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กองบรรณาธิการ

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ลักษณะที่ 17
เบ็ดเตล็ด มีขอ้ กฎหมายจราจรทีส่ �ำ คัญหลายประการ
โดยมี เ กร็ ด น่ า รู้ ที่ ผู้ขั บ ขี่ ร ถยนต์ รถจั ก รยานยนต์
รวมไปถึงคนโดยสารจำ�เป็นต้องรู้ เพือ่ ความปลอดภัย
บนท้องถนน ดังนี้

กฎหมายสามัญประจำ�บ้าน

มาตรา 120 ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ขั บ ขี่ ขั บ รถถอยหลั ง
ในลักษณะทีไ่ ม่ปลอดภัยหรือเป็นการกีดขวางการจราจร
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 500 บาท (พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522)
มาตรา 121 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องนั่งคร่อม
บนอานที่ จั ด ไว้ สำ�หรั บ ผู้ ขั บ ขี่ และหากพนั ก งานหรื อ
เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ กำ�หนดในใบคู่ มื อ จดทะเบี ย นให้ บ รรทุ ก
คนโดยสารได้ คนโดยสารจะต้องนั่งซ้อนท้ายผู้ขับขี่และ
นัง่ บนอานทีจ่ ดั ไว้สำ�หรับคนโดยสารหรือนัง่ ในทีน่ ง่ั พ่วงข้าง
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 500 บาท (พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522)
มาตรา 122 (1) ผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ แ ละ
คนโดยสารรถจั ก รยานยนต์ ต้ อ งสวมหมวกที่ ทำ�ขึ้ น
โดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายขณะขับขี่และโดยสาร
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 500 บาท (พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522)

สำ�หรับเฉพาะท้องทีท่ ไ่ี ด้กำ�หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ความในวรรคหนึง่ ระบุให้มผี ลใช้บงั คับเมือ่ พ้นกำ�หนด 5 ปี
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ลั ก ษณะ
และวิธีการใช้หมวกเพื่อป้องกันอันตรายตามวรรค 1
ตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ บทบัญญัติตามมาตรานี้ ไม่ใช้บังคับแก่ภิกษุ
สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้
ผ้ า โพกศี ร ษะตามประเพณี นิย ม หรื อ บุ ค คลที่กำ�หนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา 123 (2) ห้ามผูอ้ นื่ ทีม่ ใิ ช่ผขู้ บั ขีร่ ถยนต์นงั่ ทีน่ งั่
ตอนหน้าแถวเดียวกับผูข้ บั ขีเ่ กิน 2 คน และผูข้ บั ขีร่ ถยนต์
ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยไว้กบั ทีน่ ง่ั ขณะขับขีร่ ถยนต์ ขณะเดียวกัน
ต้องจัดให้คนโดยสารซึ่งนั่งที่น่ังตอนหน้าแถวเดียวกับ
ผู้ขับขี่ร ถยนต์ รั ด ร่ า งกายไว้ กั บ ที่ นั่ ง ด้ ว ยเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย
ขณะโดยสารรถยนต์ นอกจากนีค้ นโดยสารรถยนต์ดงั กล่าว
ในที่นั่งอื่นต้องรัดร่างการด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง
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สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2560
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในปีพุทธศักราช 2559 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่ประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยได้ประสบกับ
ความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
“พระมหากษัตริย์” ผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความเมตตา อย่างสูงสุดแก่พสกนิกรของพระองค์
และเนือ่ งในอภิลกั ขิตสมัยขึน้ ปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ขอเชิญชวนข้าราชการชาวกระทรวงยุตธิ รรม
และครอบครัวพร้อมด้วยพีน่ อ้ งประชาชนทุกท่าน น้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ แห่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทย และพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล
แด่ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ์ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานอาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย และอำ�นาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลประทานชัยมงคลให้ทุกพระองค์
ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำ�ราญ พระบารมีแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้า
เหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร
สำ�หรับในปีพุทธศักราช 2560 นี้ ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำ�ลัง
ความสามารถ เพือ่ ร่วมกันพัฒนางานด้านยุตธิ รรมของประเทศจนบรรลุผลสัมฤทธิอ์ ย่างเป็นรูปธรรม
ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับสังคมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบทบาท
หน้าที่การปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมในการอำ�นวยความยุติธรรมสู่ประชาชน โดยยึดมั่นใน
หลักนิติธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีสติรอบคอบ มีความตั้งใจ เสียสละ อดทนโดยน้อมนำ�
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง พระราชดำ�รั ส และ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบตั ติ นเพือ่ ยังประโยชน์ทงั้ แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติสบื ต่อไป รวมทัง้ ขอขอบคุณ
พี่น้องประชาชนที่ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนในกิจการต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรมเป็นอย่างดี
สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ
จงดลบันดาลประทานพรให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและครอบครัว พร้อมทั้ง
พี่น้องประชาชนทุกท่านประสบแต่ความสุข เจริญก้าวหน้าทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน
สมบูรณ์พร้อม ด้วยกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ และกำ�ลังสติปญ
ั ญา ให้สามารถบรรลุผลสำ�เร็จในการปฏิบตั หิ น้าที่
เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนสัมฤทธิผลในสิง่ อันพึงปรารถนาทุกประการ

(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ผมในนามของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
ขอส่งความปรารถนาดีมายังข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงยุตธิ รรม พร้อมครอบครัว
รวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยใจจริง
ในรอบปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม
ทุกท่านด้วยความจริงใจทีไ่ ด้ทมุ่ เทปฏิบตั งิ านในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตนด้วยความมุง่ มัน่
ตัง้ ใจ อดทน และเสียสละ เพือ่ ขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวง
ยุติธรรมจนเกิดผลสัมฤทธิ์ ในด้านการอำ�นวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และสังคม
ทั้ ง นี้ ขอให้ ทุ ก ท่ า นมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านต่ อ ไปอย่ า งเต็ ม กำ�ลั ง ความสามารถ ควบคู่
กับการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการทำ�งาน เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม และยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการอำ�นวยความยุติธรรม และตอบสนองบริการ
ด้านงานยุติธรรม สู่ประชาชนในระดับฐานรากได้อย่างแท้จริง
ในโอกาสขึน้ ปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ทั้ ง หลายที่ ทุ ก ท่ า นเคารพนั บ ถื อ จงดลบั น ดาลประทานพรให้ ทุ ก ท่ า นและครอบครั ว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ
และกำ�ลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง คิดสิ่งใด ให้สมความมุ่งมั่นในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดจน
สร้างประโยชน์และความสุขให้เกิดแก่ตนเอง ครอบครัว ประชาชน และชาติบ้านเมืองสืบไป

(นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ)
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
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