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ดว้ยแผน่พบัเลม่นีส้�านกังานการจราจร 
(Trafikverket) ตอ้งการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัขอ้ก�าหนด
เพือ่จะไดใ้บอนญุาตขบัรถ คณุจ�าเป็นตอ้งฝึกอบรม
อยา่งไร การสอบขอ้เขยีน (การสอบภาคทฤษฎ)ี และ
การสอบขบัจะมอีะไรบา้ง และคณุควรค�านงึถงึส ิง่ใด
บา้งกอ่นสอบ

1 2019-01-22

ความรับผิดชอบของผู้สอบใบอนุญาตขับข่ี 

- คาํอธิบายขัน้ตอน “เส้นทางสู่ใบอนุญาตขับข่ี”

คําร้องขอใบอนญุาตฝึกขบั

จองเวลาการ

อบรมเบือ้งต้น

การอบรมเบือ้งต้น

การอบรมภาคทฤษฎี

สลบักบัการฝึกขบั

การอบรมภาคทฤษฎี

สลบักบัการฝึกขบั

จองเวลาสอบใบอนญุาตขบัข่ี

(ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั)ิ ในเวลาลว่งหน้า

เวลาสอบจะสามารถจองล่วงหน้าได้ภายใน 

11 เดือน

การอบรมภาคทฤษฎี

สลบักบัการฝึกขบั

การอบรมความเสี่ยง

ภาค 1 และภาค 2

การสอบ

ใบอนญุาตขบัข่ี

(ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิ)

เร่ิมการอบรมสอบใบอนญุาตขบัข่ี 

(ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั)ิ

จองเวลาการอบรม

ความเสี่ยง
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การฝึกอบรมเป็นสิง่ส�าคญั
กอ่นทีค่ณุจะสอบเขยีนและท�าการสอบขบัส�านักงานการจราจรคณุจะตอ้ง
ศกึษาเพือ่จะรูว้า่ขอ้ก�าหนดส�าหรับการเป็นผูข้บัรถทีป่ลอดภยัและค�านงึถงึ
สภาพสิง่แวดลอ้ม มอีะไรบา้ง นอกจากนัน้คณุกต็อ้งมใีบอนุญาตฝึกขบัซึง่
ขอไดจ้าก ส�านักงานการขนสง่(Transportstyrelsen) 

จะฝึกอบรมกบัโรงเรยีนสอนขบัรถ ฝึกกบัผูช้ว่ยฝึกสว่นตวั หรอืทัง้สอง
อยา่ง คณุสามารถเลอืกเองได ้

หากคณุจะฝึกขบัรถแบบสว่นตวัทัง้คณุและผูช้ว่ยฝึกของคณุจ�าเป็นตอ้ง
ผา่นหลกัสตูรฝึกอบรมเบือ้งตน้ ซึง่จัดทีโ่รงเรยีนสอนขบัรถทีไ่ดรั้บอนุมตัิ
จากส�านักงานการขนสง่(Transportstyrelsen)

ในตอนทา้ยของการฝึกอบรมของคณุคณุจะตอ้งผา่นการอบรมความเสีย่ง
ภาค 1 และ 2 การอบรมความเสีย่งจะอบรมกบัผูฝึ้กสอนทีไ่ดรั้บการรับรอง
จากส�านักงานการขนสง่ 

ฝึกทบทวนความรูแ้ละทกัษะใหบ้อ่ยครัง้เทา่ทีจ่ะท�าได ้เหมอืนกบัอยา่ง
อืน่ในชวีติทีค่ณุตอ้งอาศยัการฝึกและเรยีนรูใ้หเ้ยอะ ๆ เพือ่ทีจ่ะไดเ้กง่และ
ประสบผลส�าเร็จ
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เรือ่งส�าคญัส�าหรับคณุในฐานะผูข้บัรถ คอื ความปลอดภยัและการ
ระมดัระวงัในการขบัขี ่คณุจะตอ้งสามารถคาดการณถ์งึสิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้
บนถนน และสามารถปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งในทกุสถานการณ ์การมใีบอนุญาต
ขบัรถ หมายถงึเสรภีาพ แตย่งัหมายถงึความรับผดิชอบอนัยิง่ใหญอ่กีดว้ย

ฝึกไปจนกวา่คณุรูส้กึวา่พรอ้มทีจ่ะสอบ โปรดขอใหผู้ฝึ้กสอนของคณุ
ท�าการตรวจสอบความพรอ้มกอ่นทีจ่ะท�าการสอบขอ้เขยีนและท�าการสอบ
ขบั การสอบจะจัดทีส่�านักงานการจราจร

ขอใหโ้ชคดี

ในการสอบขอ้เขยีนคณุจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่คณุมคีวามรูต้ามเกณฑท์ี่
ก�าหนดในการเป็นผูข้บัรถทีป่ลอดภยัในการสอบขบัคณุตอ้งแสดงใหเ้ห็น
วา่คณุสามารถใชค้วามรูด้งักลา่วในทางปฏบิตัไิด ้

ทัง้การสอบขอ้เขยีนและการสอบขบัจะตรวจสอบวา่คณุบรรลวุตัถปุระสงค์
ของใบอนุญาตประเภท B หรอืไม่

แผนหลกัสตูรส�าหรับใบอนุญาตประเภท B (TSFS: 2011:20) สามารถดู
ไดท้ีเ่ว็บไซตข์องส�านักงานขนสง่ www.transportstyrelsen.se
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ใบอนญุาตขบัรถตา่งประเทศใน
ประเทศสวเีดน
หากคณุขบัรถในประเทศสวเีดนและถอืใบอนุญาตขบัรถทีอ่อกโดย
ประเทศอืน่ทีไ่มใ่ชป่ระเทศทีอ่ยูใ่นกลุม่เขตเศรษฐกจิยโุรป (EEA) คณุ
สามารถขบัรถในประเทศสวเีดนโดยใชใ้บอนุญาตขบัรถดงักลา่วเป็น
เวลาหนึง่ปีหลงัจากทีค่ณุไดล้งทะเบยีนราษฎรใ์นสวเีดน

เมือ่หนึง่ปีผา่นไปคณุตอ้งท�าการสอบขอ้เขยีนและท�าการสอบขบัเพือ่
จะไดม้ใีบอนุญาตขบัรถสวเีดน

หากคณุไมไ่ดล้งทะเบยีนราษฎรใ์นสวเีดนจะไมจ่�ากดัระยะเวลาทีค่ณุ
สามารถขบัรถดว้ยการใชใ้บอนุญาตขบัรถตา่งประเทศ

หากคณุถอืใบอนุญาตขบัรถตา่งประเทศทีอ่อกในประเทศภายในกลุม่
เขตเศรษฐกจิยโุรป (EEA) คณุสามารถขบัรถในประเทศสวเีดน ไป
จนกวา่ใบอนุญาตขบัรถดงักลา่วหมดอายุ
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การสอบขอ้เขยีนส�าหรบัใบ
อนญุาตประเภท B
การสอบขอ้เขยีนจะวดัวา่คณุมคีวามรูท้ีต่ามเกณฑท์ีก่�าหนดเพือ่จะเป็นผู ้
ขบัรถทีป่ลอดภยั และค�านงึถงึสภาพสิง่แวดลอ้มหรอืไม่
การสอบจะวดัความรูข้องคณุในหา้ดา้น: 

1. ความรูเ้ก ีย่วกบัรถและการบงัคบัควบคมุรถ ตวัอยา่งเชน่:
• วธิกีารท�างานของรถและสภาพถนนสง่ผลอยา่งไรตอ่ลกัษณะการขบัรถ
• ความเสีย่งใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้หากรถท�างานไมป่กติ
• ความสมัพันธร์ะหวา่งเทคนคิการขบัรถและสมรรถนะของรถ

2. ส ิง่แวดลอ้ม ตวัอยา่งเชน่:
• การเลอืกรปูแบบการคมนาคมขนสง่แตล่ะประเภทสามารถสง่ผลตอ่

สิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งไร
• คณุจะขบัรถอยา่งปลอดภยัและค�านงึถงึสภาพสิง่แวดลอ้มอยา่งไร

3. ความปลอดภยัในการจราจร ตวัอยา่งเชน่:
• การแสดงความสามารถในการตดัสนิใจทีด่ใีนการใชถ้นนรว่มกบัผูใ้ช ้

ถนนคนอืน่ ๆ หมายความวา่อะไร
• คณุจะปรับความเร็วรถต�าแหน่งของรถบนถนนและการขบัอืน่ ๆ ใน

สถานการณต์า่ง ๆ อยา่งไร
• สภาพถนนและสิง่แวดลอ้มของถนนตา่ง ๆ มผีลตอ่พฤตกิรรมของผู ้

ขบัและความปลอดภยัในการจราจรอยา่งไร

4. กฎจราจร ตวัอยา่งเชน่:
• ป้ายจราจร เครือ่งหมายจราจรบนพืน้ทางและขอบทาง ความเร็ว  

การขบัสวนทางและการขบัแซง น�้าหนักการบรรทกุ ผูโ้ดยสาร และ
หนา้ทีต่อ่ผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ

5. สภาวะสว่นบคุคล ตวัอยา่งเชน่:
• ยารักษาโรค แอลกอฮอล ์ยาเสพตดิความเครยีดและความเหนือ่ยลา้ 

สง่ผลตอ่พฤตกิรรมผูข้บัขีอ่ยา่งไร
• การขบัรถในชว่งเวลาตา่ง ๆ ของวนั จะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมของผูข้บั

และความปลอดภยัในการจราจรไดอ้ยา่งไร
• แรงกดดนัจากกลุม่สง่ผลตอ่พฤตกิรรมผูข้บัขีไ่ดอ้ยา่งไร
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การสอบขอ้เขยีนมดี งัตอ่ไปนี้
การสอบข ้อเขยีนจะเริม่โดยคณุจะได ้ดวูดีทิศันบ์รรยายขัน้ตอนการสอบ 
โดยวดีทิศันด์งักลา่วมแีปลเป็นภาษาตา่ง ๆ หลายภาษา นอกจากนีค้ณุ 
ยงัสามารถดวูดีทิศันก์อ่นมาท�าการสอบได ้ที:่ www.trafikverket.se/
kunskapsprovb

กอ่นเริม่สอบข ้อเขยีนคณุต ้องรับรองวา่คณุจะไมโ่กงและจะไมช่ว่ยคนอืน่ 
โกง

ข ้อสอบมี 70 ข ้อแตว่ดัผลแค่ 65 ข ้อ 
เนือ่งจากมคี�าถาม 5 ข ้อเป็นค�าถามทดลองซึง่จะใช ้ในการประเมนิใน 
อนาคต 
คณุจะไมส่ามารถดไูด ้วา่ค�าถามข ้อใดเป็นค�าถามทดลอง 
คณุจะต ้องตอบถกู 52 ข ้อเพือ่ทีจ่ะสอบผา่น 
มรีะยะเวลาในการสอบ 50 นาที

ขอ้ก�าหนดเกีย่วกบัเอกสารประจ�าต วั
เมือ่คณุเข ้าสอบคณุจะต ้องสามารถยนืยนัการแสดงตนด ้วยการยืน่เอกสาร 
ประจ�าตวั (เอกสาร/หลกัฐานการแสดงตน) ทีย่งัไมห่มดอายุ โดยมี
ภาพถา่ยทีแ่สดงให ้เห็นชดัเจนวา่เป็นตวัคณุข ้อมลูเกีย่วกบัประเภทตา่ง ๆ 
ของเอกสาร/หลกัฐานการแสดงตนทีอ่นุญาตให ้ใช ้ได ้มรีะบทุี่  
www.trafikverket.se/korkort 

การถา่ยรปูทีส่�านกังานจราจร
กอ่นทีค่ณุจะท�าการสอบให ้คณุถา่ยรปูทีแ่ผนกสอบใบอนุญาตขบัขีข่อง 
ส�านักงานจราจร (Trafikverket Förarprov)

หากคณุจะถา่ยรปูในวนัเดยีวกบัวนัสอบ ให ้คณุมาถงึกอ่นเวลาเริม่สอบ 
อยา่งนอ้ย 30 นาที 
โปรดอย่าลืมน�าเอกสารประจ�าตัวที่ยังไม่หมดอายุมาด ้วย 
ส�านักงานขนส่งจะส่งบัตรช�าระเงินเปน็ค่าธรรมเนียมถ่ายรูปให ้คุณ  
(100 โครนสวีเดน)

http://www.trafikverket.se/kunskapsprovb
http://www.trafikverket.se/kunskapsprovb
http://www.trafikverket.se/korkort
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หลงัสอบขอ้เขยีน (ภาคทฤษฎ)ี
คณุจะทราบผลสอบทนัทหีลงัสอบเสร็จวา่คณุสอบผา่นหรอืไม ่เราจะสง่
ผลการสอบไปยงัอเีมลของคณุ 
อกีทัง้ผลการสอบสามารถตรวจสอบไดท้ีห่วัขอ้ Boka prov ทีเ่ว็บไซต ์
www.trafikverket.se/bokaprov 
ในรายงานผลการสอบนัน้คณุจะเห็นวา่คณุตอบถกูกีข่อ้ในหวัขอ้ดา้นตา่ง ๆ

การสอบขอ้เขยีนทีส่อบผา่นนัน้จะมอีาย ุ4 เดอืน คณุจะตอ้งสอบผา่นกอ่น
ทีจ่ะสอบขบัได ้

หากคณุสอบขอ้เขยีนไมผ่า่น สิง่ส�าคญั คอื คณุตอ้งทบทวนใหม้ากขึน้
กอ่นทีค่ณุจะท�าการสอบขอ้เขยีนในครัง้ถดัไป 

การสอบขอ้เขยีนในภาษาอืน่ๆ
การสอบขอ้เขยีนส�าหรับใบอนุญาตประเภท B มใีหส้อบในหลายภาษา 
คณุเลอืกภาษาเมือ่คณุจองควิสอบ 

การสอบโดยการฟงัเสยีงอา่น
หากวา่คณุมปัีญหาในการอา่นคณุสามารถฟังเสยีงอา่นภาษาสวเีดนได ้
หากวา่คณุท�าขอ้สอบในภาษาอืน่ทีไ่มใ่ชภ่าษาสวเีดน ระหวา่งการสอบคณุ
สามารถเปลีย่นมาเป็นภาษาสวเีดนเมือ่ไหรก่ไ็ด ้

การสอบปากเปลา่สอบโดยการขอเวลาเพิม่ 
การใชล้า่มหรอืลา่มภาษามอื
คณุสามารถรอ้งขอการสอบแบบปากเปลา่ การขอเวลาเพิม่ การใชล้า่ม
หรอืลา่มภาษามอืได ้แบบฟอรม์การรอ้งขอมทีี ่www.trafikverket.se

http://www.trafikverket.se/bokaprov
http://www.trafikverket.se
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การสอบขบั (การสอบภาคปฏบิตั)ิ 
ส�าหรบัใบอนญุาตประเภท B
เมือ่คณุสอบการขบัคณุตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่คณุมทีกัษะในทางปฎบิตัทิีจ่ะ
สามารถเป็นผูข้บัขีท่ีป่ลอดภยั

ความรูด้า้นตา่ง ๆ ทีจ่ะใชใ้นการประเมนิมดีงันี:้

ความรูเ้ร ือ่งยานพาหนะ
• คณุสามารถตรวจสอบความปลอดภยัของรถยนต ์ตวัอยา่งเชน่ 

การตรวจสอบไฟ ลอ้ น�้ามนัเครือ่ง และเขา้ใจถงึความเสีย่งทีอ่าจ
เกดิขึน้ไดห้ากวา่รถไมท่�างานตามทีค่วรจะเป็น 

การควบคมุรถ
• คณุตอ้งสามารถบงัคบัควบคมุรถตวัอยา่งเชน่การใชค้นัเรง่อยา่ง

ถกูวธิี
• คณุตอ้งสามารถบงัคบัรถไดท้ัง้ในขณะทีค่ณุขบัทางตรงและทาง

เลีย้ว
• คณุตอ้งสามารถถอยรถและจอดรถไดใ้นแบบเหมาะสม
• คณุตอ้งสามารถเปลีย่นการควบคมุรถในขณะทีค่ณุขบัขี ่ตวัอยา่ง

เชน่ เพิม่หรอืลดความรอ้น และใชน้�้าฉีดกระจกได ้
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การขบัรถโดยค�านงึถงึสภาพสิง่แวดลอ้ม
• คณุจะตอ้งสามารถขบัรถโดยมกีารวางแผนและการเตรยีมตวัลว่ง
หนา้ทีด่ ี

• คณุตอ้งสามารถเลอืกใชเ้กยีรใ์หเ้หมาะสมทีส่ดุกบัสภาพแวดลอ้ม
และความปลอดภยั 

กฎจราจร
• คณุตอ้งรูก้ฎจราจรและสามารถปฏบิตัติามไดอ้ยา่งเหมาะสม เพือ่ทีจ่ะ
ใชถ้นนรว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งราบรืน่  

ความปลอดภยัในการจราจรและพฤตกิรรม

• คณุควรมคีวามระมดัระวงัในขณะทีค่ณุขบัรถ และปรับการขบัขีใ่ห ้
สอดคลอ้งกบัสิง่ทีค่ณุเห็น

• คณุควรรูว้า่คณุจะมองไปทีจ่ดุไหน เมือ่ไหรแ่ละอยา่งไรในสถานการณ์
ตา่ง ๆ 

• คณุตอ้งสามารถระบแุละเขา้ใจกบัความเสีย่งทีม่อียูใ่นการจราจร และ
สามารถวางแผนการขบัของคณุ เพือ่ความพรอ้มตามสถานการณท์ี่
ตอ้งการ

• คณุตอ้งสามารถปรับความเร็วทีเ่หมาะสมกบัทศันวสิยั ลกัษณะของ
ถนนและสถานการณต์า่ง ๆ

• คณุตอ้งสามารถวางต�าแหน่งของรถบนถนนไดอ้ยา่งชดัเจน ตวัอยา่ง
เชน่ ในขณะทีค่ณุเลีย้วหรอืวา่เลอืกชอ่งจราจรขบั

• คณุควรขบัรถในขอบเขตของความปลอดภยั ตวัอยา่งเชน่ คณุควร
เวน้ระยะทีเ่หมาะสมระหวา่งผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ และรถทีจ่อดนิง่

• คณุตอ้งสามารถแสดงใหส้ญัญาณทีช่ดัเจนไดว้า่คณุตอ้งการขบัไป
ทางไหน โดยการใชไ้ฟเลีย้ว
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การสอบขบัมดีงันีค้อื
เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะเริม่โดยการแนะน�าวา่การสอบเป็นอยา่งไร และใชก้าร
ประเมนิจากสิง่ใดบา้ง

หากวา่คณุไมเ่ขา้ใจภาษาสวเีดน คณุสามารถดกูารแนะน�าการสอบผา่น
ทางวดีทีศันไ์ด ้วดีทิศันน์ีจ้ะมกีารแปลเป็นหลายภาษา คณุสามารถดู
วดีทิศันก์อ่นทีค่ณุจะมาท�าการสอบไดท้ี:่ www.trafikverket.se/
korprovb

หลงัจากทีก่ารแนะน�าเสร็จสิน้ คณุจะตอ้งท�าการตรวจสอบรถเพือ่ความ
ปลอดภยั หลงัจากนัน้คณุจะขบัรถเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 25 นาท ีทัง้ขบัขีใ่น
การจราจรในเมอืงและนอกเมอืง

คณุจะไดรั้บค�าแนะน�าทีช่ดัเจนกอ่นวา่คณุควรจะขบัไปทีใ่ด หากวา่มี
สถานการณท์ีอ่นัตรายเกดิขึน้ เจา้หนา้ทีท่ดสอบจ�าเป็นตอ้งแทรกแซงการ
ขบัขี ่แตก่ระนัน้คณุกย็งัถอืวา่เป็นคนขบัและเป็นผูท้ีต่อ้งรับผดิชอบสิง่ที่
เกดิขึน้ในระหวา่งการสอบขบั

 

http://www.trafikverket.se/korprovb
http://www.trafikverket.se/korprovb
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ขอ้ก�าหนดเกีย่วกบัเอกสารประจ�าตวั
เชน่เดยีวกบัการสอบภาคทฤษฎ ีโดยคณุตอ้งแสดงเอกสารประจ�าตวัทีย่งั
ไมห่มดอายซุ ึง่มภีาพถา่ยทีแ่สดงชดัเจนวา่เป็นตวัคณุ

คณุกต็อ้งยนืยนัไดด้ว้ยวา่คณุไมม่ใีบอนุญาตขบัขีจ่ากประเทศทีอ่ยูใ่นกลุม่
เขตเศรษฐกจิยโุรป (EEA)

หลงัจากการสอบขบั (ภาคปฏบิตั)ิ
เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิการขบัขีข่องคณุโดยรวม และคณุจะทราบผล
การสอบทนัททีีส่อบขบัเสร็จ เราจะสง่ผลการสอบไปยงัอเีมลของคณุ  
ผลการสอบสามารถตรวจสอบไดท้ีห่วัขอ้ Boka prov ทีเ่วปไซต ์ 
www.trafikverket.se/bokaprov

ตอ้งผา่นทัง้สว่นภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัภิายในระยะเวลา 4 เดอืนมิ
ฉะนัน้คณุตอ้งสอบใหมท่ัง้สองสว่น

หากวา่มผีลการสอบขบัไมผ่า่น คณุจะไดรั้บค�าอธบิายถงึสาเหต ุ
เป็นสิง่ส�าคญัทีค่ณุควรจะทบทวนและฝึกฝนเพิม่เตมิกอ่นทีค่ณุจะท�าการ
สอบในครัง้ตอ่ไป
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การสอบขบั (การสอบภาคปฏบิตั)ิ 
มเีนือ้หาดงันี้
เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะอธบิายเกีย่วกบัหวัขอ้ทดสอบตา่ง ๆ ซึง่เกีย่วขอ้งกบั
การสอบขบั
ตรงสว่นนีค้ณุจะเห็นเนือ้หาของหวัขอ้ทดสอบตา่ง ๆ

การตรวจสอบสภาพรถเพือ่ความปลอดภยั
คณุเริม่ตน้ดว้ยการตรวจสอบสภาพรถเพือ่ความปลอดภยัโดยจะใหค้ณุ
ตรวจสอบสว่นประกอบบางอยา่งหรอืหลายอยา่งของรถซึง่เป็นสว่นหนึง่
ของการตรวจสอบสภาพรถเพือ่ความปลอดภยั:
• ไฟสญัญาณไฟเลีย้วสญัลกัษณส์ะทอ้นแสง และแตรรถ
• ทีปั่ดน�้าฝนและน�้าฉีดกระจกรถ
• ระบบควบคมุเสถยีรภาพการทรงตวั
• เบรก
• ลอ้และยาง
• ของเหลวตวัอยา่งเชน่น�้ายาฉีดกระจก น�้ายาหลอ่เย็นน�้ามนัเบรกและ

น�้ามนัหลอ่ลืน่เครือ่งยนต์
• ระบบเตอืนภยัของรถ

ในการตรวจสอบความปลอดภยัคณุจะไดรั้บค�าสัง่ทีช่ดัเจนวา่สิง่ใดทีค่ณุ
ควรตรวจสอบ

หากวา่คณุเห็นความบกพรอ่งของรถยนต ์คณุตอ้งใหค้วามคดิเห็นในการ
แกไ้ขปรับปรงุได ้คณุควรตรวจสอบระบบตา่ง ๆ ของรถยนตไ์ดด้ว้ยตวัเอง 
หากวา่มสีว่นใดในการตรวจสอบทีค่ณุไมส่ามารถท�าไดด้ว้ยตวัเอง คณุควร
ของความชว่ยเหลอืจากเจา้หนา้ทีท่ดสอบ

ต�าแหนง่การขบั 
นอกจากนัน้คณุตอ้งปรับระดบัของเกา้อีน่ั้งเบาะพงิศรีษะพวงมาลยักระจก
มองหลงักระจกมองขา้งและเข็มขดันริภยั

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิวา่คณุมตี�าแหน่งการขบัทีป่ลอดภยัหรอืไม่
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ประสทิธภิาพของการเบรค 
คณุอาจจะไดท้ดสอบการเบรครถอยา่งมปีระสทิธภิาพในระหวา่งการสอบ 
ประสทิธภิาพของการเบรคคอืการทีค่ณุสามารถหยดุรถไดใ้นระยะทีก่ระชัน้
ชดิทีส่ดุ

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะใหค้�าสัง่อยา่งชดัเจนเกีย่วกบัการเบรคอยา่งมี
ประสทิธภิาพ และจะบอกคณุเมือ่ท�าการสอบดงักลา่วเสร็จการเบรครถจะ
ท�าในระยะทางทีค่วามเร็วขัน้ต�า่สดุที ่50 กม./ชม. 
สภาพของถนนจะเป็นตวัก�าหนดความเร็วทีค่ณุจะเบรครถ

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิวา่คณุสามารถหยดุรถแบบเร็วทีส่ดุในกรณี
ฉุกเฉนิไดห้รอืไม่

การจอดรถ
คณุอาจจะไดท้ดสอบการจอดรถในทีจ่อดรถหรอืในชอ่งจอดทีม่อียูต่าม
ไหลถ่นน และใหค้ณุแจง้แกเ่จา้หนา้ทีท่ดสอบเมือ่คณุคดิวา่คณุจอด
เรยีบรอ้ยแลว้

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความระมดัระวงัและวธิกีารควบคมุรถของ
คณุ เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิดว้ยวา่คณุไดจ้อดรถในชอ่งจอด อกี
ทัง้เวน้ระยะการจอดระหวา่งรถคนัอืน่อยา่งไร

การถอยรถ
คณุจะไดท้ดสอบการถอยรถในระหวา่งการสอบขบัขีไ่ด ้เจา้หนา้ทีท่ดสอบ
จะใหข้อ้ก�าหนดทีช่ดัเจน เป็นตน้วา่ ตรงไหนและระยะทางยาวเทา่ใดทีค่ณุ
สามารถถอยรถ คณุจะมเีวลาทีส่มควรในการวางแผนการถอยรถ

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิต�าแหน่งการขบัของคณุ ความระมดัระวงั
การใหค้วามรว่มมอืกบัผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ และวธิกีารควบคมุรถของคณุ
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การสตารท์รถในทีล่าดชนั
คณุอาจจะไดท้ดสอบสตารท์รถบนทางขึน้หรอืลงเนนิ 

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความระมดัระวงัการใชค้นัเรง่และคลทัช ์
รวมทัง้วธิกีารใหส้ญัญาณของคณุ

การกลบัรถ
เจา้หนา้ทีท่ดสอบอาจจะขอใหค้ณุกลบัรถในระหวา่งท�าการสอบการกลบั
รถอาจจะท�าในทีซ่ ึง่ก�าหนดไว ้
แลว้หรอือาจจะกลบัรถในที ่ๆ คณุเลอืกเอง

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิวธิกีารกลบัรถของคณุและมคีวาม
ปลอดภยัตอ่การจราจรหรอืไม่
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การควบคมุรถยนต์
เจา้หนา้ทีท่ดสอบอาจจะขอใหค้ณุใชห้รอืเปลีย่นแปลงการควบคมุรถใน
ระหวา่งทีค่ณุขบัรถ สภาพอากาศอาจเป็นสว่นหนึง่ทีค่ณุเองตอ้งประเมนิวา่
ตอ้งใชก้ารควบคมุรถอยา่งไร

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความระมดัระวงั วธิกีารควบคมุรถ และคณุ
บงัคบัต�าแหน่งรถอยา่งไรบนถนน

เร ิม่จากขอบถนน 
เจา้หนา้ทีท่ดสอบอาจขอใหค้ณุเริม่ตน้ขบัจากขอบถนน

 เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิวา่คณุเริม่ตน้ขบัอยา่งไรจากขอบถนน.
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ผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ ทีไ่มม่กีารป้องกนั
ระหวา่งการสอบขบั อาจเป็นไปไดว้า่คณุขบัรถผา่นผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ  ทีไ่มม่ี
การป้องกนั หรอืวา่เด็กทีเ่ลน่กนัอยู่

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความระมดัระวงัของคณุ คณุปรับความเร็ว
อยา่งไร และประเมนิวา่คณุตระหนักถงึความเสีย่งหรอืไม ่

การขบัในชอ่งจราจรขบั
คณุอาจจะตกอยูใ่นสถานการณท์ีค่ณุอยูบ่นถนนทีม่หีลายชอ่งจราจรซึง่มุง่
หนา้ไปในทศิทางเดยีวกนั และคณุตอ้งเลอืกชอ่งจราจรเองโดยค�านงึถงึ
เสน้ทางทีจ่ะขบัตอ่ไป

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิวธิกีารเลอืกชอ่งจราจรขบัของคณุและการ
แสดงใหเ้ห็นเสน้ทางทีค่ณุจะไป
เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความระมดัระวงัของคณุและคณุปรับ
ความเร็วอยา่งไร นอกจากนัน้เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิการทิง้ระยะ
หา่งทีเ่หมาะสมจากพาหนะทีอ่ยูด่า้นหนา้ และคณุบงัคบัต�าแหน่งรถบน
ถนนอยา่งไร
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ทางแยก
คณุจะขบัผา่นทางแยกทีม่อียูห่ลายประเภท ทีซ่ ึง่กฎจราจรและทศันวสิยั
ในการมองเห็นอาจแตกตา่งกนัออกไป

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความระมดัระวงัของคณุ คณุปรับความเร็ว
อยา่งไร การปฏบิตัติามกฎ ความสขุมุรอบคอบและการเตรยีมความ
พรอ้มของคณุ นอกจากนีย้งัส�าคญัดว้ยวา่ คณุใหค้วามรว่มมอือยา่งไร
กบัผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ การแสดงใหเ้ห็นถงึเจตนา การใหส้ญัญาณ และ
คณุบงัคบัต�าแหน่งรถบนถนนอยา่งไร

ทางแยกทีค่วบคมุดว้ยสญัญาณ
ระหวา่งการสอบอาจเป็นไปไดท้ีค่ณุจะขบัรถผา่นทางแยกทีม่สีญัญาณไฟ
จราจร เป็นสิง่ส�าคญัวา่คณุจะขบัผา่นทางแยกอยา่งเหมาะสมอยา่งไร คณุ
สามารถคาดการณเ์หตกุารณต์า่ง ๆ ไดแ้ละมคีวามพรอ้มขบัเมือ่สญัญาณ
ไฟเปลีย่น 

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิวา่คณุปรับความเร็วอยา่งไร ความ
ระมดัระวงัของคณุ และคณุบงัคบัต�าแหน่งรถบนถนนอยา่งไร เจา้
หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิดว้ยวา่คณุใหค้วามรว่มมอือยา่งไรกบัผูใ้ชถ้นน
คนอืน่ ๆ และคณุท�าตามกฎจราจรหรอืไม่

การเปลีย่นชอ่งจราจร (เลน)
ในระหวา่งการสอบขบั คณุอาจจะตอ้งเปลีย่นชอ่งจราจรหรอืเลนเป็นบาง
ครัง้หรอืหลายครัง้
เมือ่คณุเปลีย่นชอ่งจราจรแลว้ สิง่ส�าคญัคอืคณุตอ้งใหค้วามรว่มมอืกบัผูใ้ช ้
ถนนคนอืน่ ๆ คณุควรวางแผนการขบั และแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่คณุ
จะขบัไปเสน้ทางใด สิง่ส�าคญัอกีอยา่งคอืคณุควรทิง้ระยะหา่งทีเ่หมาะสม
จากพาหนะทีอ่ยูด่า้นหนา้คณุ

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความระมดัระวงัของคณุเรือ่งการใหค้วาม
รว่มมอืของคณุกบัผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ การวางแผนการขบั และการแสดง
ใหเ้ห็นเสน้ทางทีค่ณุจะไป
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วงเวยีน
หากวา่คณุขบัเขา้ไปในวงเวยีนระหวา่งการสอบ เป็นเรือ่งส�าคญัทีค่ณุให ้
ความรว่มมอือยา่งไรกบัผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆแสดงใหเ้ห็นถงึความประสงค์
ของคณุการใหส้ญัญาณและการวางต�าแหน่งของรถคณุบนถนนและเป็น
เรือ่งส�าคญัเชน่กนัวา่คณุปฏบิตัติามกฎจราจรทีบ่งัคบั

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิถงึความระมดัระวงัของคณุ วธิปีรับ
ความเร็วของคณุ การใชก้ฎการขบัขีท่ีเ่หมาะสม ความสขุมุรอบคอบ
และการเตรยีมความพรอ้มของคณุ

ขบัรถผา่นยานพาหนะทีจ่อดอยูก่บัที่
ในระหวา่งการสอบขบัอาจมเีหตกุารณท์ีค่ณุขบัผา่นยานพาหนะทีจ่อดอยู่
กบัที ่เชน่ รถประจ�าทางจอดอยูท่ีป้่าย หรอืรถทีจ่อดขา้งถนน เป็นเรือ่ง
ส�าคญัทีค่ณุตอ้งปรับความเร็วและสามารถคาดการณเ์หตกุารณต์า่ง ๆ ได ้

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความระมดัระวงัของคณุ คณุปรับความเร็ว
อยา่งไร และประเมนิวา่คณุตระหนักถงึความเสีย่งหรอืไม่
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การขบัในเขตชุมชน
ในระหวา่งการสอบนัน้ คณุอาจจะไดท้ดสอบขบัในเขตชมุชนทีม่กีารจ�ากดั
ความเร็วและสภาพการจราจรทีแ่ตกตา่งกนัไป 

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิวธิปีรับความเร็วของคณุ การบงัคบั
ต�าแหน่งรถของคณุบนถนน และความระมดัระวงัของคณุ นอกจากนี้
เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิการตระหนักถงึความเสีย่งของคณุดว้ย

การขบัขีไ่ปสูจ่ดุหมายดว้ยตนเอง
คณุจะไดรั้บค�าสัง่ใหข้บัไปในจดุหมายตา่ง ๆ ดว้ยตนเอง
อาจจะเป็นจดุหมายทีค่ณุคุน้เคยซึง่คณุจะเป็นคนเลอืกเสน้ทางเอง อาจจะ
เป็นจดุหมายทีม่ป้ีายบอกเสน้ทางไดเ้ชน่กนั หากพบวา่คณุขบัผดิทาง คณุ
สามารถเปลีย่นเสน้ทางแลว้ขบัไปยงัจดุหมายทีก่�าหนดไว ้

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความระมดัระวงัของคณุวธิกีารใหส้ญัญาณ 
วธิกีารบงัคบัต�าแหน่งรถของคณุบนถนน และประเมนิวา่คณุสามารถ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบหรอืไม ่เป็นเรือ่งทีส่�าคญัเชน่กนัทีค่ณุจะใหค้วาม
รว่มมอืกบัผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ ในลกัษณะทีถ่กูตอ้ง



21

ขบัรถบนถนนทีก่�าลงักอ่สรา้ง
การท�าถนนเป็นเรือ่งธรรมดาทัว่ไปของการจราจร บางแหง่จะมป้ีายเพือ่
บอกเสน้ทางชัว่คราวเพือ่ชว่ยใหค้ณุใชผ้า่นอยา่งสะดวก 

หากคณุขบัผา่นถนนทีก่�าลงัท�าอยูใ่นระหวา่งการสอบขบั เจา้หนา้ที่
ทดสอบจะประเมนิวา่ คณุปรับความเร็วอยา่งไรและมกีารเตรยีมความ
พรอ้มหรอืไม ่เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิถงึการใหค้วามรว่มมอืกบัผู ้
ใชถ้นนคนอืน่ ๆ และผูป้ฏบิตังิานท�าถนนดว้ย



22

ทางขา้มทางรถไฟและ/หรอืทางรถราง 
ในระหวา่งการสอบคณุอาจขบัขา้มทางรถไฟหรอืรถราง

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความระมดัระวงัของคณุการตระหนักถงึ
ความเสีย่งของคณุ และคณุปฏบิตัติามกฎจราจรอยา่งไร
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การขบัรถบนถนนทีแ่คบและ/หรอืคดเคีย้ว 
ในระหวา่งการสอบคณุอาจจะไดท้ดสอบขบัรถไปบนถนนทีแ่คบและคด
เคีย้วบนขอ้จ�ากดัของความเร็วทีแ่ตกตา่งกนั ซึง่อาจจะเป็นถนนลกูรังหรอื
ถนนลาดยาง

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิการตระหนักถงึความเสีย่งของคณุ การ
ปรับความเร็วของคณุ ความระมดัระวงัของคณุ การบงัคบัต�าแหน่งของ
คณุบนถนน และความรว่มมอืของคณุกบัผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ เป็นอยา่งไร

ทางมอเตอรเ์วยห์รอืทางในลกัษณะคลา้ยกนั
ในระหวา่งการสอบคณุอาจจะไดท้ดสอบขบับนถนนมอเตอรเ์วยห์รอืทาง
จราจรสายหลกัทีอ่นุญาตใหข้บัขีด่ว้ยความเร็วสงูถงึ 120 กม./ชม.

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิการใหค้วามรว่มมอืของคณุกบัผูใ้ชถ้นน
คนอืน่ ๆ ระยะหา่งระหวา่งพาหนะดา้นหนา้คณุ และวธิบีงัคบัต�าแหน่ง
รถของคณุในชอ่งจราจร นอกจากนีเ้จา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความ
ระมดัระวงัของคณุ วธิกีารขบัเขา้และออกจากมอเตอรเ์วย ์และวธิปีรับ
ความเร็วของคณุเป็นอยา่งไร
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การขบัออกจากถนนสายหลกั
คณุอาจจะไดท้ดสอบขบัรถออกจากทางถนนหลกัทีม่คีวามจ�ากดัความเร็ว
ทีแ่ตกตา่งกนั หนา้ทีข่องคณุคอืการวางแผนและท�าการเลีย้วรถไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั

นอกจากนีเ้ป็นสิง่ส�าคญัเชน่กนัวา่ คณุปรับความเร็ว บงัคบัต�าแหน่งรถ ให ้
สญัญาณ และใชไ้หลท่างกรณีจ�าเป็นอยา่งไร

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความระมดัระวงัของคณุ การตระหนักถงึ
ความเสีย่งของคณุ และการใหค้วามรว่มมอืของคณุกบัผูใ้ชถ้นนคน
อืน่ ๆ

การขบับนถนนสายหลกั
คณุสามารถขบับนถนนสายหลกัทีม่กีารจ�ากดัความเร็วทีแ่ตกตา่งกนั 
หนา้ทีข่องคณุ คอื วางแผนและท�าการขบัในลกัษณะทีป่ลอดภยับนทอ้ง
ถนน 

เป็นเรือ่งส�าคญัทีค่ณุตอ้งปรับความเร็ว บงัคบัใหร้ถอยูใ่นต�าแหน่งทีถ่กู
ตอ้ง และระมดัระวงัเป็นอยา่งด ี

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความระมดัระวงัของคณุ ความเร็ว การให ้
ความรว่มมอืกบัผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ และการตระหนักถงึความเสีย่งของคณุ
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การขบัรถบนทางหลวงสายหลกั
ในระหวา่งการสอบคณุอาจจะไดท้ดสอบขบัรถบนทางหลวงสายหลกัที่
จ�ากดัความเร็วทีแ่ตกตา่งกนั

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความระมดัระวงัของคณุและวธิกีารปรับ
ความเร็วของคณุ เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิดว้ยวา่คณุเวน้ระยะหา่ง
ใหเ้หมาะสมจากรถดา้นหนา้ของคณุอยา่งไร การบงัคบัต�าแหน่งรถของ
คณุบนถนน และคณุปฏบิตัติามกฎจราจรอยา่งไร 

การขบัแซง
คณุอาจจะมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งแซงพาหนะคนัอืน่ระหวา่งท�าการสอบ 
เป็นเรือ่งส�าคญัทีค่ณุจะเลอืกวา่ตรงไหนทีค่ณุจะท�าการแซง หรอืคณุ
ควบคมุรถและใหส้ญัญาณอยา่งไร

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความระมดัระวงัของคณุ และวธิกีารบงัคบั
ต�าแหน่งรถในขณะท�าการแซง นอกจากนีเ้จา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิ
การตระหนักถงึความเสีย่งของคณุดว้ย
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การขบัสวนทาง
คณุอาจตกอยูใ่นสถานการณท์ีค่ณุจ�าเป็นตอ้งด�าเนนิการและใหค้วามรว่ม
มอืกบัผูใ้ชถ้นนรายอืน่ เป็นเรือ่งส�าคญัทีค่ณุสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่คณุมี
ความสามารถในการประเมนิความเสีย่งของรถทีข่บัสวนทาง

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความสามารถของคณุทีจ่ะประเมนิความ
เสีย่ง เชน่ การปรับความเร็ว และการบงัคบัต�าแหน่งของรถเมือ่มรีถ
สวน

ทศันวสิยัทีแ่ยแ่ละความมดื
ความมดืหมอกฝนทีต่กกระหน�่าและแสงพระอาทติยท์ีแ่ยงตา เป็นบาง
ตวัอยา่งทีส่ามารถสง่ผลกระทบตอ่การมองเห็นในระหวา่งทดสอบ

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิวา่ คณุตระหนักถงึความเสีย่งหรอืไม ่คณุ
บงัคบัต�าแหน่งรถบนถนนอยา่งไร และคณุใชส้ญัญาณไฟสงูหรอืไฟต�า่
อยา่งไร นอกจากนีเ้จา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความระมดัระวงัของ
คณุ และการเวน้ระยะหา่งระหวา่งพาหนะดา้นหนา้ของคณุดว้ย

สภาพถนนทีม่คีวามเสีย่งและลืน่
ถนนอาจจะลืน่ในขณะทีค่ณุท�าการสอบ ความลืน่อาจจะเป็นเพราะหมิะน�้า
แข็งถนนทีเ่ปียกโคลนหรอืยางมะตอยทีร่อ้นเพราะแสงอาทติย์

เป็นความส�าคญัทีค่ณุจะตอ้งใชก้ารขบัขีท่ีเ่หมาะกบัสภาพถนน

เจา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิวา่คณุตระหนักถงึความเสีย่งหรอืไม ่คณุ
ปรับความเร็วอยา่งไร และคณุบงัคบัต�าแหน่งรถบนนถนนอยา่งไร 
นอกจากนีเ้จา้หนา้ทีท่ดสอบจะประเมนิความระมดัระวงัของคณุ และ
การเวน้ระยะหา่งระหวา่งพาหนะดา้นหนา้กบัรถของคณุดว้ย
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ในการสอบขอ้เขยีนและสอบขบั
คณุจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่คณุมี
ความรูเ้พยีงพอทีจ่ะเป็นผูข้บัที่
ปลอดภยัและค�านงึถงึสิง่
แวดลอ้ม

ค�าถามเฉพาะสถานการณ์
เจา้หนา้ทีท่ดสอบอาจเลอืกถามค�าถามใด ๆ ซึง่เกีย่วกบัสถานการณท์ีเ่กดิ
ขึน้ในระหวา่งสอบขบั 

ฝึกซอ้มใหเ้กง่ 
– โชคด!ี
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จองควิสอบ
คณุสามารถจองควิทัง้ส�าหรับสอบขอ้เขยีนและส�าหรับสอบขบัพรอ้ม
กนัได ้

คณุควรเริม่ดว้ยการสอบขอ้เขยีนกอ่นเสมอ โดยจะตอ้งสอบขอ้เขยีน
ใหผ้า่นกอ่นทีค่ณุจะไดส้อบขบั 

การสอบขอ้เขยีนทีส่อบผา่นแลว้จะมอีาย ุ4 เดอืน

เราแนะน�าใหค้ณุจองควิเพือ่ทีค่ณุจะไดส้อบขอ้เขยีนและสอบขบัเป็น
ระยะเวลาหา่งกนัสองสามสปัดาห ์

หากสอบขอ้เขยีนไมผ่า่นคณุสามารถสอบขอ้เขยีนอกีไดโ้ดยไม่
จ�าเป็นตอ้งจองควิสอบขบัใหม ่

ผูท้ีจ่ะสอบขอ้เขยีนและสอบขบัเป็นครัง้แรกจะมสีทิธิใ์นการสอบกอ่น
ผูท้ีเ่คยสอบ

คณุสามารถท�าการจองควิส�าหรับสอบขอ้เขยีนและสอบ
ขบัไดท้ี ่www.trafikverket.se/bokaprov 

หรอืตดิตอ่ฝ่ายบรกิารสอบขบัของส�านักงานจราจรที ่
0771-17 18 19

โปรดจองควิสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตั ิลว่งหนา้
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http://www.trafikverket.se/korkort



