสอบความรูในเร่ืองสวนตาง ๆ ของตัวรถ เคร่ืองยนต การขับรถ    การปรนนิบัติ
บํารุง กฎจราจร เคร่ืองหมาย และสัญญาณตาง ๆ รวมท้ัง พ.ร.บ.จราจรทางบก 
 มาตราฐานท่ีตองการ  ผูเขารับการทดสอบ ตองตอบปญหาสอบไดคะแนนไมนอยกวา ๕๕ ใน     ๑๐๐ 
คะแนน 
 วิธีการและการปฏิบัติ  ผูเขารับการทดสอบ จะไดรับปญหาสอบ และตองตอบปญหาสอบภายในเวลา
ทดสอบท่ีกําหนด 
( หมายเหตุ ผูท่ีผานการทดสอบทางปฏิบัติแลว จึงจะมีสิทธ์ิเขารับการทดสอบขอเขียน ) 

 คําแนะนําสนามทดสอบ 
 สถานีทดสอบท่ี ๑   การนํารถเขาจอดในท่ีจํากัด ( การหยุดรถตามจุดท่ีมุงหมาย ) 
  ความมุงหมาย 
  ๑. ใหสามารถจอดรถในพ้ืนท่ีแคบและจํากัดลอมรอบ 
  ๒. รูจักการกะระยะตามขนาดของรถ 
  ๓. รูจักการใชพวงมาลัย ประกอบกับการใชเกียรเดินหนา และถอยหลัง 
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รูปสนามทดสอบใบอนุญาตพิเศษสําหรับขับรถยนตทหาร ณ รร.ขส.ขส.ทบ. 
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ลักษณะของสถานีทดสอบ 
สนามสอบสําหรับใบอนุญาต ฯ ประเภทท่ี ๓ - 

ก)                (ค) (

         ๑ ฟุต  
    

(ข)                                              

 
๓ ฟุต          ๓ ฟุต 
 (ง)                        (ง) 
           

 ๑ ฟุต     (จ) 

 

จุดเร่ิมตน 

 

สนามทดสอบสําหรับใบอนุญาตฯ ประเภทท่ี ๒ 
   (ก)        (ค) 
              ๑    ๑ ฟุต 

                       
 1๓ ฟุต                                   ๔ ฟุต 

    (ง)           (ง) 
              ๑ ฟุต   (จ) 

 

       
                                 3

จ น       ุดเร่ิมต  

 
 



 6

๑. ขีดเสนตรง สมมุติใหเปนเสนทางฟุตบาท (ก) 
ุตบาทระยะ ๑ ฟุต 

๒ ดังรูป (ค)  
๒. ขีดเสนตรงเสนหนึ่งใหขนาน และหางจากเสนฟ
๓. นํารถท่ีจะทดสอบ จอดโดยให ลอหนาและลอหลังทับเสน ในขอ 

วัดจากกันชนหนา และกันชนหลัง ออกไปดานละ ๓ ฟุต (ง) และวัดออกไปทาง
ดานขวาของตัวรถ ๑ ฟุต (จ) นําหลักปกเปนแนวดานหนารถ จํานวน ๔ หลัก และ
ปกเปนแนวดานหลังรถ จํานวน ๔ หลัก   ดังรูป  

( หมายเหตุ   สําหรับรถยนตบรรทุกขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ข้ึนไป ใหดําเนินการ
เชนเดียวกัน แตระยะหางจากกันชนหนาเพิ่มเปน ๔ ฟุต สวนรถยนตบรรทุก M.๓๕ ระยะหาง
จากกันชนหนาและหลัง เพิ่มเปนดานละ ๔ ฟุต ) 
 วิธีปฏิบัติ 

๑. นํารถท่ีจะทดสอบเขาจอดท่ีจุดเร่ิมตน เม่ือผูรับการทดสอบพรอม กรรมการจะให

าจอดภายในชองท่ีกําหนด โดยใหปฏิบัติท้ังถอยหลัง และ

 จะนับเปนคร้ังท่ี ๑ ในกรณีท่ีผูรับการ

ถถอยหลังคร้ังท่ี ๑ แลว ผูรับการทดสอบจะตองบังคับรถ เดินหนา 

 , (ซาย) ชู

นด จะแจงใหผูรับการ

ดสอบบังคับรถชนหลักใด หลักหนึ่ง ท้ัง

 

สัญญาณเร่ิมปฏิบัติ 
๒. บังคับรถถอยหลังเข

เดินหนา รวมกันแลวไมเกิน ๖ คร้ัง 
๓. การบังคับรถถอยหลัง เขาจอดคร้ังแรก

ทดสอบไมแนใจวาจะเขาจอดไดหรือไม ใหยกมือขวา , (ซาย) ชูข้ึนนอกตัวรถ
เพื่อรองขอเขาจอดใหม เม่ือคณะกรรมการทดสอบอนุญาตแลว ใหนํารถเขาไปท่ี
จุดเร่ิมตน เพื่อปฏิบัติใหม (การรองขอ เพื่อนํารถเขาจอดใหม อนุญาตใหกระทําได 
๑ คร้ังเทานั้น) 

๔. หลังจากบังคับร
– ถอยหลัง เขาจอดภายในชองท่ีกําหนดใหไดรวมแลวไมเกิน ๖ คร้ัง 

๕. เม่ือนํารถเขาจอดภายในชองท่ีกําหนด ผูรับการทดสอบตองยกมือขวา
ข้ึนนอกตัวรถ เพื่อแจงใหกรรมการทราบวาเรียบรอยแลว 

๖. เม่ือกรรมการตรวจแลวเห็นวาไดตามมาตราฐานที่กําห
ทดสอบนาํรถออกจากชองจอด โดยจะเดินหนา – ถอยหลัง กี่คร้ังก็ได แตตองไมใช
เวลานานเกินสมควรในการ   นํารถออก 

๗. ในขณะปฏิบัติการทดสอบ หามผูรับการท
ดานหนาและดานหลัง และหามลงจากรถในขณะทดสอบเด็ดขาด 
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มาตราฐานท่ีตองการ 

พลขับสามารถนํารถเขาจอดในท่ีจาํกัดได โดยปฏิบัติตามวิธีท่ีกําหนด และใหลอหนา
กับลอหลังของรถขนานกับขอบฟุตบาท หางจากฟุตบาทไมเกิน ๑ ฟุต ในขณะปฏิบัติ หามหมุน
พวงมาลัย ขณะท่ีรถจอดอยูกบัท่ี ท้ังนี้เพื่อปองกันการชํารุดของยาง และระบบบังคับเล้ียว และ
เคร่ืองยนตตองไมดับมากกวา ๓ คร้ัง 

สถานีท่ี ๒   การขับรถตามชองทางบังคับ (การขับรถในท่ีจํากัด) 

  ความมุงหมาย 
๑. เพื่อใหสามารถขับรถตามชองทางบังคับได  
๒. รูจักการกะระยะ ตามขนาดของรถ  
๓. รูจักการสังเกต และระมัดระวังส่ิงท่ีกีดขวางอยู  
๔. รูจักใชความเร็วใหเหมาะสม กับชองทางบังคับ  

ลักษณะของสถานีทดสอบ 

 
     จุดเร่ิมตน 
 
 
 
 
 

  

นําหลักตั้งเปนชองทางบังคับ โดยใหหลักหางจากตวัรถขางละ ๑ ฟุต ( สําหรับ รยบ. ๑/๔ ตัน ,  
๑ ตัน ปคอัพ ) การตั้งหลักใหตั้งเปนคู ระยะหางระหวางหลักประมาณความยาวของรถ โดย
พิจารณาใหรถสามารถเล้ียวซาย และขวา หลบหลีกหลักท่ีตั้งไว ควรจดัทําไวอยางนอย ๖ คู 

 วิธีปฏิบัติ 
๑. นํารถเขาจอด ณ. จุดเร่ิมตน  
๒. ขับรถผานหลักท่ีตั้งไวเปนชองทางบังคับโดยใชความเร็วอยางเหมาะสม 

เล้ียวซาย – ขวา ผานตามชองทางจนถึงหลักสุดทาย 

มาตราฐานท่ีตองการ 

 พลขับสามารถขับรถผานหลักท่ีกําหนดไวเปนชองทางบังคับโดยไมชนหลัก และขับรถ
เคล่ือนท่ีไปขางหนาตามชองทาง โดยไมตองหยุดหรือถอยหลัง 
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สถานีท่ี ๓   การขับรถขึ้น – ลงลาด ( การเปล่ียนเกียรบนพื้นลาด ) 

ความมุงหมาย 

๑. เพื่อใหสามารถขับข้ึน – ลง ลาดไดโดยปลอดภัย  
๒. ใหรูจักสมรรถนะของเคร่ืองยนตเม่ืออยูบนลาด  
๓. ใหรูจักการใชเกียรใหสัมพันธกับหามลอมือ  

ลักษณะของสถานีทดสอบ 
 
 
 
 

 
 
 
 เปนลาดสรางดวยซีเมนต หรือวัสดุอ่ืนท่ีแข็งแรง ความชันของลาดประมาณ ๔๐ %  

 วิธีปฏิบัติ 
๑. จอดรถรอท่ีจุดเร่ิมตนเชิงลาด  
๒. กรรมการจะใหสัญญาณนํารถข้ึนลาด ใหผูเขารับการทดสอบขับรถขึ้นไปจอดบน

ลาด โดยไมใหลอหนาพนลาดไปอยูในแนวระดับ แลวดึงหามลอมือ เปล่ียนเปน
เกียรวาง เสร็จแลวดับ  เคร่ืองยนต 

๓. กรรมการใหสัญญาณออกรถ ผูเขารับการทดสอบ ติดเคร่ืองยนต ขับรถขึ้นลาด
ตอไป 

๔. เม่ือถึงกลางสะพานแนวระดับใหลดความเร็ว กอนขับลงลาด  
๕. ใชหามลอบังคับความเร็ว ขณะขับลงลาด  

 

มาตราฐานท่ีตองการ 

 การขับรถบนลาด หลังจากติดเคร่ืองยนตใหมแลว เคร่ืองยนตตองไมดบั และตองไมทํา
ใหรถล่ืนไหลถอยหลังเกิน ๑ ฟุต ผูเขารับการทดสอบตองมีความระมัดระวังในการบังคับรถ 
และใชพวงมาลัยบังคับรถใหตรงเสนทางขณะข้ึน – ลงลาด 
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สถานีท่ี ๔    การปฏิบัติตามเคร่ืองหมายจราจร 

  ความมุงหมาย 
๑. ปฏิบัติไดถูกตองตามเคร่ืองหมายจราจรท่ีกําหนด  
๒. ใหสัญญาณไดถูกตอง และเหมาะสมตามโอกาสอันควร  

ลักษณะของสถานีทดสอบ 
                    สะพานลาด 

 
 

หยดุ                                                   

      หยุด 

                    
                         
 

  
  
 
สนามทดสอบจะติดตั้งเคร่ืองหมายจราจรไวตามจุดตาง ๆ โดยมีปายบังคับตามกฎจราจร 

 วิธีปฏิบัติ 
๑. ผูเขารับการทดสอบ ขับรถตามเสนทางท่ีกําหนด โดยจะตองสังเกตปายเตือน และ

เคร่ืองหมายจราจร แลวปฏิบัติตามใหถูกตอง 
๒. แสดงสัญญาณไฟ  และสัญญาณมือ  ขณะปฏิบัติตามเคร่ืองหมายจราจร  ถึง

จุดประสงควาจะกระทําส่ิงใด 

มาตราฐานท่ีตองการ 

ผูเขารับการทดสอบขับรถไดอยางถูกตองปลอดภัย รูจกัปายเตือน และเคร่ืองหมาย
จราจร แสดงสัญญาณมือ หรือสัญญาณไฟไดถูกตอง และมีความระมัดระวังอยูตลอดเวลา มี
ความต่ืนตัว สามารถแปลความหมายของเคร่ืองหมาย ส่ิงบอกเหตุไดเปนอยางด ี
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