
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน และครอบครัว 
 
ความหมายของกฎหมาย 
 กฎหมาย  หมายถึง   ค าสั่งหรือข้อบังคับของรัฐ ซึ่งบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้ควบคุมความประพฤติของ
บุคคลซึ่งอยู่ในรัฐหรือในประเทศของตน หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็จะมีความผิดและถูกลงโทษ
หรือได้รับผลเสียหาย 
 
ลักษณะส าคัญของกฎหมาย 
 1. ต้องมาจากรัฎฐาธิปัตย์  คือผู้มีอ านาจสูงสุดในประเทศ ถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตย อ านาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของปวงชนชาวไทย โดยการเลือก ส.ส. เข้าไปท าหน้าที่แทน ในรัฐสภา ซึ่งมี
หน้าที่ในการออกและพิจารณากฎหมายของไทย  ถ้ากรณีมีการปฏิวัติรัฐประหาร ผู้มีอ านาจสูงสุดก็คือ หัวหน้า
คณะปฏิวัติ 
 2. ต้องเป็นค าสั่ง ข้อห้าม ข้อบังคับท่ีต้องปฏิบัติตาม ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยก็ตาม ไม่ใช่ค าขอร้อง 
หรือค าแถลงการณ์ 
 3. ใช้ได้ทั่วไป  กับทุกคนและทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย 
 4. ใช้ได้เสมอไป จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิก ถึงแม้จะล้าสมัยแล้วก็ตาม 
 5.  ต้องมีสภาพบังคับ (โทษ)  เช่นในกฎหมายอาญา มีโทษอยู่ 5 ประการเรียงจากหนักไปเบา 
ได้แก่ ประหารชีวิต  จ าคุก   กักขัง   ปรับ  และริบทรัพย์สิน  ในกฎหมายแพ่ง  สภาพบังคับข้ึนอยู่กับการ
กระท าความผิด เช่น  บังคับให้ช าระหนี้    ชดใช้ค่าเสียหาย    ในกฎหมายอ่ืนๆ เช่น ข้าราชการที่ท าผิดวินัย 
อาจถูกตักเตือน หรือสั่งพักราชการ ให้ออก  ปลดออก หรือ  ไล่ออก เป็นต้น 
 
ความส าคัญของความจ าเป็นที่จะต้องรู้กฎหมาย 
                กฎหมายเป็นบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับความประพฤติของสมาชิกในสังคม
ให้เป็นไปในท านองเดียวกัน ท าให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย  มีวินัย  มีระเบียบ  สังคมสงบสุข ประเทศก็ด ารง
อยู่ได้ 
 
ล าดับชั้นของกฎหมายไทย 
                กฎหมายของไทยมีล าดับชั้นความจากสูงสุดลงมาต่ าสุด ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
      1. รัฐธรรมนูญ 
      2. พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด 
      3. พระราชกฤษฎีกา 
     4. กฎกระทรวง 
      5. บัญญัติเทศบาล และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



              - กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญ จะถือว่า
ใช้บังคับไม่ได้ 
              - พระราชบัญญัติ ออกได้โดยค ายินยอมของรัฐสภาเท่านั้น 
              - พระราชก าหนด ออกโดยฝ่ายบริหาร โดยใช้ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน แล้วค่อยมาขอ
อนุมัติจากรัฐสภา 
              - กฎกระทรวง ออกโดยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงนั้นๆ 
 
การบังคับใช้กฎหมาย   
           กฎหมายเมื่อได้รับความเห็นชอบผ่านตามขั้นตอนแล้วจะต้องประกาศในหนังสือราชกิจจา
นุเบกษา ก่อนถึงจะบังคับใช้กับประชาชนได้  สมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ชนชาติไทยเรามีกฎหมายใช้อยู่
แล้ว ทั้งที่สร้างขึ้นเอง และได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ  สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กฎหมายที่ใช้ได้รับสืบทอดมา
จากสมยัสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ได้มีการรวบรวมและตรวจช าระให้เหมาะสม เรียกว่า “กฎหมายตราสาม
ดวง” สมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฏิรูปการศาลและกฎหมาย ประกาศใช้ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 
ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทย  ปัจจุบันกฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 
รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และกฎหมายท้องถิ่น กฎหมาย
แต่ละรูปแบบมีวิธีการจัดท าแตกต่างกัน  กฎหมายไทยย่อมีผลใช้บังคับกับบุคคลทุกคนที่อยู่ในราชอาณาจักร
ไทย การบังคับใช้กฎหมายหากเกิดปัญหา จะต้องมีการตีความ หรืออุดช่องว่างแล้วแต่กรณี  กฎหมายเมื่อ
ประกาศใช้แล้วจะมีผลบังคับใช้ได้ตลอดไป ถ้าไม่ต้องการใช้จะต้องมีการยกเลิกซ่ึงกระท าได้หลายวิธี 
 
วิวัฒนาการของกฎหมายไทย 
                สมัยสโุขทัยและกรุงศรีอยุธยา กฎหมายไทยได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ของฮินดู ซึ่ง
เชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการแกครองแต่เพียงผู้เดียว ต้องปกครองบ้านเมืองไพร่ฟ้า
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม ยุติธรรม และมีเมตตาธรรม และพระราชศาสตร์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่
พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจากการวินิจฉัยอรรถคดีต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนและสะสมต่อ ๆ กันมา โดยยึดหลักว่า จะต้อง
สอดคล้องกับคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นเอง 
โดยเฉพาะสมัยกรุงศรีอยุธยามีเป็นจ านวนมากตามความต้องการและความจ าเป็นในแต่ละยุคแต่ละสมัย เช่น 
กฎหมายลักษณะอาญาหลวง กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะโจร กฎหมายลักษณะผัวเมีย ฯลฯ เป็น
ต้น  
                สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้มี
การรวบรวมและตรวจช าระกฎหมายครั้งใหญ่ กฎหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยา  
ที่กระจัดกระจาย ช ารุด หรือสูญหาย เมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 โดยน ามารวบรวมจัดเป็น
หมวดหมู่ แก้ไขความคลาดเคลื่อน ความไม่ยุติธรรมที่ตรวจพบ และเพ่ิมเติมในบางส่วนที่ขาดหายไปขึ้นมาใหม่ 
เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง 
 



                สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากปัญหาการบังคับใช้สิทธิ
สภาพนอกอาณาเขต ของชาติตะวันตก ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ทรงโปรดให้มีการปฏิรูปการศาล
ยุติธรรมและระบบกฎหมายครั้งใหญ่ โดยจัดระเบียบการศาลยุติธรรมใหม่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม ทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายตามค ากราบบังคมทูลของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ซึ่งทรงเป็น
ครูสอนกฎหมายเองด้วย และทรงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจช าระและร่างกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2440 ซึ่ง
ประกอบด้วยนักกฎหมายไทยและต่างประเทศ คณะกรรมการชุดนี้ได้ท าการร่างและประกาศใช้ ประมวล
กฎหมายลักษณะอาญา  ร.ศ. 127 ซึ่งถือว่าเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทย ต่อมามีการปรับปรุงอีก 2 
ครั้ง ในปี พ.ศ. 2486 และ 2499 เรียกว่า ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน ในสมัยต่อ ๆ มาก็ได้
มีการร่างและประกาศใช้ประมวลกฎหมายอื่น ๆ อีกหลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ประมวลกฎหมายวิถีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฯลฯ เป็นต้น 
                การปฏิรูปกฎหมายศาลยุติธรรมและการประกาศใช้ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 
ท าให้ประเทศไทยหมดยุคกฎหมายเก่า และเข้าสู่ยุคขบวนกฎหมายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 
1. การทะเบียนราษฎร์  
                 บุตรเกิด ถ้าเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าเกิดนอกบ้าน ให้มารดาแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เกิด ชื่อบุตร ให้เจ้าบ้าน บิดา หรือมารดาแล้วแต่กรณี แจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิด ถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้ง
ภายใน 6 เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรก ย้ายบ้าน ให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอ านาจแจ้งออกจากบ้านเดิม
ภายใน 15 วัน และเม่ือไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน 15 วันเช่นกัน คนตาย ถ้าในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าตาย
นอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้ง ภายใน 24 ช.ม. นับแต่เวลาตายหรอืเวลาพบศพ แจ้งที่
ไหน กรณีบุตรเกิด ตั้งชื่อบุตร ย้ายบ้านหรือคนตาย ให้แจ้งดังนี้ ในเขตเทศบาล : ให้แจ้งที่ส านักงานท้องถิ่นซึ่ง
ตั้งอยู่ที่ส านักงานเทศบาล นอกเขตเทศบาล : ให้แจ้งที่ส านักทะเบียนต าบล (บ้านก านัน) หรือส านักทะเบียนที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง (เช่น เขตกรมทหาร) ความผิด ถ้าไม่แจ้งเกิดภายในก าหนดเวลา มีความผิดตาม
กฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท ถ้าไม่แจ้งการตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 
200 บาท  
 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
                คนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง 70 ปี บริบูรณ์ ต้องไปขอท าบัตรที่อ าเภอหรือ
ที่ว่าการเขตภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่อายูครบ 15 ปีบริบูรณ์ บัตรประจ าตัวประชาชนช ารุดหรือสูญหาย 
ต้องยื่นค าร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่บัตรเดิมช ารุดหรือสูญหาย (ต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานี
ต ารวจ) อายุของบัตร ก าหนดใช้ได้ 6 ปี เมื่อถึงก าหนดสิ้นอายุบัตรต้องไปติดต่อขอท าบัตรใหม่ภายใน 60 วัน
นับตั้งแต่วันสิ้นอายุ ณ อ าเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ความผิด ผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้ในเมื่อ
เจ้าพนักงานขอตรวจ มีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท ผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นค าร้องขอมีบัตร โดยแจ้งข้อความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทย มีโทษปรับไม่เกิน 2.000 บาทหรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจ าท้ังปรับ ไม่
ยื่นค าร้องขอมีบัตรภายในก าหนดเวลา มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท บัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในก าหนด มี
โทษปรับไม่เกิน 200 บาท 



 
3. หนังสือมอบอ านาจ 
                 การมอบอ านาจ เป็นการตั้งตัวแทนเพ่ือท าการส าหรับการมอบอ านาจให้กระท า การเกี่ยวกับ
ที่ดินเป็นเรื่องส าคัญ ควรใช้หนังสือมอบอ านาจของกรมที่ดิน 
 
4. กฎหมายท่ีดิน  
               เมื่อโฉนดใบจองหรือ นส.3 ช ารุด สูญหายหรือเป็นอันตราย ต้องติดต่ออ าเภอหรือส านักงาน
ทะเบียนที่ดิน เพ่ือขอออกใบใหม่หรือใบแทน มิฉะนั้นผู้อ่ืนที่ได้หนังสือส าคัญไปอาจน าไปอ้างสิทธิ ท าให้
เจ้าของเดิมเสียประโยชน์ได้ ที่ดินมือเปล่า เจ้าของควรดูแลรักษาให้ดี อย่าทอดทิ้งหรือปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า 
หากมีผู้ครอบครองก็หาทางไล่ออกไปเสีย มิฉะนั้นเจ้าของจะเสียสิทธิไป นอกจากนี้ หากไม่มี ส.ค.1 ก็ควร
หาทางขอ น.ส.3 แล้วต่อไปก็ขอให้มีโฉนดเสียให้เรียบร้อย เพราะท าให้ได้ประโยชน์มากขึ้นและปลอดภัยจาก
การเสียสิทธิมากขึ้น ที่ดินมีโฉนด อย่าทอดทิ้งหรือปล่อยให้รกร้างหรือให้คนอ่ืนครอบครองไว้นานๆ อาจเสีย
สิทธิได้เช่นกัน การท านิติกรรม ต้องท าให้สมบูรณ์ตามกฎหมายโดยท าท่ีอ าเภอหรือส านักงานทะเบียนที่ดิน 
 
5. อาวุธปืน  
                ผู้ที่ประสงค์จะขอมีอาวุธปืน เพ่ือใช้หรือเก็บไว้ป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน ให้ยื่นค าร้องขอตามแบบ 
ป.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้บังคับการกองทะเบียนกรมต ารวจ จังหวัดอ่ืนๆ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนท้องที่จังหวัด การแจ้งย้ายอาวุธปืน เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
ย้ายภูมิล าเนา ต้องแจ้งย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันย้าย และถ้าย้ายไปต่างท้องที่ให้
แจ้งการย้ายต่อนายทะเบียนท้องที่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายไปถึงอีกด้วย การรับมรดกปืน เป็นหน้าที่
ของทายาทหรือผู้ครอบครอง ต้องไปแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทราบการ
ตายและยื่นค าร้องขอรับมรดกอาวุธปืนนั้นต่อไป ใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดอ่านไม่ออก ให้ยื่นค าร้องขอรับ
ใบอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบเหตุ อาวุธปืนหายหรือถูกท าลาย ให้เจ้าของ
แจ้งเหตุพร้อมด้วยหลักฐานและส่งมอบใบอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนอยู่ หรือนายทะเบียนท้องที่ที่เกิด
เหตุภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบเหตุความผิดและโทษของอาวุธปืน  มีและพกอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท พกพาอาวุธปืน ติดตัวไป
ในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้พก เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพา
ไปที่ชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพ่ือนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 
เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาทแม้ว่าผู้นั้นจะได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือกรณี 
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