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ท่านพร้อมที่จะสอบใบอนุญาตขับขี่แบบใหม่แล้วหรื อยัง?
การสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะของรัฐวิคตอเรี ยแบบใหม่น้ ี ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินพฤติกรรมการขับขี่ดว้ ยความปลอดภัย
ซึ่งมีเป้ าหมายหลักอยูท่ ี่นกั ขับขี่มือใหม่ ที่เก็บสะสมประสบการณ์การขับขี่ได้อย่างน้อย 120 ชัว่ โมงจากสถานการณ์การขับขี่ประเภทต่างๆ
ผูย้ นื่ คำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งผ่านการสอบแบบใหม่น้ ี จะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถขับขี่ในสถานการณ์ประจำวันปกติได้อย่างปลอดภัย
และถูกต้องตามกฎหมายในระหว่างการสอบ
หากท่านกาเครื่ องหมายในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้ครบ แสดงว่าท่านพร้อมที่จะทำการสอบขับขี่ได้ รายการดังต่อไปนี้ เป็ นเพียงแนวทาง
และมีเนื้อหาสั้นๆ เท่านั้น ในการทดสอบแบบใหม่น้ ี หากมีการกระทำผิดต่อเรื่ องความปลอดภัยของการขับขี่ หรื อมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ผดิ กฎหมาย
ท่านจะได้รับการปฏิบตั ิตามบทลงโทษจริ ง และอาจเป็ นไปได้ ที่แม้ผทู ้ ี่มารับการสอบจะเตรี ยมตัวมาอย่างดี แต่หากไม่สามารถแสดงให้เห็นว่า
ตนมีพฤติกรรมของการขับขี่อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็อาจไม่ผา่ นการสอบนี้ได้ ท่านควรแน่ใจว่า
ท่านสามารถกาหัวข้อของเป้ าหมายต่างๆ ในหนังสื อคู่มือแนวทางสำหรับผูเ้ รี ยนขับรถ (Guide for Learners) ของ VicRoads
ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของคู่มือผูเ้ รี ยนรู ้การขับรถ (Learner Kit) ได้ครบทุกประการ

ท่ านพร้ อมทีจ่ ะทำทำการสอบแบบใหม่ นีแ้ ล้ ว หาก:
ท่านมีประสบการณ์ชว่ั โมงการขับขี่บนท้องถนนภายใต้การควบคุม ในการจราจร ถนน และสถานการณ์การขับขี่ประเภทต่างๆ อย่างน้อย
12 ชัว่ โมง รวมถึงการขับรถช่วงเวลากลางคืน และมีประสบการณ์ขบ
ั รถในที่เปี ยก และบนถนนที่มีกำหนดความเร็ วสู งเป็ นเวลา 10 ชัว่ โมง
ท่านสามารถขับขี่ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ประจำวันปกติ ตามถนนประเภทต่างๆ รวมถึงถนนที่มีการจราจรคับคัง่
ถนนที่มีช่องการจราจรหลายช่อง ถนนที่มีการกำหนดความเร็ วที่แตกต่างกัน และในสภาพการจราจรหลายรู ปแบบ
ท่านสามารถขับขี่ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ประจำวันปกติ โดยไม่ตอ้ งมีความช่วยเหลือจากครู ผสู ้ อน หรื อผูค้ วบคุม
นัน่ หมายถึง ท่านสามารถขับรถได้เอง และสามารถตัดสิ นใจเรื่ องการขับรถอย่างปลอดภัยได้เอง

ท่ านได้ แสดงให้ เห็นพฤติกรรมด้ านการขับขีย่ านพาหนะอย่ างปลอดภัยดังต่ อไปนีอ้ ย่ างสม่ ำเสมอ
ในขณะทีข่ บั ขีภ่ ายใต้ สภาพการจราจรหลายรู ปแบบ:
การเฝ้ าสังเกต – ท่านตระหนักถึงผูใ้ ช้ถนนรายอื่น และสภาพถนนตลอดเวลา โดยมีการหันหลังมอง และดูกระจก
เช่นเดียวกับมองไปด้านหน้ารถของท่าน พร้อมการสังเกตหลังรถ เมื่อต้องแสดงการขับเคลื่อนไปอย่างช้าๆ
การใช้สญ
ั ญาณ – ท่านสื่ อให้เห็นถึงความตั้งใจของท่านกับผูใ้ ช้ถนนรายอื่น โดยการใช้สญ
ั ญาณได้อย่างถูกต้อง
การเลือกช่องว่าง – ท่านเลือกช่องว่างที่ปลอดภัยช่องแรก เมื่อเคลื่อนตัวสู่ การจราจร
การเลือกความเร็ ว – ท่านขับรถต่ำกว่ากำหนดความเร็ วไว้ แต่ไม่ชา้ เกินไปเสมอ – นัน่ หมายถึง ท่านเลือกความเร็ วที่ปลอดภัย
และมีประสิ ทธิภาพที่สุด ขึ้นอยูก่ บั สภาพถนน และการจราจร
ระยะเว้นห่าง - ท่านเลือกทิ้งระยะเว้นห่างที่ปลอดภัยจากรถที่อยูข่ า้ งหน้ารถของท่านเสมอ
การเลือกตำแหน่งการขับเคลื่อน – ท่านเลือกเข้าช่องทางที่ปลอดภัยที่สุด โดยขับรถไปเรื่ อยๆ อย่างราบรื่ น และอยูใ่ นช่องทางของท่านเสมอ
การเลือกตำแหน่งการหยุดรถ – ท่านหยุดรถของท่านอย่างสนิทในตำแหน่งที่ถกู ต้อง เมื่ออยูใ่ นที่ที่มีป้ายให้หยุด ตามสัญญาณไฟจราจร
และตามทางม้าลายข้ามถนน
การควบคุม – ท่านสามารถควบคุมรถได้อย่างดีเยีย่ ม และสามารถขับรถไปได้อย่างราบรื่ น

ท่ านสามารถแสดงพฤติกรรมการขับขีใ่ นสภาพการจราจรทีแ่ ตกต่ างกันดังต่ อไปนี้
ได้ อย่ างปลอดภัย และถูกต้ องตามกฎหมาย:
การเลี้ยวขวา และซ้ายที่ทางแยกในรู ปแบบที่แตกต่างกัน
การเปลี่ยนช่องทางขับขี่ไปทางซ้าย และขวา
การเบี่ยงเข้าเส้นจราจรอื่น
การถอยจอดรถแบบเส้นขนาน และการกลับรถแบบสามจุด
การขับบนถนนเส้นตรง และถนนโค้งในสภาพการจราจรที่แตกต่างกัน

ท่ านสามารถขับขีย่ านพาหนะในสภาพถนน และการจราจรทีแ่ ตกต่ างกัน
โดยมิได้ กระทำความผิดด้ านความปลอดภัยทีร่ ้ ายแรง เช่ น:
ชนขอบถนนในขณะกำลังขับรถ
เกือบก่ออุบตั ิเหตุกบั รถคันอื่น หรื อผูใ้ ช้ถนนรายอื่น
ขับรถเกินกำหนดความเร็ วทุกครั้ง
เป็ นเหตุให้ผใู ้ ช้ถนนรายอื่น ต้องหลบการประสานงานกัน โดยไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาณจราจร การสังเกต หรื อการให้ทาง
ขับฝ่ าป้ ายให้หยุด หรื อฝ่ าสัญญาณไฟแดง
หยุดรถในตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัย
ขับช้าเกินไปในสถานการณ์ที่ไม่ควรขับช้า
ไม่สงั เกตมองดู หรื อไม่ให้สญ
ั ญาณ
ขวางทางคนเดินข้ามถนน
ล้อรถเกยขอบถนนในขณะที่กำลังจอดรถ หรื อกำลังออกตัวจากที่จอดรถ
ไม่สามารถหยุดรถได้อย่างสนิท ไม่จอดในตำแหน่งที่ถกู ต้อง ไม่จอดที่ป้ายให้หยุด
ความผิดต่อด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรง จะเป็ นผลให้มีการยกเลิกการทดสอบ และผลจากการทดสอบไม่ผา่ น จะถูกบันทึกไว้ดว้ ย
หมายเหตุ: รายการตรวจสอบเหล่านี้ เป็ นเพียงคร่ าวๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเพือ่ ขอใบอนุญาตขับขีย่ านพาหนะแบบใหม่
ควรอ้างอิงกับแผ่นให้ขอ้ มูลชื่อ What you need to know about your Drive Test และเว็บไซต์ของ GLSที่ www.gls.arrivealive.vic.gov.au
ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสื อให้คำแนะนำ Guide for Learners และ Guide for Supervising Drivers ได้จาก www.vicroads.vic.gov.au
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