กฏหมายที่ประชาชนควรรู
1. การทะเบียนราษฎร
• บุตรเกิด ถาเกิดในบาน ใหเจาบานแจง ถาเกิดนอกบาน ใหมารดาแจงภายใน 15 วัน นับแตวันเกิด
• ชื่อบุตร ใหเจาบาน บิดา หรือมารดาแลวแตกรณี แจงชื่อบุตรพรอมกับการแจงเกิด ถาจะเปลี่ยนชื่อใหแจงภายใน 6
เดือนนับแตวันแจงชื่อครัง้ แรก
• ยายบาน ใหผูยายหรือผูที่เจาบานมอบอํานาจแจงออกจากบานเดิมภายใน 15 วัน และเมื่อไปอยูบานใหมใหแจงภายใน
15 วันเชนกัน
• คนตาย ถาในบานใหเจาบานแจง ถาตายนอกบานใหผูที่ไปกับผูตาย หรือผูที่พบศพเปนผูแจง ภายใน 24 ช.ม. นับแต
เวลาตายหรือเวลาพบศพ แจงทีไ่ หน กรณีบุตรเกิด ตั้งชื่อบุตร ยายบานหรือคนตาย ใหแจงดังนี้
• ในเขตเทศบาล : ใหแจงที่สํานักงานทองถิ่นซึง่ ตั้งอยูที่สํานักงานเทศบาล
• นอกเขตเทศบาล : ใหแจงที่สํานักทะเบียนตําบล (บานกํานัน) หรือสํานักทะเบียนที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตัง้
(เชน เขตกรมทหาร)
ความผิด
• ถาไมแจงเกิดภายในกําหนดเวลา มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไมเกิน 200 บาท
• ถาไมแจงการตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไมเกิน 200 บาท
2. บัตรประจําตัวประชาชน
• คนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณขึ้นไปจนถึง 70 ป บริบูรณ ตองไปขอทําบัตรที่อําเภอหรือที่วาการเขตภายใน 60
วัน นับตั้งแตวันที่อายูครบ 15 ปบริบูรณ
• บัตรประจําตัวประชาชนชํารุดหรือสูญหาย ตองยื่นคํารองขอมีบัตรใหมภายใน 30 วัน นับตั้งแตบัตรเดิมชํารุดหรือสูญ
หาย (ตองไปแจงบัตรหายที่สถานีตํารวจ)
• อายุของบัตร กําหนดใชได 6 ป เมื่อถึงกําหนดสิ้นอายุบัตรตองไปติดตอขอทําบัตรใหมภายใน 60 วันนับตั้งแตวันสิ้น
อายุ ณ อําเภอทองที่ที่มีชื่อในทะเบียนบาน
ความผิด
• ผูถือบัตรผูใดไมอาจแสดงบัตรไดในเมื่อเจาพนักงานขอตรวจ มีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
• ผูไมมีสัญชาติไทยยื่นคํารองขอมีบัตรโดยแจงขอความเท็จตอเจาพนักงานวาตนมีสัญชาติไทย มีโทษปรับไมเกิน 2.000
บาทหรือจําคุกไมเกิน 1 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ
• ไมยื่นคํารองขอมีบัตรภายในกําหนดเวลา มีโทษปรับไมเกิน 500 บาท
• บัตรหมดอายุไมตอบัตรภายในกําหนด มีโทษปรับไมเกิน 200 บาท

3. การรับราชการทหาร
• กําหนดเวลาแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ชายไทยอายุยา งเขา 18 ป ตองไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใน
เดือนพฤศจิกายนของปที่อายุยางเขา 18 ป
• สถานที่แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินคือที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอที่เปนภูมิลําเนาทหาร
4. การรักษาความสะอาด
• หามขีดเขียน วาดรูปวาดภาพบนรั้วผนังอาคาร ตนไม หรือสิ่งใดใสที่สาธารณะ หรือเห็นไดจากที่สาธารณะนั้น ถาฝาฝน
มีโทษปรับไมเกิน 200 บาท
• หามติดตั้ง ตาก วางหรือแขวนสิง่ ใดๆ ในที่สาธารณะหรือมองเห็นไดจากที่สาธารณะโดยไมบังควรหรือทําใหมองดูแลว
ไมเปนระเบียบเรียบรอย ถาฝาฝนมีโทษปรับ 200 บาท
• หามบวน สั่งหรือถมน้ําลาย น้ํามูก น้ําหมาก เสมหะหรือทิ้งสิ่งใดๆ ลงบนทองถนน พื้นรถ หรือเรือสาธารณะ โรง
มหรสพ รานคา หรือที่สาธารณะ ถาฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
5. การเรีย่ ไร
• ผูทําการเรี่ยไร ตองมีใบอนุญาตใหทําการเรี่ยไรติดตัวและตองออกใบรับใหผบู ริจาค
6.หนังสือมอบอํานาจ
• การมอบอํานาจเปนการตั้งตัวแทนเพื่อทําการสําหรับการมอบอํานาจใหกระทําการเกี่ยวกับที่ดนิ เปนเรื่อสําคัญควรใช
หนังสือมอบอํานาจของกรมที่ดิน
7. เอกเทศสัญญา
• กูยืม การกูยืมเงินกันเกินกวาหาสิบบาท จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือแสดงวามีการกูยืมเงินกันจริงและตองลงลายมือ
ชื่อผูกูดวย กฎหมายใหคิดอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 15 บาทตอป
• การจํานอง คือการกูยืมโดยมีทรัพยสิน เปนประกันโดยทั่วไปไดแก ที่ดิน บานพรอมที่ดิน เรือยนต (5 ตันขึ้นไป) สัตว
พาหนะ ไดแก ชาง มา วัว ความ หรืออสังหาริมทรัพยอื่น ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะกาล โดยทรัพย
ยังอยูที่ผูจํานอง การจํานองตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
• เชาซื้อ ตองทําเปนหนังสือและปดอากรแสตมปเวนแตเชาซื้อเครื่องมือการเกษตรไมตองปดอากรแสตมป
• เชาทรัพย เชาบานหรือที่ดินไมเกิน 3 ป ตองทําเปนหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูเชาแลผูใหเชา หากเกิน 3 ป ตอง
ทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
8. กฎหมายที่ดิน
• เมื่อโฉนดใบจองหรือ นส.3 ชํารุด สูญหายหรือเปนอันตรายตองติดตออําเภอหรือสํานักงานทะเบียนที่ดิน เพื่อขอออก
ใบใหมหรือใบแทน มิฉะนั้นผูอื่นที่ไดหนังสือสําคัญไปอาจนําไปอางสิทธิ ทําใหเจาของเดิมเสียประโยชนได
• ที่ดินมือเปลา เจาของควรดูแลรักษาใหดี อยาทอดทิ้งหรือปลอยใหรกรางวางเปลา หากมีผูครอบครองก็หาทางไลออกไป
เสีย มิฉะนั้นเจาของจะเสียสิทธิไป นอกจากนี้ หากมี ส.ค.1 ก็ควรหาทางขอ น.ส.3 แลวตอไปก็ขอใหมีโฉนดเสียให
เรียบรอยเพราะทําใหไดประโยชนมากขึ้นและปลอดภัยจากการเสียสิทธิมากขึ้น

• ที่ดินมีโฉนด อยาทอดทิ้งหรือปลอยใหรกรางหรือใหคนอื่นครอบครองไวนานๆ อาจเสียสิทธิไดเชนกัน
• การทํานิติกรรม ตองทําใหสมบูรณตามกฎหมายโดยทําที่อําเภอหรือสํานักงานทะเบียนที่ดิน
9. อาวุธปน
• ผูที่ประสงคจะขอมีอาวุธปน เพื่อใชหรือเก็บไวปองกันตัวหรือทรัพยสิน ใหยื่นคํารองขอตามแบบ ป.1 ตอนายทะเบียนทองที่
• กรุงเทพมหานคร ไดแก ผูบังคับการกองทะเบียนกรมตํารวจ
• จังหวัดอื่นๆ ผูวาราชการจังหวัดเปนนายทะเบียนทองที่จังหวัด
• การแจงยายอาวุธปน เมื่อผูไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนยายภูมิลําเนา ตองแจงยายอาวุธปนตอนายทะเบียนภายใน
15 วัน นับแตวันยาย และถายายไปตางทองที่ใหแจงการยายตอนายทะเบียนทองที่ใหมภายใน 15 วัน นับแตวันที่ยายไป
ถึงอีกดวย
• การรับมรดกปน เปนหนาที่ของทายาทหรือผูครอบครอง ตองไปแจงการตายตอนายทะเบียนทองที่ ภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันทราบการตายและยืน่ คํารองขอรับมรดกอาวุธปนนั้นตอไป
• ใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดอานไมออก ใหยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนทองที่ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบเหตุ
• อาวุธปนหายหรือถูกทําลาย ใหเจาของแจงเหตุพรอมดวยหลักฐานและสงมอบใบอนุญาตตอนายทะเบียนทองที่ที่ตนอยู
หรือนายทะเบียนทองที่ที่เกิดเหตุภายใน 15 วัน นับแตวันทราบเหตุ
ความผิดและโทษของอาวุธปน
• มีและพกอาวุธปนโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ปถึง 10 ป ปละปรับตั้งแต 2,000 บาทถึง 20,000 บาท
• พกพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตใหพก เวนแตกรณีมเี หตุจําเปนเรงดวน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
• ผูใดพกพาอาวุธปนไปโดยเปกเผย หรือพาไปที่ชุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือน ถึง 5 ป และปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาทแมวาผูนั้นจะไดรับอนุญาตพกพา
อาวุธปนหรือกรณีเรงดวนก็ตาม

ที่มา
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