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ข้อสอบช่วงแรก 25 ข้อ จะมีภาพมาให้ดู แล้วเลือกตอบ (Inzicht in 25 gevaarlijke 

verkeerssituaties) 

a. Remmen(แตะเบรค) b. Gas loslaten(ปลอ่ยคนัร่ง) c. Niets doen(ไมต้่องท ำอะไร ขบัตอ่ไปด้วยควำมเร็วเดมิที่ขบัอยู)่ 

 Remmen (เหยียบเบรคเพื่อลดควำมเร็วอยำ่งรวดเร็ว หรือเพื่อทีจ่ะหยดุ เพรำะจ ำเป็นท่ีจะลดสถำนกำรณ์ที่จะ
ก่อให้เกิดอบุตัเิหต ุกำรเหยยีบเบรคจ ำเป็นในกำรท่ีจะรักษำระยะหำ่งกบัสิง่ที่อยูข้่ำงหน้ำ)  

 Gas loslaten (เอำใจใสเ่ป็นพิเศษ และเตรียมพร้อมที่จะเลอืกกระท ำอยำ่งอื่น เป็นกำรคอ่ยๆ ลดควำมเร็วลง 10 
ก.ม.  เพื่อจะได้ดสูถำนกำรณ์จรำจรได้ดีขึน้ ที่จะขบัผำ่นผู้ใช้ทำงอืน่ได้อยำ่งปลอดภยั หรือเพื่อรักษำระยะหำ่ง
จำกผู้ที่อยูข้่ำงหน้ำ 

 Niets doen (ขบัตรงตอ่ไป ไมต้่องเหยยีบเบรค ไมต้่องปลอ่ยคนัเร่ง) 

         

ภำพท่ีให้มำนัน้สมมตเิรำนัง่ขบัอยูใ่นรถ แล้วจะบอกวำ่ถ้ำเรำขบัรถด้วยควำมเร็วดงัตอ่ไปนี ้เรำจะต้องท ำอยำ่งไร เช่น 

- ขบัด้วยควำมเร็ว 70 ก.ม. มีปำ้ยทำงโค้ง ค ำตอบ ต้อง Remmen 

- ขบัด้วยควำมเร็ว  50 ก.ม. ตรงทำงรถไฟ(overweg) เรำต้องท ำอยำ่งไร ตอบ ต้อง Remmen 

- ขบัด้วยควำมเร็ว 40 ก.ม. ทำงแคบ มีรถจกัรยำน มีรถคนัอื่นมำข้ำงหน้ำต้องท ำอยำ่งไร ตอบ ต้อง Remmen 

- ขบัรถด้วยควำมเร็ว 60 ก.ม. มปีำ้ย วงกลมมตีวัเลข 30 ภำยในวงกลมกบัภำพววั 

เรำต้องท ำอยำ่งไร ตอบ  Remmen 

- ขบัรถด้วยควำมเร็ว 20 ก.ม. เข้ำใกล้ไฟแดง ต้องท ำอยำ่งไร ตอบ ต้อง Remmen 
- ขบัรถด้วยควำมเร็ว 40 ก.ม. ผำ่นรถเก็บขยะ จะท ำอยำ่งไรดแูล้วไมอ่นัตรำย ตอบ Niets doen 
- ขบัรถด้วยควำมเร็ว 100 ก.ม/ช.ม.. มีฝนตก กระชัน้ชิดเข้ำใกล้รถข้ำงหน้ำต้องท ำอยำ่งไร ตอบ ต้อง Remmen 
- ขบัรถบนทำงดว่นด้วยควำมเร็ว 60 ก.ม./ช.ม. มีปำ้ยควำมเร็วสงูสดุข้ำงหน้ำ 70 ก.ม./ช.ม. ตอบ Niets doen 
- ขบัรถด้วยควำมเร็ว 30 ก.ม./ช.ม.จะผำ่นทำงแยก ต้อง Gas los 
- ขบัรถด้วยควำมเร็ว 60 ก.ม./ช.ม. ทำงนอกเขตชมุชน แคบ มีรถสวนมำข้ำงหน้ำ ให้ Gas los 
- ขบัรถด้วยควำมเร็ว 50 ก.ม./ช.ม. มีเส้นลำกสขีำว ทำงแคบ มีรถจอดข้ำงทำง และรถมีรถสวนข้ำงหน้ำให้ Remmen 

****จะเห็นได้วำ่เรำต้องใช้ไหวพริบ ตดัสนิใจอยำ่งรวดเร็ว มเีวลำแค ่8 วินำที เพื่อควำมปลอดภยัสงูสดุ อยำ่งถ้ำเรำมองจำ
กระจกเห็นรถคนัหลงัตำมมำติดๆ ก็ไมเ่หมำะที่จะเบรคอยำ่งกะทนัหนั เพรำะจะถกูชนท้ำย อยำ่งถ้ำขบัผำ่นคนขีม้่ำ เรำก็
ต้องระวงั ขบัผำ่นเด็กๆ ก็ต้องระวงั  ถ้ำเห็นลกูบอลบนถนนก็ต้องคำดวำ่จะมีเด็กวิง่ออกมำเก็บบอลต้องเบรค เห็นเป็ด เห็น
ววั ก็ต้องเบรค เห็นคนกำงร่มมองเรำไมเ่ห็น เรำก็ต้องเบรค 
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ซึง่25 ข้อแรกนีใ้ช้ควำมรวดเร็วในกำรตดัสนิใจ จำก 25 ข้อ ท ำได้ 13 ข้อ ก็จะผำ่น ต้องตดัสนิใจเร็วมำก บำงทียงัไมก่ดตอบ
ต้องผำ่นไปข้อตอ่ไปซะแล้ว Tips ข้อแนะน ำในกำรกดเลอืก สว่นใหญ่ค ำตอบจะ gas loslaten (ปลอ่ยคนัเร่ง)เป็นสว่นใหญ่   

จะ Remmen (แตะเบรค) เมื่อเหน็ลกูบอล/ลกูโป่ง กลิง้มำบนถนน หรือลอยอยูก่ลำงอำกำศ เพรำะ ต้องคำดวำ่เด็กจะ
ตำมมำเก็บลกูบอล ลกูโป่ง พฤตกิรรมของเด็กยำกทีจ่ะเดำ หรือเหน็ฝงูหำ่น/เป็ด ฝงูววั บนถนนต้องแตะเบรค สว่นค ำตอบ 
Niks doen (ไมต้่องท ำอะไร) จะมีน้อยมำก เช่น ถ้ำเรำขบัท่ี 20 ก.ม./ช.ม. บนทำงที่เตม็ไปด้วยหิมะก็แทบไมต้่องท ำอะไร 

 

ค าถาม-ตอบ 

1. คนขบัมีเวลำส ำหรับตอบสนอง (reactietijd) ก่ีวินำที ตอบ  1 วนิำที (Gemiddelde reactietijd van een bestuurder is   

    1 second) 

2. ถ้ำคณุมองเห็นในระยะ 50 ม. จะแซงได้หรือไม ่ตอบ ไมไ่ด้ (Als het zicht minder is dan 50 meter is het verboden in    

    te halen) 

 

3. กรณีมีรถต ำรวจขบัมำด้วยไฟกระพริบ เรำต้องปฏิบตัิอยำ่งไร ตอบ ขบัช้ำลง รักษำระยะหำ่ง แอบตรง vluchtstrook  

    ( Wanneer er politie nadert met sirene lichten moet u langzamer rijden en ruimte maken, er mag zelfs     

     gebruik worden gemaakt van de vluchtstrook) 

 

4. ถ้ำมีปำ้ยสฟีำ้ขนำดเลก็พร้อมช่ือสถำนท่ี (binnen de bebouwde kom) ควรขบัด้วยควำมเร็วเทำ่ใด ตอบ 50 ก.ม./ช.ม. 

 
5. ในขณะท่ีเรำขบั zone 30 ก.ม. ต้องระวงัสิง่ใด ตอบ เด็กๆ( wanneer u zich in een 30km/h zone bevindt moet u   

     alert zijn voor kinderen) 

6. เสำสะท้อนแสงสแีดง (bermpaaltje met rode reflector) จะอยูท่ำงด้ำนไหนของทำง ตอบ ทำงขวำ 

    (Rode reflectoren zijn alleen aan de rechterzijde van de weg.) 

7. ถ้ำเรำขบัรถที่มีรถพว่ง จะท ำให้มีผลอยำ่งไร ตอบ  ระยะหยดุมำกขึน้ด้วย (Wanneer je rijdt met een aanhangwagen    

    heb je een grotere stop afstand, zeker wanneer de aanhangwagen beladen is.). 

8. เขตที่ขบัด้วยควำมเร็วเทำ่ใดทีม่ีอบุตัิเหตเุกิดขึน้มำกสดุ ตอบ 80 ก.ม./ ช.ม.(Meest dodelijke ongevallen gebeuren   

    bij 80km/h wegen). บนทำงดว่นจะมีอบุตัิเหตนุ้อย เพรำะ รถแตล่ะคนัขบัด้วยควำมเร็วระดบัเดียวกนั 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederlands_verkeersbord_H1.svg


 

 

www.vtvtn.nl  e-mail : info@vtvtn.nl 
Facebook : Vereniging Tolken en Vertalers Thai-Nederlands 

9. อะไรบ้ำงที่มีผลตอ่ remafstand (ระยะกำรเบรค) ตอบ พืน้ผิวถนน(het wegdek) ดอกยำงล้อ (het profile van de  

   banden อยำ่งน้อย 1.6 ม.ม.) และ คณุภำพของเบรค (kwaliteit van de remmen) 

10. ก่อนจะถึงทำงม้ำลำย มีข้อห้ำมคือ ตอบ ห้ำม แซง (Bij het zebrapad is het verboden in te halen, en verboden   

    voor of na het zebrapad te parkeren). 

11. ทำ่นขบัรถขณะฝนตก ล้อชนดิใดทีช่่วยลดภำวะ aquaplaning (น ำ้ที่พืน้ถนน ท ำให้ลืน่ได้รถกลำยเป็นเรือ) ตอบ ล้อ
ส ำหรับหน้ำหนำว   

     (U rijdt in de regen. Bij welke type band is de kans op aquaplaning het kleinst? : Bij de winterband) 

12.  มีภำพ คนจงูม้ำเดินถือวำ่เป็น bestuurder หรือไม ่ตอบ เป็น bestuurder.( Een vrouw met een paard aan de lijn   

     valt onder de catagorie: bestuurder). 

13.ถ้ำขบัรถขณะฝนตกหนกัต้องขบัด้วยควำมเร็วเทำ่ใด ตอบ ไมค่วรขบัเร็วกวำ่ 50 ก.ม. / ช.ม.(Bij zeer zware regenval  

     is het advies snelheid 50km/h). 

14. เมื่อดื่มอลักอฮอลจะหมดฤทธ์ิภำยในก่ีชัว่โมง ตอบ 10 ช.ม. (Alcohol breekt af met 0.1 promile per uur, 1 promile  

     afbreken duurd 10 uur. 1 biertje staat aan 0,1promile.) 

15.โทรศพัท์บนทำงดว่นไว้ใช้กรณีฉกุเฉิน ทำ่นต้องเดินมำกสดุก่ีก.ม.ถึงจะถึง โทรศพัท์Praatpaal ที่อยูใ่กล้ที่สดุ จะอยูห่ำ่ง 

     กนัเป็นระยะก่ีก.ม. ตอบ 2 ก.ม. (Hoeveel km. moet u maximaal lopen om bij de praatpaal te komen die het    

     dichtste bij is ? : 2 km.) 

16. เมื่อขบัรถขณะมีหมอก เรำควรปฏิบตัิอยำ่งไร ตอบ ไมแ่ซง ปรับควำมเร็ว และเปิดไฟหมอก( Tijdens mist is het  

      verstandig niet in te halen en je snelheid aan te passen. Ook moet je je mistlampen aanzetten). 

17.ใบอนญุำตขบัขี่รถยนต์ชนิด B สำมำรถขบัรถที่บรรทกุผู้ โดยสำรได้มำกสดุ 8 ทำ่น ไมร่วมคนขบั (Met rijbewijs B mag   

  u rijdt in een busje met maximaal 8 personen, exclusief de chauffeur.) 

18. ล้อรถต้องมี profile (ดอกยำงรถ ซึง่มีผลตอ่กำรเบรค) อยำ่งน้อยเทำ่ใด ตอบ 1.6 ม.ม.( Het banden profile moet   

     minstens 1,6 mm zijn). 

19. ถ้ำจะออกจำกทำงดว่น จะต้องเปิดไฟเลีย้วบอกทำงประมำณก่อนก่ีเมตร ตอบ 300 ม.( U wilt van de snelweg af.  

     Wanneer zet u uw richtingaanwijzer aan? : 300 meter voor de uitvoegstrook). 

20. ถ้ำรถเสยีจะต้องตัง้สำมเหลีย่มหำ่งจำกรถประมำณก่ีเมตร ตอบ 30 ม.( Bij auto pech is het verplicht een gevaren  

     driehoek 30 meter voor de auto te plaatsen). 
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21. รถเกำ่กวำ่ 3 ปีต้องเช็ค APK บอ่ยแคไ่หน ตอบ ทกุๆปี( Als je auto ouder is dan 3 jaar is het verplicht jaarlijks je  

     auto APK te laten keuren). 

เพิ่มเตมิค ำตอบข้อ 21 De APK keuring 
-รถท่ีใช้เบนซิน ตรวจเช็คครัง้แรกหลงัใช้ไป 4 ปี แล้วตรวจอีกในปีท่ี 6 และในปีท่ี 8 จำกนัน้ตรวจ
ทกุๆ ปี 
-รถใช้ดีเซล ตรวจเช็คครัง้แรกหลงัใช้ไป 3 ปี หลงัจำกนัน้ตรวจเช็คทกุๆ ปี 

 

22. ถ้ำขบัรถในขณะท่ีมีหิมะและมีหมอก ต้องขบัหำ่งจำกรถคนัหน้ำก่ีเมตร ตอบ 50 ม.(Bij sneeuwbal en mist is het  

      verstandig 50 meter afstand te hebben met andere bestuurders). 

23. นอกเมืองขบัได้ 80 ก.ม./ช.ม.  ในเมืองขบัได้ 50 ก.ม./ช.ม.ที่พกัอำศยัขบัได้ 15 ก.ม./ช.ม.( Buiten de bebouwde  

     kom is het toegestaan 80km/h te rijden en binnen de bebouwde kom 50km/h. En op een woonerf 15km/h). 

24. รถที่มีรถพว่ง (aanhangwagen) ไมว่ำ่ขบัท่ีไหน ท่ีทำงดว่น( autosnelweg) หรือนอกเมือง(buiten bebouwde kom  

     ขบัได้เร็วสดุเทำ่ใด ตอบ แค ่80 กม./ชม.(Een auto met aanhangwagen mag buiten de bebouwde kom, ook op   

    de autosnelweg, maximaal 80 km/uur) ***ตอนนีบ้นทำงดว่นขบัได้เร็วสดุ 90 กม./ชม. 

25.ถ้ำรถมีหิมะเกำะข้ำงหลงัและกระจกข้ำงขวำ จะถำมวำ่จะสำมำรถขบัรถออกไปได้ไหม ต้องตอบวำ่ ไมไ่ด้ (Als er  

    sneeuw zit op de autoruiten en op de buitenspiegel, mag je dan wegrijden? : Nee.) 

26.ถ้ำในเขตบริเวณที่พกัอำศยั (woonerf) มีคนเดินข้ำมถนน เรำต้องท ำอยำ่งไร ตอบ ให้คนเดินข้ำมถนนไปก่อน (Wat  

    moet je doen indien er een voetganger loopt op een woonerf?: De voetganger gaat voor) 

27. ถ้ำออกจำก uitrit เรำต้องท ำอยำ่งไร ตอบ ให้ทกุคนไปก่อน (Als je wilt wegrijden uit een uitrit moet je al het  

    overige verkeer voor laten gaan) 

28. ที่จอดรถคนพิกำรเรำสำมำรถหยดุสง่คนขึน้ลงได้หรือไม ่ตอบ ได้ แตจ่อดไมไ่ด้ (Mag je op een parkeerplaats voor  

     gehandicapten iemand in of uit laten stappen?: Ja, maar niet parkeren) 

29. ถ้ำรถเสยีเรำจะลำกรถ ต้องให้เชือกยำวหำ่งไมเ่กินก่ีเมตร ตอบ  5 ม.(Hoe lang moet de sleepkabel zijn indien je  

    een andere auto wil slepen? : 5 meter) เชือกยำว 4 ม. หรือ 3 ม. ก็ได้ 

30.เมือ่ขบัรถขบัรถเข้ำอโุมงค์ต้องเปิดไฟอะไร ตอบ ไฟต ่ำ (Grootlicht gedimd) (Welk licht moet je aandoen indien je  

     in een tunnel rijdt? : Grootlicht gedimd) 
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31. หมำยเลขโทรศพัท์ฉกุเฉินคือ หมำยเลขใด ตอบ 112 (In geval van spoed, welk telefoonnumer moet je bellen? :  

     112) 

32. ถ้ำถนนในเขตชมุชน มเีด็กวิ่งเลน่ และมีหิมะ ข้อสอบจะถำมวำ่ขบัด้วยควำมเร็ว 40 ก.ม./ช.ม.ได้ไหม ตอบวำ่ ไมไ่ด้ 

     (Als het gesneeuwd heeft en er lopen binnen de bebouwde kom kinderen op straat mag je dan 40 km/u   

     rijden?: Nee) 

33. ถ้ำเกิดอบุตัิเหต ุมีคนสิน้สติ ทำ่นจะท ำอยำ่งไร ตอบ ให้คนเจ็บควรนอนทำ่ตะแคง (Er is een ongeluk gebeurd. Er is  

      iemand bewusteloos. Wat moet u doen?: Probeer het slachtoffer op zijn zijde te leggen) 

34. ในภำพมีหมิะตก หรือมีหมอกลง ขบัควำมเร็วสงูสดุได้เทำ่ไร ตอบ 50 ก.ม./ช.ม.(Als het gesneeuwd heeft of het is  

      mistig, wat is de snelheid?: Adviessnelheid 50km/u 

35. เดก็ผู้หญิงอำย ุ20 ปี สำมำรถมีอลักอฮอล์ในร่ำงกำยได้เทำ่ใด ตอบ 0.2 promille (Een meisje van 20 jaar, hoeveel  

     alcohol mag zij in het bloed hebben wil zij mogen autorijden? : 0,2 promille)  

    (ถ้ำมีใบขบัขีย่งัไมถ่ึง 5 ปี มีอลักอฮอล์ในร่ำงกำยได้ 88 microgram ซึง่ก็เบียร์คร่ึงแก้วนัน่เอง ถ้ำหลงั 5 ปีไปแล้วมีอลั    

    กอฮอล์ในร่ำงกำยได้ 220 microgram (0.5 promille ) 

36. กรณีเกิดอบุตัเิหต ุต้องท ำอยำ่งไร ตอบ ดแูลตวัเองให้ปลอดภยัก่อน (In het geval is er ongeval , wat moet je  

     doen?: (zorgen voor eigen veiligheid) 

 

37. ถ้ำรถติดบนถนน เรำจะหลกีทำงให้รถมอเตอร์ไซด์(motorfiets) ต้องท ำอยำ่งไร ตอบต้องพยำยำมเลือ่นรถไปทำงซ้ำย 

     (Er is een file op de weg, je wil ruimte maken voor een motorfiets, wat moet je doen? : Je moet je auto naar   

     links) 

38. ก่อนจะขบัรถออกไป จ ำเป็นไหมที่จะต้องสตำร์ทรถไว้ก่อนแล้วคอ่ยขบัออกไป ตอบ ไมจ่ ำเป็น (Moet je de motor  

    laten opwarmen voordat je wegrijdt? : Nee) 

39. ถ้ำเรำตดิกลอ่งบนหลงัคำ เป็นกำรชว่ยประหยดัน ำ้มนัไหม ตอบ ไมเ่ป็นกำรประหยดัน ำ้มนั สิน้เปลอืง (Rijden met een  

     skybox gebruikt meer brandstof omdat je auto zwaarder wordt meer  wind vangt.) 

40. ขบัรถเปิดหน้ำตำ่งเป็นกำรประหยดัน ำ้มนัหรือไม ่ตอบ ไมเ่ป็นกำรประหยดัน ำ้มนั ตรงกนัข้ำมคอื ท ำให้สิน้เปลอืงน ำ้มนั  

    (Rijden met open ramen gebruikt meer brandstof.) 



 

 

www.vtvtn.nl  e-mail : info@vtvtn.nl 
Facebook : Vereniging Tolken en Vertalers Thai-Nederlands 

41. ขบัรถขึน้ทำงชนัเป็นกำรสิน้เปลอืงน ำ้มนัหรือไม ่ตอบ ใช่ (Als je naar boven rijdt op een helling gebruik je meer  

      brandstof) 

42. รถบรรทกุของหนกัเป็นกำรสิน้เปลอืงน ำ้มนัหรือไม ่ตอบ ใช่(Indien de auto zwaar beladen is met goederen  

     gebruikt hij ook meer brandstof) 

43. รถยนต์สว่นบคุคลชนดิ B น ำ้หนกัสงูสดุรวมรถพว่งคือ 3500 ก.ก. ตวัรถพว่งรวมสิง่ของที่บรรทกุต้องไมห่นกักวำ่ 750  

     ก.ก. (Een personenauto met aanhangwagen mag maximal 3500 kg wegen. De aanhangwagen zelf   

    inclusief belading niet meer dan 750 kg.) 

44. ถ้ำจะจอดรถใกล้ปำ้ยรถเมล์ จะต้องจอดหำ่งก่ีเมตร ตอบ 5 ม. (Hoe ver moet je een auto parkeren t.o.v. een  

     bushalte: 5 meter)  

45. เรำจะพบรถ brommobiel (45 ก.ม./ช.ม.) ได้ที่ใดบ้ำง ตอบ ในเมืองและนอกเมือง (Waar kan je een bronmobiel 
tegenkomen? In  

     de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom) 

46. ในเขตชมุชนเรำสำมำรถจอดรถได้ตอนกลำงคืนโดยไมต้่องเปิดไฟ แตถ้่ำนอกเขตชมุชนนอกเมอืงเรำต้องเปิดไฟ   

     stadslicht ด้วย (Binnen de bebouwde kom kun je een voertuig ‘s nachts parkeren zonder licht aan te doen,  

    maar buiten de bebouwde kom moet bij het parkeren het stadlicht aan) 

48. ขบัรถเข้ำอโุมงค์ตอนกลำงวนั อโุมงค์มีแสงสวำ่งไมเ่พียงพอ ทำ่นต้องท ำอยำ่งไรก่อนขบัรถเข้ำอโุมงค์ ตอบ ต้องเปิดไฟ   

     dimlicht (U wilt overdag een tunnel inrijden. De tunnel is niet goed verlicht. Wat doet u voordat u de tunnel   

     inrijdt? : Ik doe mijn dimlicht aan en ik wacht even met het inhalen. 

49. ใบขบัขีม่ีอำยก่ีุปี ตอบ 10 ปี (Hoe lang is het rijbewijs geldig?: 10 jaar)  

50. ตรงช่อง fietspad en fietsstrook อนญุำตให้เฉพำะ fietsers en snorfietsers ใช้ทำงได้เทำ่นัน้ (Op het fietspad en  

     de fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden) 

51. ผู้ที่เก่ียวข้องจำกอบุตัิเหตรุถชนทกุคน จะต้องอยูต่รงจดุเกิดเหต ุห้ำมออกไปก่อนทีจ่ะมีกำรจดบนัทกึ(Alle  

     betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats niet verlaten voordat alle gegevens zijn  

     genoteerd.) 

52. เฉพำะในเขตชมุชน (binnen bebouwde kom)  ที่ต้องให้รถบสัไปก่อน (Binnen de bebouwde kom moet de bus  

     voorgelaten worden indien deze een halte wil verlaten) 



 

 

www.vtvtn.nl  e-mail : info@vtvtn.nl 
Facebook : Vereniging Tolken en Vertalers Thai-Nederlands 

53. เดก็ที่สงูน้อยกวำ่ 150 ซ.ม. ต้องใช้ driepuntsgordel (Iemand die kleiner is dan 150 cm mag achter in de auto  

      de driepuntsgordel als heupgordel dragen)  

 54. ทำงซ้ำยของไหลท่ำงจะมเีสำสะท้อนแสงสใีด ตอบ สขีำว (Witte reflectoren zijn alleen aan de linkerzijde van de   

       weg.) 

55. ใครสำมำรถขอตรวจน ำ้มนัจำกรถคณุได้ ตอบ เจ้ำหน้ำที่ศลุกำกร (Douane) (Wie gaat de brandstof   

      controleren?) 

56. กฎในกำรกลบัรถ (keren) คอื ต้องให้ทกุคนไปก่อน 

57. ใกล้ทำงม้ำลำย (zepbrapad) ห้ำมแซงผู้ใดบ้ำง ตอบ ห้ำมแซงทกุๆ ยวดยำนพำหนะ (Wie mag u vlak voor een  

      zebrapad niet inhalen : geen enkel voertuig) 

58. ทำงโค้งห้ำมแซง (U rijdt op een baansweg. Voor u begint een bocht, haalt u in ? : Nee, vlak voor een bocht  

      en in een bocht haal ik niet in.) 

59. ส ำเนำหรือ kopie ใบขบัขี่ ไมส่ำมำรถใช้ได้ (Rijden met kopie van rijbewijs is altijd verboden) 

 

 

 

60. จำกภำพหมำยถงึอะไร ตอบ เป็นโซนห้ำม voertuigen (รถ ยวดยำนยนต์),  ruiter (คนขี่ม้ำ), geleider    
vee/trekdieren (คนต้อนฝงูสตัว์) (Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of         
trekdieren of vee) เฉพำะคนเดนิเท้ำผำ่นได้ (voetganger) 

61. ผู้ที่เก่ียวข้องกบักำรชน อบุตัิเหตทุี่เกิดขึน้ ต้องอยูใ่ห้กำรจนจดบนัทกึเสร็จ ห้ำมออกไปจำกที่เกิดเหต ุ(Alle 
betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats niet verlaten voordat alle gegevens zijn 
genoteerd.) 

62. ในเขตชมุชนต้องให้รสบสัไปก่อน (Bus voor laten gaan alleen binnen bebouwde kom) 

63.ดอกยำงล้อรถต้องอยำ่งน้อย 1.6 ม.ม.  (Het profiel van de banden moet minimaal 1,6 millimeter bedragen) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederlands_verkeersbord_C1.svg
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65. ใบขบัขี่รถยนต์ ชนดิ B มีผู้ โดยสำรได้ 8 คน รวมคนขบัเป็น 9 คน (Met rijbewijs B mag je 8+ jezelf (9 totaal) 
vervoeren.) 

66. ถ้ำถกูยดึใบขบัขี่ ห้ำมขบัรถ ขี่จกัรยำนได้ (Je mag niet rijden als je ontzegt bent van het rijbevoegdheid. 
Fietsen is wel toegestaan.) 
67. กำรบรรทกุของที่ยื่นออกนอกรถใช้ธงสแีดงอยำ่งเดียวไมไ่ด้ ต้องใช้ธงขำว-แดง (Uitstekende lading dat alleen met 
een rode vlag is gemarkeerd is niet toegestaan. Het moet met een rood/wit gestreepte bord worden 
aangegeven.) 
68. ไมอ่นญุำตให้ขบัรถออกไป ถ้ำรถไมม่ีกระจกด้ำนข้ำงทัง้ข้ำงขวำและข้ำงซ้ำย (Het is niet toegestaan om in een auto 
zonder buitenspiegels te rijden. Zowel rechts als links.)  
69. บรรทกุของ ของจะโผลห่รือยื่นออกทำงด้ำนข้ำงได้แค ่20 ซ.ม.(Maximum lading aan de zijkanten van een auto is 
20 cm.) (Zowel rechts als links.)  
70. ถ้ำบรรทกุของด้วยรถพว่งของนัน้จะโผลไ่ปข้ำงหน้ำได้หรือไม ่ตอบ ไมอ่นญุำต (Uitstekende lading aan de voorkant 
van een aanhanger is niet toegestaan.) 
71.ต้องคำดเขม็ขดัทัง้คนที่นัง่ข้ำงหน้ำและข้ำงหลงั (Gordels zijn verplicht zowel voor als achter.)  
72. จะเป็นกำรช่วยประหยดัน ำ้มนัได้ ถ้ำขบัด้วย cruis control (Brandstof kan worden bezuinigd worden door cruis 
control te gebruiken.) 
73. เร่งเคร่ืองสงูหรือเหยยีบคนัเร่ง ท ำให้เปลอืงน ำ้มนั (Minder toeren minder benzine. Minder gas geven is minder 
brandstof.) 
74. ไมเ่ป็นผลดีตอ่สภำพแวดล้อมถ้ำทำ่นสตำร์ทรถวอร์มอพั นำน (Het is slecht voor het milieu om in de winter uw 
auto warm te laten lopen.)  
75. เมื่อขบัรถผำ่นท่ีที่มีน ำ้ ก็ต้องรัดเข็มขดั (Ook langs het water draag je gordel om tijdens het rijden.) 
 76.  ยำที่มีฉลำกสเีหลอืง มีผลตอ่สมรรถภำพในกำรขบัรถ (Geneesmiddelen met een gele sticker beïnvloeden het 
rijvermogen.) 
77. คนขบัห้ำมมีอลักอฮอล์ในร่ำงกำยเกิน 0.2 โพรมิล (Bestuurders mag niet meer dan 0,2 promille alcohol.) 
78. ถ้ำขบัรถชนคนขีจ่กัรยำน ได้รับอนัตรำยที่ขำ อยำ่ไปแตะต้องผู้บำดเจ็บ ต้อง โทรหำ 112 (Na een aanrijding met een 
fietser die een kromme been heeft niet aanraken maar 112 bellen.)  
 79. ถ้ำขำเข้ำเฝือกไมค่วรขบัรถ เสีย่งอนัตรำย (Het rijden met een beperkt onderbeen brengt risico’s met zich mee 
tijdens het rijden. U mag dus niet rijden.) (GIPS BEEN- ขำเข้ำเฝือก) 
 80. ดื่มเบยีร์ 1 แก้ว จะออกฤทธ์ิอยู ่1.5 ช.ม.(Een glas alcohol is in uw lichaam binnen 1,5 uur verwerkt.)  
81. ไมว่ำ่คณุจะดื่มอะไร เช่น กำแฟ ไมช่่วยให้อลักอฮอล์หำยไป  (NIKS kan de afbraak van alcohol in uw bloed 
versnellen.) 
82. ทำ่นไมส่ำมำรถปฏิเสธเมื่อมกีำรตรวจเช็คอลักอฮอล์เนื่องจำกควำมเช่ือทำงศำสนำ ต้องให้ควำมร่วมมือ (U mag geen 
alcohol test niet weigeren op grond van geloof. U bent verplicht om mee te werken.)  
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83. ส ำคญัที่ท่ีนัง่ในรถต้องรองรับศีรษะที่เหมำะสม (Voor alle inzittende is het belangrijk dat het hoofdsteun goed is 
ingesteld.)  
84. หลงัเกิดอบุตัเิหต ุถ้ำเจ็บท่ีคอ ไมค่วรแตะ เพรำะไมท่รำบวำ่จะมีผลอะไรตำมมำ (Als passagier na een aanrijding 
pijn in de nek heeft niet aankomen laten zitten. Je weet niet wat voor gevolgen dit kan hebben.)  
85. หลงัจำกอบุตัเิหตซุึง่มีบำดแผลเลอืดไหล สำมำรถใช้เสือ้ผ้ำห้ำมเลอืดได้ (Na een ongeval waarbij er een 
bloedwond is mag u met een kledingstuk de bloeding stoppen.) 
 86. เมื่อรถต้องลำกรถพว่ง มีผลตอ่ดวงไฟ (หวัรถเผยอขึน้) (Het trekken van een beladen aanhanger heeft invloed 
op verlichting van uw auto.) 
87. ถ้ำมีรถบรรทกุตรงทำงแยกและต้องกำรเลีย้ว ผู้ขบัอื่นต้องหยดุให้มีพืน้ท่ีเพียงพอที่รถบรรทกุจะเลีย้วได้ (Als er een 
vrachtwagen op een kruising rijdt en een bocht wil maken moet men tijdig stoppen om voldoende ruimte aan 
de vrachtauto te geven.)  
88. Brom mobiel ทำ่นจะพบเจอได้ทัง้ในเมืองและนอกเมือง (Een Brom mobiel kunt u zowel binnen als buiten een 
bebouwde kom verwachten.) 
 89. ห้ำมขบัด้วยควำมเร็ว 40 ก.ม./ช.ม. ตำมหลงัรถรำง (U mag geen 40 KM per uur achter een tram rijden.)  
90. ถ้ำคนขบัรถพว่งแซงทำ่น ทำ่นดแูล้วเขำแซงไมพ้่น ทำ่นจะท ำอยำ่งไร ตอบ ลดควำมเร็ว (Een tegenligger haalt u in. 
U weet dat hij het niet red. Wat doet u? Snelheid verminderen.)  
91. ระยะระหวำ่งศีรษะกบัพนกัทีน่ัง่ขบัต้องหำ่งกนัน้อยที่สดุ (Afstand tussen hoofd en het hoofdkussen is zo klein 
mogelijk.)  
92. ในกำรเคลือ่นไหว เช่น ออกรถ กลบัรถ จอดรถ ต้องให้ผู้ใช้ทำงอื่นๆ ไปก่อน (Bij bijzondere manoeuvres zoals 
vertrekken, keren, omdraaien, parkeren moet je alle weggebruikers voor laten gaan.  
93. ตรงทำงรถทัว่ไปห้ำมกลบัรถหรือขบัถอยหลงั (Op een autoweg mag je nooit keren of achteruit rijden.) 
 94. ใครบ้ำงที่ห้ำมไมใ่ห้ทำ่นขวำงทำง ในเมือ่ต้องกำรสง่ให้คนก้ำวลงจำกรถ ตอบ ผู้ใช้ทำงทกุคน (Wie mag u niet 
hinderen bij uitstappen? : Alle weggebruikers.) 
95. ทำ่นขบัด้วยควำมเร็ว 40 ก.ม./ช.ม.บนทำงรถยนต์จะเข้ำไปใน het verkeer ด้วยควำมเร็วนีไ้ด้ไหม ตอบ ไมไ่ด้ (U wilt 
met een snelheid van 40 KM per uur een autoweg invoegen. Mag dat? Nee. U moet minstens 60 KM per uur 
rijden.) 
 96. ควำมเร็วที่ขบัเข้ำใน het verkeer บนทำงดว่น ต้องขบัด้วยควำมเร็วน้อยสดุที่ 80 ก.ม./ช.ม. (invoegen op de 
snelweg doe je met minstens 80 KM per uur.) 
97. เมื่อทำ่นขบัรถออกจำกที่พกัอำศยั (woonerf) ทำ่นต้องให้ผู้ใช้ทำงทำ่นอื่นๆ ไปก่อน (Bij het verlaten van een 
woonerf moet je alle weggebruikers voor laten gaan.) 
 98. บนทำงเดินรถทำงเดียว ห้ำมขบัถอยหลงั (Op een eenrichtingsweg mag u niet achteruit rijden.)  
99. ส ำหรับรถทวัร์ ใช้กฎเดียวกบัรสบสัทัง้ในเมืองและนอกเมือง (Voor een touringcar gelden dezelfde regels als die 
van een bus zowel binnen als buiten de bebouwde kom wat voorrang betreft.) 
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100. ถ้ำจะเลีย้วซ้ำยให้ขบัเข้ำเลนซ้ำยสดุ (Bij links afslaan sorteer je zoveel mogelijk links bij de streep.  
101. ถ้ำจะเลีย้วขวำให้ขบัเข้ำเลนขวำสดุ (Bij rechts afslaan sorteer je zoveel mogelijk rechts.) 
102. ไมแ่ซงตรงทำงแยก โดยทัว่ไปจะมีเส้นทบึ(Op een kruispunt niet inhalen of van rijstrook wisselen. Meestal is   
er een doorgetrokken streep.)  
103. ห้ำมแซงจำกทำงขวำ ยกเว้นกรณีรถติด (Van rechts mag u inhalen alleen bij file. ) 
104. ทำงม้ำลำยห้ำมแซง (Op zebrapad is het verboden om in te halen.) 
105. ทำ่นขบัรถชนบนทำงดว่น รถของทำ่นเสยีหำยเลก็น้อย ทำ่นจะท ำอยำ่งไร ตอบ ฉนัขบัรถไปที่จอดรถ แล้วกรอก
แบบฟอร์มส ำหรับเสยีหำยกบัคนขบัคูก่รณี (U hebt een aanrijding gehad op de snelweg. Uw voertuig heeft weinig 
schade. Wat doet u? : Ik rijd naar een parkeerplaats. Daar vul ik samen met andere bestuurder het schade 
fulmulier in.) 
106. เมื่อไหร่ทำ่นจะแซงทำงขวำมือได้ ตอบ ถ้ำรถติด (Wanneer mag u rechts inhalen? : Als in een file rijd.) 
107. ถ้ำขบัรถที่มีรถพว่งให้ปฏิบตัิตำมกฎเหมือนกฎรถบรรทกุ (Als je een auto met een aanhanger bestuurt mag je 
de regels van een vrachtauto volgen.) 
108. Auto met een aanhanger mag niet sneller dan NIET sneller dan 90 KM rijden.   Autosnelweg (ทำง
ดว่น)=130 KM,  Autoweg(ทำงรถทัว่ไป) = 100 KM, Buiten bebouwde kom(นอกเมือง) = 80 KM   
Binnen bebouwde kom (ในเมอืง) = 50 KM,  ERF (เขตที่อยูอ่ำศยั)= 15 KM of stapvoets (เดินเท้ำ) 
109. บอร์ดที่มีตวัเลขควำมเร็ว 50 ก.ม./ช.ม.และมีขีดทบัตวัเลข หมำยถึง สิน้สดุเขตบงัคบั 50 ก.ม./ช.ม. แล้วสำมำรถขบัได้ 
80 ก.ม./ช.ม. 
110. Een vierkant matrix bord is een officiële maximum snelheid bord. บอร์ดไฟฟำ้บนทำงดว่นท่ีมีตวัเลขก ำกบัเป็น
กำรก ำหนดควำมเร็วสงูสดุ 
111. อนญุำตจอดให้ผู้ โดยสำรขึน้ลงได้ที่ ใดบ้ำง ตอบ ปำ้ยรถเมล์ ท่ีจอดรถแท็กซี่ ที่จอดส ำหรับคนพิกำร ที่จอดสง่ส ำหรับ
สง่ของ (Een passagier in en uit laten stappen is toegestaan: Bushalte; Taxi parkeerplaats; Invalide 
parkeerplaats; Laden en lossen plaats; Bij een geel onderbroken streep. ) 
112. U mag een passagier NIET op de volgende plaatsen laten uitstappen, instappen of goederen lossen en 
laden: Op een fietspad; Bij een doorgetrokken gele streep; Bij een rijbaan naast een busstrook of busbaan; 
Autosnelweg; Autoweg. ไมอ่นญุำตให้หยดุให้ผู้ โดยสำรขึน้รถหรือก้ำวลงจำกรถ หรือสง่ของ และรับของตรง : ทำง
จกัรยำนท่ีมีรูปจกัรยำนพิมพ์บนทำง ; ตรงที่มเีส้นสเีหลอืงลำกยำว ; ตรงทำงรถที่ติดกบัช่องทำงเดนิรถบสั 
113. Bij een vraag tijdens het examen over DIMLICHT altijd JA kiezen. Voorbeeld: Je mag niet met groot licht 
rijden. Je mag niet met mistlicht rijden. ALTIJD DIMLICHT AAN IN NEDERLAND.  
114. ถ้ำทศันวิสยัไมด่ี มองได้เหน็น้อยกวำ่ระยะ 50 เมตร ต้องเปิดไฟหมอก (Als het zicht minder dan 50 meter is moet 
mistlicht aan. ) 
115. เมื่อไหร่เรำจะต้องให้ทำงผู้ เดินเท้ำไปก่อนเสมอ ตอบ ถ้ำ เหน็ด้ำนหน้ำ หรือด้ำนหลงั ถ้ำเห็นด้ำนข้ำง ไมต้่องให้ไปก่อน 
แตย่กเว้น ทำงม้ำลำย และทำงออก (Wanneer laat je een voetganger voor gaan? REGEL: Als je borstkast of rug 
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van de voetganger ziet gaat hij altijd voor. Als je zijkant van de voetganger ziet ongeacht links of rechts heeft 
hij geen voorrang. UITZONDERING (ยกเว้นท่ี): Op zebrapad en uitrit.) คือถ้ำคนยืนอยูท่ี่ทำงม้ำลำยต้องให้คนไป
ก่อนอนัดบัแรกเลย 
116. บริเวณที่พกัอำศยั (Erf) สิน้สดุบริเวณที่พกัอำศยั (Einde erf) ต้องให้ผู้ใช้ทำงทกุคนไปก่อน (Erf, Eind erf moet je 
iedereen voor laten gaan. Binnen de erf gelden gewone regels.)  
117. ภำยในบริเวณ ที่พกัอำศยั(de erf) ทำ่นสำมำรถจอดรถได้เฉพำะที่ส ำหรับจอดรถ (de parkeervakken) ( Binnen de 
erf mag je alleen parkeren in de parkeervakken.) 
118. ปำ้ยสฟีำ้สีเ่หลีย่มจะเป็นปำ้ยแนะน ำควำมเร็ว (Blauwe vierkante bord geeft advies snelheid aan.)  
119. Eenrichtingsweg als het bord blauw is. Als het bord geel is betekent dit een Omleiding. (เปลีย่นใช้ทำงอื่น) 
En het heeft niks met eenrichtingsweg te maken.  
120. ถ้ำทำ่นจะแซงคนขีม้่ำ ต้องท ำอยำ่งไรถึงจะปลอดภยั ตอบ ลดควำมเร็ว คอ่ยขบัผำ่นไป (U wilt een ruiter inhalen. 
Wat is veilig? Snelheid verminderen en uitwijken.)  
121. ทำ่นสำมำรถคำดวำ่จะเกิดอะไรขึน้ จะช่วยท ำให้ระยะในกำรหยดุรถของทำ่นสัน้ลงใช่หรือไม ่ตอบ ใช่(Kunt u door 
goed te anticiperen uw stop afstand verkleinen?): Ja.  
122. ถ้ำขบัด้วยควำมเร็ว 70 ก.ม./ช.ม.ไมค่วรขบัตำมหลงั มอเตอร์ไซด์ (Met een snelheid van 70 KM mag je NIET 
achter een brommer rijden.)  
123.ถ้ำทำ่นขบัอยูบ่นทำงดว่น ทนัทีทนัใดเห็นรถติด จอดนิ่ง ทำ่นต้องท ำอยำ่งไร ตอบ ต้อง เปิดไฟกระพริบเตือน และคอ่ยๆ 
แตะแบรค ( U rijd op de snelweg en u ziet plotseling een stilstaande file. Wat moet u doen? 
Waarschuwingslichten aanzetten en rustig afremmen.)  
124. ที่สีแ่ยก ผู้ขบัมำจำกทำงขวำได้ทำงไปก่อน (Bij een gelijkwaardige kruispunt hebben bestuurders van rechts 
voorrang.) 
 125. ผู้ขบัท่ีจะเลีย้วไป โค้งสัน้ ได้ทำงไปก่อนผู้ขบัท่ีจะเลีย้วไปโค้งยำว (Kortere bocht heeft altijd voorrang voor een 
langere bocht.) 
 126. ที่สีแ่ยก ผู้ที่จะไปทำงขวำ จะได้ทำงก่อนเสมอ (Bij een gelijkwaardige kruispunt vertrekt eerst degene die aan 
de rechte kant  van zich de weg vrij heeft en daarna gaat de eerste van zijn linkerkant en zo verder. REGEL: 
Rechtdoorgaande verkeer op dezelfde weg heeft altijd voorrang.)  
127. รถรำงต้องไปก่อนเสมอ เมือ่รถรำงเลีย้วก็ต้องให้ไปก่อน เว้นแต ่ถ้ำรถรำงมำจำก voorrangskruispunt zijweg  (Een 
tram gaat altijd door. Ook wanneer deze afslaat. Behalve als de tram vanaf een voorrangskruispunt zijweg 
komt.) 
128. ภำพปำ้ยที่ออกบอ่ยมำกๆ คือ ปำ้ยห้ำมจอด (Parkeerverbod) ปำ้ยห้ำมหยดุ(Verbod stil te staan) ปำ้ยเดินรถทำง
เดียว (Eenrichtingsweg) กรุณำดแูละจ ำให้ได้ ถ้ำมีปำ้ยห้ำมจอด และปำ้ยห้ำมหยดุ แล้วค ำถำมถำมวำ่ปำ้ยใดห้ำมจอด 
ตอบ ทัง้สองปำ้ย 
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129. ทำ่นขบัเข้ำใกล้ทำงแยก ทำ่นจะเจอทำงจกัรยำนได้ที่ใดบ้ำง ตอบ ก่อนถึงทำงแยก และเลยทำงแยก และทัง้สองข้ำง
ทำงที่ตดิกบัทำงแยก (U rijdt richting een kruispunt. Waar kunnen fietspaden liggen? : Voor en voorbij het 
kruispunt en aan beide kanten naast het kruispunt.) 
130. ถ้ำมีอบุตัเิหตเุกิดขึน้ ก่อนที่จะออกไปจำกที่เกิดเหต ุใครต้องแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน ตอบ ทกุคนท่ีเก่ียวข้องต้อง
แสดงบตัร (Er is een ongeluk gebeurd. Van wie moet de identiteit bekend zijn, voordat hij of zij de plaats van 
het ongeluk mag verlaten? : Van iedereen die het ongeluk betrokken is.) 
131. คนที่เดินจงูม้ำถือเป็น ตอบ ผู้บงัคบัยำนพำหนะ (Wat is iemand die met een paard aan de hand loopt? : een 
bestuurder) 
132. ทำ่นหยดุรถตรงที่ขบัรถเข้ำออก (uitrit) ทำ่นต้องกำรให้คนขึน้มำในรถ ได้หรือไม ่ตอบ ได้แตไ่มท่ ำให้ผู้ใช้ทำงอื่นๆ 
ล ำบำก  (U stopt voor een uitrit. U wilt iemand laten instappen. Mag dat? : Dat mag. Ik zorg dat andere 
weggebruikers geen last van hebben.) 
133.ที่รถของทำ่นมีที่วำงจกัรยำน ท ำให้เปลอืงน ำ้มนัมำกขึน้ใช่ไหม ตอบ ใช่ (een fietsenrek) (U hebt op uw auto een 
fietsenrek. Gebruikt u hierdoor meer brandstof? : Ja) 
134. มีหมิะตก ทำ่นจะต้องท ำสิง่ใดก่อนท่ีทำ่นจะก้ำวขึน้รถ ตอบ ต้องเอำหิมะที่หน้ำตำ่ง ไฟข้ำง กระจก ปำ้ยทะเบียนรถ 
และบนหลงัคำรถออก (Het heeft gesneeuwd. Wat moet u voordat u instapt? : ik haal de sneeuw van de ramen, 
de lichten, de spiegels, de nummerborden en het dak.) 
135. สำรใดบ้ำงที่มีผลตอ่ประสทิธิภำพในกำรขบัรถ ตอบ ยำบำงชนิด และยำเสพตดิ (Welke stoffen kunnen de 
rijvaardigheid beïnvloeden? : Bepaalde medizijnen en drugs) 
136. ถนนหนทำงที่ไมม่ีทำงส ำหรับคนขี่ม้ำ เขำจะใช้ทำงสว่นไหนได้ ตอบตรงไหลท่ำง (berm) หรือบนถนน (Naast de 
weg is geen ruiterpad. Waar mag hier een ruiter rijden? : In de berm of op de weg. 
137. ทำ่นขบัรถอยูบ่นทำงรถยนต์ ทำ่นจะเลีย้วทำ่นจะเปิดไฟเลีย้วเมื่อใด ตอบ 150 ม.ก่อนถึงทำงออก (U rijdt op een 
autoweg. U wilt afslaan. Wanneer moet u uw richtingaanwijzer aanzetten? : 150 m. voor de uitrijstrook.) 
138.ใช้เวลำนำนเทำ่ใด อลักอฮอล 1 โพรมิลถึงจะหำยไปจำกเลอืด ตอบ 10 ช.ม. (Hoe lang duurt het voordat 1 
promille alcolhol uit het bloed is verdwenen.) 
139. รถของทำ่นกบัรถพว่งยำว 6.90 ม. ทำ่นจะขบัแซงช่องทำงซ้ำยมือได้หรือไม ่ตอบ ได้ (Uw auto met aanhangwagen 
is 6,90 m. lang. Mag u op de linkerrijstrook inhalen? : Ja) ตัง้แต ่7 เมตรจะแซงช่องทำงซ้ำยมอืไมไ่ด้ 
140. เด็กสงูน้อยกวำ่ 1.35 ม. นัง่ที่นัง่ข้ำงหลงั รัดเขม็ขดั heupgordel ทำ่นจะขบัรถออกไปได้ไหม ตอบ ไมไ่ด้ (Het kind 
op de achterbank is kleiner dan 1,35 m. en heeft een heupgordel om. Mag u gaat rijden? : Nee ) 
141. ทำ่นจะข้ำมทำงแยก ทำ่นต้องระวงัสิง่ใด ตอบ ก่อนที่จะถึงทำงแยก หรือเลยทำงแยกไปแล้วจะมีทำงจกัรยำน (U wilt 
een kruispunt oversteken. Waar let u op? : Of er voor of voorbij het kruispunt een fietspad ligt.) 
142. ถ้ำล้อยำงออ่น เกิดอะไรขึน้ ตอบ ท ำให้เปลอืงน ำ้มนั (Wat gebeurt er als uw banden te zacht zijn? : Ik gebruik 
meer brandstof.)  
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143. หิมะตกอยำ่งหนกั ทำ่นเปิดไฟสงู จะเกิดอะไรขึน้ ตอบ แสงไฟเข้ำตำทำ่นเองและผู้ใช้ทำงทำ่นอื่นๆ (Het sneeuwt 
hard. U hebt uw groot licht aan. Wat gebeurt er? : Ik verblind mijzelf en alle weggebruikers.) 
144. จะมีภำพมำสองภำพให้ ถำมวำ่ภำพใดที่ระยะระหวำ่งศีรษะกบัพนกัที่นัง่คนขบัเหมำะที่สดุ ตอบ ระยะต้องไมห่ำ่ง 
ศีรษะต้องชิดกบัท่ีรองรับมำกที่สดุ (Welke hoofdsteun is juist afgesteld?) 
145. ทำ่นขบัรถอยูน่อกเมือง ฝนตกอยำ่งหนกั สำมำรถมองเห็นได้ในระยะน้อยกวำ่ 50 ม. ทำ่นต้องท ำอยำ่งไร ตอบ ต้อง
ขบัไมเ่ร็วกวำ่ 50 ก.ม./ช.ม. ไมข่บัใกล้คนัหน้ำเกินไป (U rijdt buiten de bebouwde kom. Het regent ze hard dat u 
minder dan 50 meter ver kunt zien. Wat doet u? : Ik rijdt niet harder dan 50 km/u. Ik rijd niet te dicht op de auto 
voor mij.) 
146. ทำ่นขบัรถในควำมมดื ทำ่นเปิดไฟสงู เมื่อไหร่ที่ทำ่นต้องเปิดไฟต ่ำ ตอบ เมื่อขบัตำมหลงัผู้ขบัคนอื่น และถ้ำมีรถขบั
สวนเข้ำมำใกล้ (U rijdt   in het donker. U hebt uw groot licht aan. Wanneer moet u dit licht dimmen? : Als ik 
achter andere bestuurder rijdt en als een tegenligger(รถที่ขบัสวนทำงมำ) mij tegemoete komt rijden.) 
147. ทำ่นเห็นกำรเกิดอบุตัิเหต ุมผีู้บำดเจ็บ ทำ่นต้องกำรช่วย ล ำดบักำรชว่ยใดดีที่สดุ ตอบ ฉนัดแูลให้ตนเองปลอดภยัก่อน 
จำกนัน้ก็โทรแจ้ง 112 จำกนัน้ก็ให้ควำมชว่ยเหลอืถ้ำเป็นไปได้ (U ziet een ongeluk gebeuren. Bij het ongeluk zijn ook 
gewonden, u wilt helpen. Welke volgorde van hulp is het beste? : Ik zorg eerste voor mijn eigen veiligheid en 
dat de plek van het ongeluk veilig is. Vervolgens zorg ik dat iemand het alarmnummer 112 belt. Daarna geef ik 
het eerste hulp als het mogelijk is.) 
148. ตรงรถบรรทกุจะเห็นไฟเตือนสเีหลอืง เป็นกำรเตือนเพื่อ ตอบ วำ่รถบรรทกุจดัเป็นรถขนสง่ชนิดพิเศษ (Op de 
vrachtauto ziet u een geel alarmlicht. Waarvoor wordt u gewaarschuwd? : De vrachtauto is bijzonder 
transport.) 
149. ทำ่นทรำบอะไรบ้ำงเก่ียวกบักำรแซงก่อนถงึทำงรถไฟ ตอบ ตรงทำงรถไฟจะมีไฟกระพริบ และมี overwegbomen  
กำรแซงจะไมป่ลอดภยั (Wat weet u over inhalen vóór en op een overweg? : Op overweg, beveillig met een 
knipperlichtinstallatie en overwegbomen, is inhalen niet veilig.) 
150. ทำ่นขบัในขณะมีหมอกมำก ทำ่นต้องท ำอยำ่งไร ตอบ ไมแ่ซง ปรับควำมเร็ว และเปิดไฟหมอกทัง้ด้ำนหน้ำและ
ด้ำนหลงั (U rijdt in zeer dichte mist. Wat doet u? :  Ik haal niet in, pas mijn snelheid aan en ik doe mijn mistlicht 
aan voorkant en achterkant aan.) 
151. เมื่อไหร่ที่ควรจะวดัควำมดนัล้อรถ ตอบ ก่อนที่จะเร่ิมออกเดนิทำง( Wanneer kan in het algemeen de 
bandenspanning het beste gemeten worden? : Voor aanvang van de rit.) 

152. รถชนิดใด ไมต้่องมีใบอนญุำตขบัขี่ ตอบ รถจกัรยำน(Voor welk voertuig hoeft u geen rijbewijs te hebben?: een 
Fiets) 

153. ปำ้ยบนทำงดว่น(elektronisch signaleringsbord) มกัจะถำมวำ่ ตวัเลขที่ให้นัน้เป็นควำมเร็ว Maximumsnelheid       
(ควำมเร็วสงูสดุ) หรือ adviessnelheid (ควำมเร็วแนะน ำ) ตอบ เป็น Maximumsnelheid(staat op; het electronisch 
signaleringsbord boven de snelweg een adviessnelheid of de maximumsnelheid?: De maximumsnelheid) 
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154. ถ้ำเรำขบับนถนนทำงเอกเรำมี voorrang เจอขบวนรถทหำร เรำไมต้่องให้รถทหำรไปก่อน(Als u rijdt op een 
voorrangsweg en een  militaire colonne wil de weg kruisen, wat moet u doen?: gewoon doorrijden) 

155. ปำ้ย(Bebakening) ถ้ำเห็นปำ้ยนี ้1 ขีด นัน้เตือนวำ่อีก 80 เมตรจะถงึทำงรถไฟ(overweg) / ถ้ำ 2 ขีดนัน้เตือนวำ่อีก-   

160. เมตรจะถึงทำงรถไฟ/ ถ้ำ 3 ขีดนัน้เตือนวำ่อกี 240 เมตรจะถงึทำงรถไฟ (Bebakening bij nadering overweg of 
beweegbare brug. Eén streep geeft  aan dat u nog 80 meter vóór de overweg bent, twéé strepen 160 meter 
en drie strepen 240 meter)  

156. เมื่อมีรถติดเรำจะแซงทำงขวำได้หรือไม ่ตอบ ได้(ปกติจะต้องแซงทำงซ้ำย) (Mag u in het geval van een file 
rechts inhalen?: Ja) 

157. ใบอนญุำตขบัขี่รถยนต์ชนิด B สำมำรถขบัรถที่บรรทกุผู้ โดยสำรได้มำกสดุ 8 ทำ่น ไมร่วมคนขบั (Met rijbewijs B 
mag u rijden in een busje met maximaal 8 personen, exclusief de chauffeur.) 

158. รถยนต์สว่นบคุคลรวมรถพว่งต้องไมย่ำวกวำ่ 12 ม. ไมก่ว้ำงกวำ่ 2.55 ม. ไมส่งูกวำ่ 4 ม. ถ้ำมรีถพว่งยำวได้ 3 ม.(een 
personenauto met aanhangwagen mag niet langer zijn dan 12 meter, niet breder zijn dan 2,55 meter, niet 
hoger dan 4 meter en de aanhangwagen mag niet langer zijn dan 3 meter)  

159. ห้ำมยวดยำนพำหนะทกุชนดิเข้ำ (Gesloten voor alle motorvoertuigen) 

 

 

160. ห้ำมรถจกัรยำน บรอมฟิท และรถส ำหรับคนพิกำรเข้ำ (Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen) 

 

 
 

161. ห้ำมจอด (Parkeerverbod) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederlands_verkeersbord_C12.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Nederlands_verkeersbord_C15.svg
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162. ห้ำมหยดุ (Verbod stil te staan) 

 
163. ปำ้ยสำมเหลีย่มส ำหรับเตือน วำ่ทำงสีแ่ยกอนัตรำย (Gevaarlijk kruispunt) 

 
 

 

164. ปำ้ยสิน้สดุปำ้ยจรำจรตำ่งๆที่ห้ำมและแนะน ำบนบรอดสญัลกัษณ์ไฟฟำ้(Einde van alle door verkeersborden 
aangegeven verboden en adviezen op een elektronisch signaleringsbord) 

 
165. ห้ำมรถบรรทกุแซงยวดยำนพำหนะ (Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrachtauto
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederlands_verkeersbord_E1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederlands_verkeersbord_E2.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederlands_verkeersbord_J8.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederlands_verkeersbord_F9.svg
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166. ก ำหนดควำมเร็วสงูสดุ Maximumsnelheid 

 
 

167.ปำ้ยไฟฟำ้บนทำงดว่นแจ้งควำมเร็วสงูสดุ(Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord) 

 
168.ปำ้ยแนะน ำควำมเร็ว (Adviessnelheid) 

 
 

169. ปำ้ยเดินรถทำงเดยีว (eenrichtingsweg) ข้อสอบจะถำมตรงๆ ลองดภูำพและจ ำไว้ให้ดี 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Maximumsnelheid
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederlands_verkeersbord_F3.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederlands_verkeersbord_A1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederlands_verkeersbord_A3.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederlands_verkeersbord_A4.svg
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=D4cfdgCGZpd34M&tbnid=b2O7HB3FEOPYWM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.verkeersborden-oefenen.nl/betekenis/c3-eenrichtingsweg.html&ei=Ek-eUvyKKOjC0QWko4HwCA&psig=AFQjCNFKQuhRJz3iH2sRc1G2SC5vJyiFsQ&ust=1386193042715144
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=tTeMu_1PdVewlM&tbnid=6ud347J5I2YNGM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.verkeersborden-oefenen.nl/betekenis/c4-eenrichtingsweg.html&ei=Z0-eUqH5NOOt0QWImYDICA&psig=AFQjCNFcuG9LkzXiFbL8jiRipSJq_lFYXQ&ust=1386193128062420
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170. กำรเดินทำงรถทำงเดยีว ทำงจะถกูปิดส ำหรับยวดยำนพำหนะ ผู้ควบคมุม้ำ และผู้ควบคมุฝงูสตัว์(in deze richting 
gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.) 

 

เพิ่มเติม ค าถามที่ออกบ่อยๆ 

- Toeren laag (เหยียบคนัเร่งต ่ำ) ประหยดัน ำ้มนัรำว 2000 ยิง่ต ่ำยิง่ประหยดัน ำ้มนั ถ้ำ สงู 5000 เปลอืงน ำ้มนั เช่น ขบั 
50 ก.ม./ช.ม.เขม็ชีท้ีเ่ลข 4 

- รถพว่งบรรทกุของที่ยื่นออกมำมำกกวำ่ 1 เมตรไปข้ำงหน้ำหรือข้ำงหลงั ต้องติดปำ้ย markeringsbord ไมต้่องห้อยผ้ำ
แดง กำรห้อยผ้ำแดงไมอ่นญุำต 

- จดุที่เกิดอบุตัเิหตรุถ bromfiets บอ่ยๆ คือ ที่ kruising เพรำะมองไมเ่ห็น 

- กฎกำรกลบัรถ (keren/omdraaien) ต้องให้ทกุคนไปก่อน ทกุอยำ่งที่เก่ียวกบั bijzonde manoeuvres ให้ทกุคนไป
ก่อน 

- ไปเยี่ยมเพื่อน เมื่อจะลำกลบั เพือ่นเดินมำสง่ที่ท่ีจอดรถ เรำขบัรถออกไปแล้วแบบแตร (Claxoneren) ลำเพื่อน ได้
หรือไม ่ตอบ Nee ไมไ่ด้ จะถกูปรับ 360 ยโูร จะบีบแตรได้กรณีอนัตรำยเทำ่นัน้ บีบแตรเลน่จะถกูปรับ เด็กเลน่อยูต่รง
ถนน บริเวณใกล้ที่พกัอำศยั( woonerf )จะบีบแตรไมไ่ด้ 

- เมื่อรถเสยีเรำควรยืนตรงไหน ตอบ achter de vangrail en berm 

- ข้อเสยีในกำรขบัรถทีใ่ช้ cruise control คือ oplettendheid neemt af (ควำมระมดัระวงัลดลง) 

- เบรค ABS ท ำให้กำรเบรคมีประสทิธิภำพมำกขึน้ 

- Spoorvorming ทำงขรุขระ จะเกิดในเลนขวำ สดุเนื่องจำกรถบรรทกุ 

- ถ้ำเห็นคนตำบอด (blinde stok) และคนที่ใช้ไม้เท้ำ (kurk) ต้องให้เขำไปก่อน คนแก่เดินด้วยรถเข็ญก็ต้องให้ไปก่อน 
คนพิกำรท่ีนัง่จกัรยำนท่ีใช้มือหมนุก็ต้องให้ไปก่อน แตค่นพิกำรท่ีมีคนเข็ญไมต้่องให้ไปก่อน 

- ยำสลำกสเีหลอืง(gele stickers) มีผลตอ่สมรรถภำพในกำรขบัรถ (beinvloed) 

- จอดรถ เปิดไฟ stadlicht ได้ 

- จะขบัรถทบั puntstuk บนทำงดว่นได้หรือไม ่ตอบ ไมไ่ด้จะถกูปรับ 280 ยโูร 

- ถ้ำจะขบัรถออกไป ไมว่ำ่ที่ใดต้อง altijd richting aangeven เปิดไฟให้สญัญำณ 

- ฝนตกห้ำมใช้ไฟ mist achterlicht ให้ใช้ไฟ mist achterlichtได้เมือ่หิมะตก 

- ปำ้ย een richtingweg ห้ำมขบัถอยหลงั และห้ำมกลบัรถ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederlands_verkeersbord_C2.svg
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- ถ้ำต้องลำกรถ (sleeping)คนที่นัง่ในรถคนัท่ีถกูลำกต้องมใีบขบัขีห่รือไม ่ตอบ ต้องมี (เชือกต้องไมย่ำวกวำ่ 5 เมตร)
อำจจะสองเมตร หรือสำมเมตรก็ได้ ห้ำมเกินห้ำเมตร 

- Ruiter คนขี่ม้ำจะใช้ทำงตรง berm of op de rijbaanก็ได้ 

- รถที่มีพว่งขบับนทำงรถยนต์และทำงดว่นได้เร็วสดุ 90 ก.ม./ช.ม. 

- ถ้ำขบัรถเร็วเกินกวำ่ที่ปำ้ยก ำหนดเกินกวำ่ 50 ก.ม./ช.ม. ถกูยดึใบขบัขี่ 

- ถ้ำขบัรถแล้วเปิดไฟสงู groot licht  แล้วมีรถสวน ถำมวำ่ใช้ groot licht  ตอบ Nee 

- ขบัรถในนธ. ต้องเปิด dimlicht เสมอ 

- Bijzonder maneouve เช่น keren, wegrijden inrit/uitrit,parkeren, achteruit rijden,vooruit parkeren ต้องให้ทกุ
คนไปก่อน รวมถงึ invoegen ด้วย 

-  Uitrit ต้องให้ทกุคนไปก่อน สิง่ทีบ่อกวำ่เป็น uitrit คือ stoeptekel 

- ภำยในบริเวณ erf ถ้ำเรำขบัรถอยู ่ไมต้่องให้คนที่เดินอยูไ่ปก่อน 

- Alcolholslot เมื่อมีอลักอฮอลในร่ำงกำย 1,0 promillage (อำจจะต้องเสยีเงินถึง 5000-8000 ยโูร) 

- จ ำลกัษณะถนน ที่สำมำรถขบัเร็ว 60 ก.ม./ช.ม. 80 ก.ม./ช.ม. และ 100 ก.ม./ช.ม. 

- ขบัรถที่ใดปลอดภยัที่สดุ ตอบที่ทำงดว่น (autosnelweg) เพรำะ ขบัด้วยควำมเร็วระดบัเดียวกนั 

- จ ำสญัลกัษณ์ไฟ dimlicht สเีขียว , grootlicht สฟีำ้, mislicht, stadlicht 

- ถ้ำถำมวำ่จอดรถเปิดไฟ dimlicht ได้ไหม ตอบ ได้ 

- Hufter cursus ส ำหรับคนท่ีท ำผิดกฎจรำจรรุนแรงและบอ่ยจนถกูยดึใบขบัขี่ 

- Turbo rotonde เป็นอยำ่งไร 

- สิน้สดุโซนขบั 50 ก.ม./ช.ม จะขบั 80 ก.ม./ช.ม. เสมอ 

- ถ้ำขบับนทำงดว่นยำงแตก ต้องท ำอยำ่งไร ตอบ gas loslaten 

- ถ้ำขบัรถตกในแมน่ ำ้ ต้องพยำมยำมออกจำกรถทนัที (meteen als de auto drijft)โดยใช้ค้อนท่ีวำงอยูข้่ำงขวำใต้ที่นัง่
คนขบั โดยทบุตรงมมุกระจกด้ำนข้ำง (zijruit inslaan) 

- ขบัรถผำ่นคนขี่ม้ำ 1 ตวั ให้ Gas loslaten ถ้ำม้ำสองตวั ให้ remmen  

- เด็กที่สงู 135 ซ.ม. ให้ใช้ driepunt gordel ได้ 

- จ ำสญัลกัษณ์ปำ้ย signaleringbord บนทำงดว่นจะเป็นปำ้ย maximumsnelheid ไมใ่ช่ adviessnelheid 

-  brommobiel ขบัได้ทัง้ binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom วิ่งได้ทัง้ในชมุชนและนอก
ชมุชน ควำมเร็ว 45 ก.ม./ช.ม. 

เก่ียวกับความเร็ว 



 

 

www.vtvtn.nl  e-mail : info@vtvtn.nl 
Facebook : Vereniging Tolken en Vertalers Thai-Nederlands 

- ถ้ำคณุจะหยดุรถภำยใน 15 เมตร ต้องไมข่บัเร็วกวำ่ 25 ก.ม./ช.ม. 

- ถ้ำคณุขบั 50 ก.ม./ช.ม. ต้องใช้ระยะ 50 เมตรในกำรหยดุ 
- ถ้ำคณุขบั 120 ก.ม./ช.ม. ต้องใช้ระยะ stopafstand 180 เมตร 
- ในกรณีที่ต้องหยดุฉกุเฉิน อยำ่งน้อยสดุระยะแบรคต้อง 80 เมตร ในขณะท่ีสภำวะอำกำศดี กบัควำมเร็ว 

 120 ก.ม./ช.ม. 
- กรณีอำกำศไมด่ี ยงัต้องค ำนงึสภำพพืน้ผิวจรำจร (wegdek) ดอกยำงรถ(bandenprofiel) 
- เพื่อควำมปลอดภยัระยะ volgafstand ต้องไมข่บัใกล้รถคนัหน้ำเกินไป กฏในเนเธอร์แลนด์คือ “twee-seconden-

regel” (ไมว่ำ่คณุจะขบัเร็ว 60 ก.ม./ช.ม. หรือ 80 ก.ม./ช.ม. volgafstand 2 วินำทีเสมอ) 
- ควำมเร็วในเขตชมุชน (Binnen bebouwde kom) ต้องไมเ่ร็วกวำ่ 50 ก.ม./ช.ม. นอกเขตชมุชน (buiten bebouwde 

kom) ควำมเร็ว 80 ก.ม./ช.ม. 
- เมื่อมีรถพว่ง คำรำวำน ขบันอกเขตชมุชนต้องไมเร็วกวำ่ 90 ก.ม./ช.ม. 
- ห้ำมขบั 60 ก.ม./ช.ม. บนทำงดว่น ในขณะท่ีทกุคนขบั 120 ก.ม./ช.ม. 
- Stopaftand ขึน้อยูก่บั ควำมเร็ว (rijsnelheid) แบรค (remvertraging) และระยะตอบสนอง reactie-afstand 
- Reactie-afstand ขึน้อยูก่บั ควำมเร็ว และ เวลำในกำรตอบสนอง โดยทัว่ไปถ้ำสภำพดี  één second (1 วินำท)ี คิด

ได้โดย ควำมเร็ว หำร 10 และ คณูด้วย 3 (snelheid /10 x 3) 
- Remafstand คือระยะที่ต้องใช้ในกำรจอดนิง่ในขณะที่ตอบสนอง ควำมเร็ว และ remvertraging เป็นตวัก ำหนด 

remafstand สว่น remvertraging ของรถอยำ่งน้อยต้อง 5.2 m./sec2 
- Remvertraging ปกต ิ8 m./sec2   
- สตูร Remafstand คือ ควำมเร็ว หำร 10 คณู แล้วยกก ำลงัสอง และหำรด้วย 2 (snelneid/10)2  /2 

 

กฎการให้ทาง (voorrang verlenen)  

เมื่อขบัมำถงึ gelijkwaardig kruispunt จะไมม่ีปำ้ยที่บอกให้ทำงตำ่งๆ  โดยทัว่ไปเป็นทำงแยก verharde of onverhard 
ต้องปฏิบตัิดงันี ้

- คนที่มำจำกทางขวามอืเรำ ได้ voorrang ก่อนเป็นอนัดบัแรก  
- จำกนัน้คนที่จะไปทางตรง จะได้ทำงเป็นท่ีสอง  
- ตอ่มำโค้งสัน้ (korte bocht) จะได้ไปก่อนคนขบัโค้งยำว(lange bocht) 
- รถรำงได้ทำงก่อนผู้ขบัอื่นๆ 
- ถ้ำเรำเห็นคนเดินเท้ำทำงสว่นด้ำนหลงัหรือเรำเห็นสว่นท้อง/ด้ำนหน้ำของคนเดินเท้ำ เรำต้องให้เขำไปก่อน 
- คนขบัตรงจดุที่มเีคร่ืองหมำยสำมเหลีย่มสขีำว- ฟันฉลำม (haaie tanden) ต้องรอ ต้องให้ทำงคนขบัอื่นไปก่อน 

 

ขบวนรถทหาร (Militaire colonne)  
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- ถ้ำเข้ำใกล้ขบวนรถทหำรต้องให้ขบวนรถทหำรไปก่อนกรณี; 
1. ถ้ำขบวนรถทหำรมำจำกทำงขวำบนทำงแยกที่ไมม่ีเคร่ืองหมำย ปำ้ยใดๆ (gelijkwaardig kruispunt) 
2. ถ้ำขบวนทหำรมำจำกทำงซ้ำยหรือทำงขวำเร่ิมที่จะข้ำมทำงข้ำม (oversteken) 
3. ถ้ำขบวนทหำรเร่ิมทีจ่ะเลีย้ว  (afslaan)  

รถราง (tram)   

- ต้องให้รถรำงไปก่อนกรณี; 
1. ถ้ำรถรำงมำจำกทำงซ้ำยหรือขวำบนทำงแยกที่ไมม่ีปำ้ยหรือเคร่ืองหมำยใดๆ (gelijkwaardig kruispunt) 
2. ถ้ำรถรำงขบัเข้ำมำใกล้รถทำ่น และรถของทำ่นต้องข้ำมแยก 
3. ถ้ำรถรำงมำจำกด้ำนหน้ำและรถของทำ่นต้องข้ำมแยก 
 4. ต้องให้รถรำงทีจ่ะเลีย้วไปก่อน (U moet de afslaande tram voor laten gaan) (U moet de afslaande tram 
die naast u nadert, ook voor laten gaan.) 

ที่พักอาศัย (Erf) 

ภำยในบริเวณที่พกัอำศยัต้องขบั 15 ก.ม./ช.ม.(stapvoets rijden) 

ขบัรถออกจำก Erf ต้องให้ทกุคนไปก่อน 

Uitrit 30 km-zone ต้องให้ทกุคนไปก่อน 

การใช้เข็มขัด (autogordels) มีออกสอบแน่นอน 

ผู้ที่สงูน้อยกวำ่ 150 ซ.ม. ให้ใช้ driepuntsgordel หรือ heupgordel(เหมือนเขม็ขดับนเคร่ืองบิน ปัจจบุนัในรถยนต์ไมม่ี
แล้ว) 

เด็กที่อำยนุ้อยกวำ่ 12 ปี สงูน้อยกวำ่ 150 ซ.ม. ให้นัง่ข้ำงหน้ำได้กรณีมีที่นัง่ที่เหมำะสมเพื่อควำมปลอดภยั เช่น babyzitje, 
kleuterzitje, kindergordel, zittingverhoger และMaxzi Cozii 

ถ้ำเด็กอำยนุ้อยกวำ่ 12 ปี สงูกวำ่ 150 ซ.ม. ให้ใช้เข็มขดัปกติทีม่ีอยูไ่ด้ 

เด็กอำยรุะหวำ่ง 3 -12 ขวบ นัง่ด้ำนหลงั ต้องมีที่นัง่ที่ปรับให้เหมำะเพื่อควำมปลอดภยั 

เด็กทีส่งูน้อยกวำ่ 150 ซ.ม.นัง่ข้ำงหลงัโดยใช้ driepuntsgordel หรือ heupgordel 

เด็กอำยรุะหวำ่ง 0-3 ขวบ นัง่ข้ำงหลงั ไมใ่ช้ autogordel เพรำะ ไมเ่หมำะ และจะท ำให้ไมป่ลอดภยั 

คนที่สงู 150 ซ.ม. หรือสงูกวำ่นี ้ห้ำมใช้ driepuntsgordel หรือ heupgordel 

 

ค านิยาม-ความหมาย 

- Weggebruikers หมำยถึง ผู้ใช้ถนนหนทำง ได้แก่ คนเดินเท้ำ(voetgangers) 
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                     คนป่ันจกัรยำน (fietsers) 
                 คนขี่ม้ำ (ruiter) 
                 คนต้อนฝงูสตัว์ (geleider van rij-of trekdieren) 
     ขบวนแห ่คนขบัรถรำง คนขบัรถยนต์เลก็สำมล้อ (brommobiel) 

- Bestuuders หมำยถงึ คนขบัหรือคนจงูยำนพำหนะ เป็นผู้ที่ใช้ถนนหนทำงทกุประเภท (ยกเว้น คนเดินเท้ำ) ได้แก่ 
คนขบัรถ คนขี่ม้ำ คนขบัเกวียน คนเข็นรถเข็น ฯลฯ 

- Voetgangers หมำยถึง คนเดินเท้ำ เช่น ผู้ขบัรถคนพิกำรบนทำงเท้ำ(บน voetpad/trottoir ) คนจงูจกัรยำน คนเดิน
บนล้อ-สเก็ต (rolschaatsen) หรือบนแผน่สเก็ต (skateboards) หรือใช้รองเท้ำมีล้อ (skeelers) คนใช้รถถีบ 
(autoped) เด็กขีจ่กัรยำนคนัเลก็ๆ ก็ถือวำ่เป็นผู้ เดินเท้ำ (***เดก็ทีอ่ำยตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป อำจได้รับโทษปรับ-
bekeuring เมื่อท ำผิดกฎจรำจร 

- Bestuurder van een motorvoertuig คือคนที่ขบัยำนพำหนะตดิเคร่ือง ได้แก่ คนขบัรถยนต์ รถบรรทกุ รถบสั 
ผู้ที่แม้วำ่ไมไ่ด้นัง่หลงัพวงมำลยั แตก่ฎหมำยถือวำ่เป็นผู้ ขบัรถคือ ครูสอนขบัรถคนัท่ีนกัเรียนก ำลงัเรียนหรือก ำลงัสอน
ขบัรถ 

- Motorvoertuigen  คือยวดยำนพำหนะที่ติดเคร่ือง ยกเว้น bromfietsen (มดเตอร์ไซด์เลก็) snorfietsen (รถจกัรยำน
ติดเคร่ืองเลก็) brommobielen (รถยนต์สำมล้อ) invalidevoertuigen (รถส ำหรับคนพิกำร) 

- Autobus เป็นยำนพำหนะติดเคร่ืองยนต์ มจีดุประสงค์ใช้รับสง่ผู้ โดยสำรตัง้แต ่8 คนขึน้ไป ไมร่วมคนขบั 

- Bromfiets เป็นยำนพำหนะที่มี 2 ล้อ หรือ 3 ล้อ ขบัควำมเร็วไมเ่กิน 45 ก.ม./ช.ม. 

- Vrachtauto  เป็นยำนพำหนะติดเคร่ือง ที่ไมไ่ด้มจีดุประสงค์ใช้เป็นพำหนะสว่บคุคลซึง่มีน ำ้หนกัสงูสดุที่ 3,500 ก.ก. 

- Voertuigen ยวดยำนพำหนะ เชน่ จกัรยำน จกัยำนติดเคร่ือง รถยนต์สำมล้อ รถบรรทกุ รถเคร่ือง แต ่รถลนุเด็ก 
(kinderwagens) และรถขนทรำย (kruiwagens)ไมถื่อวำ่เป็นยำนพำหนะ 

-  snorfiets: จกัรยำนตดิเคร่ืองขนำดเลก็ จ ำกดัควำมเร็วสงูสดุที่ 25 ก.ม./ช.ม. 

-  brommobiel: เป็นรถยนต์ขนำดเลก็ มีล้อตัง้แต ่2 ล้อขึน้ไป จ ำกดัควำมเร็วสงูสดุในเขตเมืองที่ 45 ก.ม./ช.ม. มีแผน่ปำ้ย
กลมขอบแดง มีตวัเลข 45 ก ำกบั 

- invalidevoertuig: รถส ำหรับคนพิกำร ตวัรถต้องไมก่ว้ำงเกิน 1.10 ม. จ ำกดัควำมเร็วสงูสดุที่ 45 ก.ม./ช.ม. 
- aanhangwagens:   รถพว่ง หรือ opleggers 
- tram:  รถรำงเป็นยำนพำหนะทีม่ีข้อยกเว้นพิเศษ 
- Militaire colonne:         ขบวนรถทหำร รถทหำรคนัแรก ประดบัธงสฟีำ้ 2 ธง คนัสดุท้ำยธงสเีขยีว 
- voorrangsvoortuig: รถยนต์หรือรถเคร่ืองตำ่งๆ ท่ีเปิดหวอไฟกระพริบสฟี้ำ สว่นใหญ่จะเป็นรถของต ำรวจ 
รถดบัเพลงิ หรือรถพยำบำล กรณีรถมีไฟกระพริบแตไ่มเ่ปิดไฟ ต้องปฏิบตัิตำมกฎจรำจรเหมือนผู้ใช้ถนนอื่นๆ 
- rijbaan:   สว่นของถนนส ำหรับผู้ขบัยำนพำหนะ ยกเว้นสว่นของถนนท่ีแยกออกมำเป็นทำงจกัรยำน 
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- rijstrook:  สว่นของถนนส ำหรับขบัขี่ แตม่ีเส้นลำกหรือเส้นประ เพื่อแบง่ช่องบนถนน ยำนพำหนะที่มีตัง้แตส่องล้อขึน้
ไปมีสทิธิใช้ช่องถนนประเภทนีไ้ด้เทำ่นัน้ 
 
- voorrang verlenen:  ให้ทำง 
- voorrangsweg:  ทำงเดินรถทำงเอก 
- voorsorteren:  ขบัในช่องจรำจร 
- wegomleiding:  ต้องใช้ทำงอื่น 
- wegomlegging:  ทำงอ้อม 
- wegversmalling:  ทำงแคบ 
- weg afgesloten:  ทำงปิด 
- werk in uitvoering:  มีงำนก่อสร้ำงข้ำงหน้ำ 
- zachte berm:  ไหลท่ำงเป็นดิน(หญ้ำ) 
- verplichte rijrichting: เส้นทำงบงัคบั 
- tegenliggers:  รถสวน 
- uitrit (afrit):   ทำงออก 
- uitrit vrijlaten:  ห้ำมจอดขวำงทำงออก 
- slipgevaar:  ถนนลืน่อนัตรำย 
- snelweg:   ทำงดว่น 
- steenslag:   ทำงร่วน 
- slecht wegdek:  ผิวทำงขรุขระ 

- rijbaan voor bus:  ช่องจรำจรส ำหรับรถประจ ำทำง 

- parkeerzone (parkeerschijf verplicht): เขตจอดรถ(ต้องแสดงแผน่จอดรถ) 
- overweg:   ทำงข้ำมทำงรถไฟ 
- ontsteek uw lichten: เปิดไฟ  
- maximumsnelheid:  จ ำกดัควำมเร็ว 
- snelheid verminderen: ลดควำมเร็ว 

       - links houden:  ชิดซ้ำย 

       - rechts houden:  ชิดขวำ 

- afgesloten voor alle rijverkeer:     ปิดส ำหรับทกุยำนพำหนะ 
- alle richtingen:   ทกุทำง 
- andere richtingen:  ทำงอื่น 
- doodlopende weg:  ทำงตนั 
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- doorgaand verkeer: กำรจรำจรผำ่น 
- eenrichtingsverkeer: เดินรถทำงเดียว 
- einde snelheidsbeperking:  หมดเขตจ ำกดัควำมเร็ว 
- gebruik andere rijbaan: เปลีย่นช่องจรำจร 
- gevaarlijke bochten:    โค้งอนัตรำย 
- gevaarlijke helling:     ทำงลำดชนัอนัตรำย 
- gevaarlijke kruising:   ทำงแยกอนัตรำย 
- helling:     ทำงลำดชนั 
- inrijden verboden:   ห้ำมเข้ำ 
- kruising:    ทำงแยก ทำงข้ำม 
- rotonde:    วงเวียน 
- keren/omdraaien:   กลบัรถ 
- kruisen:    ข้ำม 
- achteruitrijden:    ขบัถอยหลงั 
- invoegen: คือกำรขบัรถเข้ำไปใน het verkeer( กำรจรำจร) เช่น จะขบัรถเข้ำทำงดว่น ต้องปรับควำมเร็วให้เข้ำกบั
รถคนัอื่น เช่น เรำจะขบัเข้ำทำงดว่น (auto snelweg)ให้เร่งควำมเร็วขึน้ 80 ก.ม./ช.ม. 
********************************************************************************************************************** 
สรุปโดยรวม 
1. Veilig autorijden ขบัรถอยำ่งปลอดภยั 

 นกัขบัมือใหมอ่ำย ุ18-19 ปี สว่นมำกจะประเมินตนเองสงูเกินไป เป็นเหตใุห้เกิดอบุตัิเหตบุอ่ยๆ กำรขบัรถขึน้อยู่  
      กบัประสบกำรณ์ และร่ำงกำยฟิต ถ้ำเหน่ือยต้องพกั เช่น ถ้ำขบัรถนำน 2 ช.ม. ก็ต้องจอดพกั 15 นำท ี

 ข้อจ ำกดัของกำรดื่มอลักอฮอล นกัขบัมือใหม ่5 ปีแรกดืม่ได้ 1 แก้ว 0.2 promille/88 microgram 

 ข้อจ ำกดัของกำรดื่มอลักอฮอล นกัขบัหลงั 5 ปีไปแล้ว มีอลักอฮอลในร่ำงกำยได้  0.5 promille/220 microgram 

 ถ้ำดืม่อลักอฮอล 1 แก้ว แล้วกำรท่ีจะให้อลักอฮอลในร่ำงกำยหมดฤทธ์ิไป ใช้เวลำ 1ช.ม.-1 ช.ม.คร่ึง 

 ยำเสพตดิมีผลด้ำนลบตอ่ประสทิธิภำพในกำรขบัรถเหมือนอลักอฮอล 

 ยำ สลำกสเีหลอืง (gele sticker) มีผลตอ่ประสทิธิภำพในกำรขบัรถ 

 โทษจำกำรขบัรถเนื่องจำกยำเสพติด (Mogelijk straffen bij rijden onder invloed van drugs.) 
-ติดคกุสงูสดุ 3 เดือน (gevangenisstraf max. 3 maanden) 

               -ปรับเงินหลำยพนัยโูร (geldboete van duizenden euro’s) 

               -ไมอ่นญุำตให้ขบัรถเป็นเวลำ 5 ปี (ontzegging rijbevoegdheid max. 5 jaar) 

 เรำต้องค ำนงึถงึผู้ใช้ทำง/ผู้ ร่วมทำงอื่นด้วย (rekening houden met andere weggebruikers.) 
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 กำรตดัสนิใจรวดเร็ว (Besluitvaardig rijgedrag) 90% ของอบุตัิเหตสุำเหตมุำจำกควำมผิดพลำดของคน 15% 
มำจำกควำมเหน็ดเหน่ือยของร่ำงกำย 

 เมื่อเกิดอบุตัเิหต ุห้ำมหนี ทกุคนที่เก่ียวข้องต้องให้รำยละเอียดของตนเอง บตัรประชำชน ถ้ำหนีมีโทษคือ 
-จ ำคกุสงูสดุ 3 เดือน และปรับเงิน 

 ชนิดใบขบัขี;่ - bromfiets : Am 
       - motor: A1/A2 

                        - vrachtauto: C1/C    น ำ้หนกัมำกกวำ่ 3500 ก.ก. 
                        - autobus: D1/D  ผู้ โดยสำรมำกกว่ำ 8 คน 
         - persoon auto: B  อนญุำตให้มีน ำ้หนกัสงูสดุ 3500 ก.ก. ผู้ โดยสำร 8 คนรวม    

คนขบัเป็น 9 คน ถ้ำมีรถพว่งน ำ้หนกัได้ 750 ก.ก. ถ้ำใบขบัข่ีหำยต้องแจ้งควำม ถ้ำ  
ถกูห้ำมขบัรถ หมำยถึง ห้ำมขบัรถทกุชนิดท่ีมีเคร่ืองยนต์ แตป่ั่นจกัรยำนได้ 

 ใบขบัข่ี Deel 1 A  เป็นรำยละเอียดเคร่ืองยนต์ Deel 1 B เป็นรำยละเอียดของเจ้ำของรถ 

 Onder “verkeer” verkeersdeelnemers en weggebruiker verstaan we iedereen die aan 
het verkeer deelneemt, er zijn 2 heefdgroepen in het verkeer; voetgangers en 
bestuurders. 

 Let op: ruiters en persoon die te voet paarden of vee begeleiden zijn bestuurders  

 Bestuurders zijn fietser, bromfietsen, invalidvoertuig (mag niet brede dan 1.10 m.) 

 Scootmobiel จดัเป็น voetganger 

 Snorfiets ควำมเร็ว 25 ก.ม./ช.ม. ปำ้ยสีฟ้ำ 

 Bromfiets ควำมเร็ว 45 ก.ม./ช.ม. ปำ้ยสีเหลือง 

 Gesleepde auto รถท่ีถกูลำกเหมือนรถพว่ง aanhangwagen เชือกท่ีใช้ลำกต้องตงึ sleepkabel 
เชือกยำวสดุ max. 5 ม.คนท่ีนัง่ในรถท่ีถกูลำกต้องมีใบขบัข่ี (ถ้ำข้อสอบถำมวำ่เชือกยำว 3 เมตร 
ได้ไหม ตอบ ได้) 

 Voertuigen (ยำนพำหนะ) ท่ีมีเคร่ืองยนต์ได้แก่ – bromfietsen, fietsen met trapondersteuning, 
gehandicapten voertuigen en railvoertuigen  

 Tram is dus geen motorvoertuig รถรำงไมใ่ชย่ำนพำหนะท่ีมีเคร่ืองยรต์ 

 Weg : van berm tot berm (rijbaan, rijstrook,groeneberm, ventweg= ทำงเล็กอยู่ข้ำงทำง
หลกั) ทำง คือ ไหลท่ำงจำกอีกข้ำงไปสูไ่หลท่ำงอีกข้ำง 
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  Autosnelweg ควำมเร็ว 130 k.m./u bord G1 มีหลำย rijstrook ขบัควำมเร็วต ่ำสดุได้ 60 ก.ม./
ช.ม 

 Autoweg ควำมเร็ว 100 ก.ม./ช.ม. bord G3 มี 1 rijstrook ขบัควำมเร็วต ่ำสดุได้ 50 ก.ม./ช.ม. 

 Puntstuk mag je niet rijden คือ ท่ีทำสีขำวไว้ อำจเป็นรูปคล้ำยๆ สำมเหล่ียม ถ้ำขบัทบั Puntstuk 
คำ่ปรับรำว 240.- ยโูร 

 สำมเหล่ียมสีส้มท่ีติดหลงัรถ หมำยถึงรถนัน้ขบัช้ำ  langzaam voertuig 

 Je mag alleen gaan rijden als je uitzicht rondom volldoen is. คณุสำมำรถเร่ิมออกรถได้ถ้ำ
มองเห็นทำงชดั ไมมี่สิ่งกีดขวำง 

 Je mag alleen gaan rijden als je de auto goed kunt bedienen คณุสำมำรถเร่ิมออกรถได้ถ้ำ
คณุสำมำรถบงัคบัรถได้ เชน่ เท้ำเหยียบเบรคได้ มือหมนุพวงมำลยัได้ 

 Berichten sturen en socialmedia bijhouden is niet toegestaan tijden het rijden ไมอ่นญุำต
ให้คณุสง่ข้อควำมตอบโต้ทำง  Facebook, WhatsApp ฯลฯ เม่ือคณุก ำลงัขบัรถ 

 Als je een voertuig sleept, mag de sleepkabel max. 5 m. lang zijn. ถ้ำต้องลำกรถ เชือกลำก
รถยำวได้มำกสดุ 5 ม. 

 Je mag max. zoveel passagiers vervoeren als er ‘echte’zitplaatsen in het voertuig 
aanwezig zijn. 

 De bestuurder van het gesleepte voertuig moet een geldig rijbewijs hebben. ผู้นัง่ในรถท่ี
ถกูลำกต้องมีใบขบัข่ีรถยนต์ 

 Alle personen langer dan 1.35 m. moeten een gordel draagt. ผู้ ท่ีสงุกวำ่ 1.35 ม. ต้อง
รัดเข็มขดั 

 Je mag geen gevaar of hinder veroorzaken. คณุต้องไมเ่ป็นต้นเหตใุห้เกิดอนัตรำย หรือ
ขดัขวำงผู้ อ่ืน 

 Je moet altijd zeveel mogelijk rechts houden. คณุต้องขบัทำงขวำให้มำกท่ีสดุเท่ำท่ีจะเป็นไป
ได้ 

 Personen die zich moeilijk voortbrengen en blinden met stok moet je altijd voor laten 
gaan. ผู้ ท่ีเคล่ือนไหวล ำบำก และตำบอดน ำทำงด้วยไม้น ำทำง คณุต้องให้ทำงเขำไปก่อน 

 Je moet een WA-verzekering hebben (Wettelijke aansprakelijkheid). คณุต้องมีประกนัตอ่
บคุคลท่ีสำม 
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 Overtredingen zijn kleine, je krijgt boet naar huis gestuurd.กำรละเมิดกฎจรำจรเล็กๆ น้อยๆ 
คณุจะได้รับใบแจ้งคำ่ปรับสง่ไปท่ีบ้ำน 

 Zwaar overtreding gaat de politie een proces-verbaal geven.กำรละเมิดกฎจรำจรขัน้หนกั 
รุนแรง ต ำรวจจะให้ใบบนัทึกประจ ำวนั 

 A.P.K. (Algemeen Periodic Keuring) ส ำหรับรถท่ีใช้เบนซิน –eerste APK na 4 jaar, daarna 2 
keer na 2 jaar, daarna elk jaar ส ำหรับรถท่ีใช้ดีเซล – eerste na 3 jaar, daarna elk jaar 

 Educatie maatregelen ผู้ ท่ีด่ืมอลักอฮอลถกูยึดใบขบัข่ี แล้วต้องไปเรียนใหม่ 

  ส ำหรับนกัขบัใหม ่  ผู้ มีประสบกำรณ์ 

1. LEMA 

2.EMA 

3. ASP 

2 วนั 

3 วนั 

2 ปี 

0.5-0.8% promille 

0.8-1.0% promille 

1.0-1.8% promille 

0.8-1.0% promille 

1.0-1.3% promille 

1.3-1.8% promille 

 บรอดสำมเหล่ียมตำ่งๆ จะใช้ในกำรเตือน (waarschuwing)  

 บรอดทรงกลม มีพืน้สีฟ้ำ หมำยถึงต้องปฏิบตัติำม 

 บรอดส่ีเหล่ียม มีพืน้สีฟ้ำ เป็นบรอดให้ข้อมลู 

 บรอดทรงกลม มีของสีแดง หมำยถึง ห้ำม 

 ทำงโค้ง (bochten) – past je snelheid aan en kies de juiste versnelling vóór de bocht. 

          -houd rekening met langzaam rijdende voorliggers. 

-laat je niet verrassen door de bocht-spriraal (bocht  wordt steeds   

scherper) 

-ตรงทำงโค้งนอกเขตชมุชนมีอบุตัเิหตบุอ่ย เพรำะ ขบัเร็ว 

-ตรงทำงโค้งให้ขบัตรงเส้นกลำงถนนจะได้เห็นทำงดี rijdt in het midden 
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-veilig inhalen is meestal niet mogelijk, wacht tot na de bocht. 

 Autoweg: บรอด G3/G4 สงัเกตได้จำกตรงกลำงถนนเป็นสีเขียว ขบัได้ 100 ก.ม./ช.ม. (in het 

midden een brede groene streep op het wegdek. บนทำงนีข้บัได้ควำมเร็วต ่ำสดุท่ี 50 ก.ม./

ช.ม. 

 Autosnelweg:  บรอด G1/G2 ควำมเร็วสงูสดุ 130 ก.ม./ช.ม. หรือมีเวลำก ำกบัข้ำงใต้ควำมเร็ว

บนบรอด บนทำงนีข้บัควำมเร็วต ่ำสดุได้ท่ี 60 ก.ม./ช.ม. บนทำงดว่นนีห้้ำมขบัถอยหลงั ห้ำมกลบั-

รถ ห้ำมหยดุรถบน rijbaan  ห้ำมขบั และหยดุรถบน vluchtstrook 

 Rijstrook ให้ขบัชิดขวำให้มำกท่ีสดุ (gebruikt zeveel mogelijk de rechter rijstrook.) 

 บรอด A12  A หมำยถึง Nationale autosnelweg 

 บรอด E30   E หมำยถึง Europese hoofdroutes 

 ขบันอกเมือง (Buiten bebouwde kom) 80 ก.ม./ช.ม ห้ำมจอดตรง rijbaan 

  Rode bermpaaljes staan rechts (เสำสีแดงอยูท่ำงขวำ) 

 Rotondes: Je mag links en rechts inhalen (ท่ีวงเวียนแซงซ้ำยแซงขวำได้) 

                  :Voorrang verlenen (ท่ีวงเวียนเรำต้องให้ทำงเป็นสว่นใหญ่) 

Rotondes Verlaten: nadert op de rechter rijstrook en geeft richting aan naar rechts. (กำร

จะออกจำกวงเวียน ให้เข้ำช่วงเลนขวำ และเปิดไฟเลีย้วขวำ 

       : Blijf richting aangeven tot je de rotonde verlaten hebt. (เปิดไฟเลีย้วไว้

จนออกพ้นวงเวียน) 
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 Inrit / uitrit: Als je een inrit inrijdt of uitrijdt moet je alle weggebruikers voor latengaan, 

dus ook voetganger. 

 Erf: max. 15 k.m./uur (stapvoets), je moet dus alle weggebruikers voor laten gaan. 

 30 k.m./uur zone, het geldt hele zone. 

 Voetgangersoversteekplaats (zebrapad) ทำงม้ำลำย: ห้ำมแซงตรงทำงม้ำลำย 

 Bushalte /tramhalte: Binnen ge bebouwde kom moet je een bus voor laten gaan als 

deze wil wegrijden bij een bushalte. Dit geldt voor alle bussen, dus ook voor touringcars 

(ในเขตชมุชนต้องให้รถบสัไปก่อน รวมถึงรถทวัร์น ำเท่ียวด้วย) 

 Overwegen ทำงข้ำมตรงทำงรถไฟ: Baken geven aan hoe ver je weg van je nog van de 

overweg verwijderd bent. 1 x 80 = 80 m., 2 x 80 = 160 m., 3 x 80=240 m. 

 Wacht tot het rode licht gedoofd is er kan nog een trein komen. คอยจนไฟแดงดบั อำจจะ

มีรถไฟมำอีก 

 Bruggen en viaducten: wees alert op zijwindhinder. ตรงสะพำน และ ข้ำงบนมีทำง เชน่ ทำง

ท่ีมีทำงดว่นข้ำงบน ต้องระวงัลมท่ีมำจำกด้ำนข้ำง 

 Tunnels: dimlicht voeren ตรงอโุมงค์ให้เปิดไฟต ่ำเสมอ /inhalen kan risicovol zijn กำรแซงตรง

อโุมงค์อนัตรำยมำก 

  ศกึษำสถำนะกำรณ์ฉกุเฉินในอโุมงค์ noodsituatie in tunnels 

 Voorrang:กำรให้ทำง – ตรงทำงแยกท่ีไมมี่บรอดหรือเคร่ืองหมำย ให้ Tram ไปก่อนเสมอ 
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-ถ้ำเรำเห็นคนเดนิเท้ำตรงคอ และปำก ให้คนเดนิเท้ำไปก่อน (Als je de 

voetganger op zijn nek en bek, blijft op je plek.) ถ้ำเห็นด้ำนข้ำง เห็น

หขูองคนเดนิเท้ำ เรำขบัตอ่ไปได้ไมต้่องให้ทำง(Kijk van je oor, rijdt je 

door.) 

 Afslaan เลีย้ว: เลีย้วขวำไปก่อนเลีย้วซ้ำย 

 De uitvaartstoet ขบวนรถศพ ถ้ำรถศพคนัแรกเลีย้ว เรำต้องให้ขบวนศพไปก่อน ไมไ่ปตดัตอน 

(Zolangs het eerste voertuig van de stoet slaat af, is niet doorsnijden gepasseerd.) 

 Afstand houden : 2 second (2 วินำที) 

-ขบัด้วยควำมเร็ว 60 ก.ม./ช.ม. หำร 2 = 30 + 10 % = 33 ม. 

-ขบัด้วยควำมเร็ว 80 ก.ม./ช.ม. หำร 2 = 40 + 10 % = 44 ม. 

-ขบัด้วยควำมเร็ว 100 ก.ม./ช.ม. หำร 2 = 50 + 10 % = 55 ม. 

-per seconde : 22 m. 

 Stopafstand: reactietijd 1 second 

 Remafstand ขึน้อยูก่บั ปัจจยัตอ่ไปนี ้–snelheid, het weer, het wegdek, de toestand van de 

auto ( het profiel ดอกยำงล้อ), de toestend van de bestuurder ( fit, moe) 

 Andere weggebruikers – เดก็ ยำกท่ีจะท ำนำยวำ่เขำจะท ำอะไร 

-คนป่ันจกัรยำน เหว่ียงไปมำ slingerd 

-Je bent afspraakelijk เรำต้องรับผิดชอบ ถ้ำขบัรถชนรถจกัรยำน 

-รถบรรทกุตรงทำงโค้ง บงัคบัยำกมำก ต้องหลีกให้ไกลๆ 
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 In-uitstappen, wegrijden: je moet in je spiegel over je schouder kijker.กำรก้ำวขึน้รถ –ลง

จำกรถ ขบัรถออกไป คณุต้องดกูระจกเหนือไหล ่หนัซ้ำยหนัขวำ 

 Links voorsorteren: Tegen de wegens(middle lijn) op wegen met  tegemoetkomens 

verkeer. En laat je voorwielen recht staan. 

 Rechts voorsorteren: Tegen de trottoirband of de witte kantstreep 

 Voorbijgaan en inhalen การขับผ่าน และแซง 

-Inhalen op gevaarlijke plaatsen is verboden; ห้ามแซงตรงจุดอันตราย 

: haal niet in op een kruispunt. ไมแ่ซงตรงทำงแยก 

: denk aan de dode hoek. ค ำนงึถึงจดุบอด 

: passeer niet te krap houd zeker bij kwetbare minimaal 1.5 m.   ขบัผำ่นไปโดยไม่คบุขนั

มำก อยำ่งน้อยมีระยะหำ่ง 1.5 ม. 

: Stilstaan is voor het onmiddellijk laden in-uitstappen van passagiers of het laden / 

lossen van goederen. 

 Parkeren is alle andere vormen van vrijwillig stilstaan; ตรงปำ้ยรถบสั ห้ำมหยดุส่งของรับของ 

แตห่ยดุให้คนขึน้ลงได้ ถ้ำไมไ่ปขดัขวำงทำงรสบสั (Bij bushalte mag niet laden of lossen maar 

het mag de passagier in-uitstappen. 

 Rijden in een file; อย่ำเปล่ียนเลน ดบัเคร่ืองยนต์ 

 Pech(รถเสีย): ใช้ Vluchtstrook / vluchthaven/alamlicht หรือ gevarendriehoek 

 Slepen ลำกรถเสีย ใช้กฎเหมือนรถพว่ง 
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 Gedrag bij ongevallen:  

-Handel altijd in de PAMAN volgorde; Persoonlijke veiligheid.ควำมปลอดภยัสว่นบคุคล 

Andermans veiligheid.ควำมปลอดภยัของผู้ อ่ืน 

Markeer de plaats van het ongeval. 

Alarmeer de hulpdiensten.ขอควำมชว่ยเหลือ 

Noodzakelijke eerste hulp verlenen.ปฐมพยำบำล 
เบือ้งต้นท่ีจ ำเป็น 

     -Doorrijden na ongeval is een misdrijf: หลงัจำกเกิดอบุตัเิหตแุล้วขบัหนี เป็นควำมผิดอำญำ 

      -Alle betrokkend moeten hun identiteit bekendmaken. 

      -Als je parkeerschade veroorzaakt: Laat je naam achter bij het beschadigde voertuig en   

       neem contact op met de politie. 

       -De verzekering maatschappij bepaalt wie schuld heeft. 

 Eerste hulp: Leg de slachtoffer op de zijkant, verplaats ze niet tenzij er acuut gevaar 
dreigt, bijv. brand.ให้ผู้บำดเจ็บนอนตะแคง อยำ่เคล่ือนย้ำย นอกจำกจะเป็นอนัตรำยฉบัพลนั 
เชน่ ไฟไหม้ 

      : Geef mond-op-mond beademing ผำยปอด 

 Auto te water รถตกลงในน ำ้ให้ปฏิบตัดิงันี ้
-เปิดไฟในรถ 
-ปลดเข็มขดั 
-ทบุหน้ำตำ่งด้วยค้อน (veiligheidhammer) 
-ออกจำกรถ 

 Communicatie กำรส่ือสำร: Rijden met licht en in moeilijke omstandigheden 
-De richtingaanwijzer: richting aangeven is verplicht: ต้องเปิดไฟให้สัญญาณ 

 Autosnelweg: 300 m. voor uitstrook. 
 Rijd 80 k.m./u: 200 m. voor kruispunt. 
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 Rijd 50 k.m./u: 100 m. voorkruispunt. 

 Rijden met licht 
-Dagrijlicht verplicht op nieuwe auto’s. รถรุ่นใหมเ่ม่ือสตำร์ทรถ ไฟ Dagrijlicht จะตดิทนัที 
-Stadslicht-alleen tijdens stilstaan. เปิดไป Stadslicht เม่ือจอดรถ 
-Dimlicht- ไฟต ่ำ tijdens schomering en donker overdag bij slechte zichtbaar. เปิดไฟต ่ำ
เม่ือกลำงวนัแตมื่ดครืม้ ทศันะวิสยัไมดี่ มองเห็นล ำบำก 
-Groot licht-overdag verboden ไฟสงูห้ำมใช้เวลำกลำงวนั ใช้ได้เม่ือ dimlicht onvoldoende 
-Mislicht ไฟตดัหมอก ใช้เม่ือมีหมอกและหิมะ หรือระยะมองไมเ่ห็น 50 ม. 
-Mislicht voorzijde ใช้เม่ือ ฝนตก หมอกลง และหิมะ 

 De APK keuring 
-รถท่ีใช้เบนซิน ตรวจเช็คครัง้แรกหลงัใช้ไป 4 ปี แล้วตรวจอีกในปีท่ี 6 และในปีท่ี 8 จำกนัน้ตรวจ
ทกุๆ ปี 
-รถใช้ดีเซล ตรวจเช็คครัง้แรกหลงัใช้ไป 3 ปี หลงัจำกนัน้ตรวจเช็คทกุๆ ปี 

 Banden (spanning) wettelijk profieldiepte 1.6 m.m. 
-กรณีเกิด aquaplanning ให้ปลอ่ยคนัเร่ง 
-ล้อส ำหรับฤดหูนำวดอกยำงล้อ profiel 4 m.m. 

 Het Dash board geeft informatie over je voertuig door:  
-Meters; snelheidmeter en toerenteller. 
-Waarschuwinglampen. 
- - + dynamo 

 Aanhanger รถพว่ง บรรทกุน ำ้หนกัได้ 750 ก.ก.บรรทกุของย่ืนออกข้ำงหน้ำได้ 1 ม. ย่ืนออก
ด้ำนหลงัได้ 1 ม. ย่ืนออกด้ำนข้ำงได้ 10 ซ.ม.ต้องมี markeringsborden ส ำหรับรถยนต์บรรทกุของ
ย่ืนออกด้ำนข้ำงได้ 20 ซ.ม. 

 Aanhanger met  losbreekrem of hulpkoppeling toegestaan max. massa 1500 k.g.ทัง้
น ำ้หนกัรถยนต์ และพว่งน ำ้หนกัมำกสดุได้ 3500 ก.ก. 
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ขอขอบคณุผู้ทีส่ัง่งำนแปลชิน้นี ้เงินที่ได้จะน ำไปให้ทนุนักเรียนที่โรงเรียนสตรีพงังำ ซึง่เป็นโรงเรียนที่ผู้แปลเคยเป็นศษิย์เก่ำ โดยคดัเลือกเด็ก

นกัเรียนที่เป็นเด็กดีมีธรรมะ โดยที่ไมจ่ ำเป็นต้องเป็นคนเก่ง แตต้่องเป็นเด็กดี ผู้แปลได้ให้ทนุที่โรงเรียนดงักลำ่วมำเป็นระยะเวลำเก้ำปีติดตอ่กนั 

แตเ่ม่ือห้ำปีที่แล้วมีงำนประจ ำท ำ กำรให้ทนุก็ไมมี่ปัญหำ เม่ือหยดุท ำงำนประจ ำ มีรำยได้ไมแ่น่นอน แตต้่องกำรให้ทนุตอ่ไปเร่ือยๆ จงึได้คิดถึง

เร่ืองกำรแปลดงักลำ่วนีเ้พ่ือหำทนุไว้ให้ทนุ ขออนโุมทนำบญุกบัผู้ทีส่ัง่ทกุทำ่นนะคะ 

       ปชูิตำ รักวิทย์ 

       นกัแปลสำบำนตน (Beëdigde vertaalster) ภำษำไทย-ดตัช์ 

      www.thaisetaal.nl 

 

http://www.thaisetaal.nl/



