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1. การทะเบียนราษฎร์  
 บุตรเกิด ถ้าเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าเกิดนอกบ้าน ให้มารดาแจ้งภายใน 15 วัน นบัแต่วันเกิด 
 ชื่อบุตร ให้เจ้าบ้าน บิดา หรือมารดาแล้วแต่กรณี แจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิด ถ้าจะเปลี่ยนชื่อ

ให้แจ้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรก 
 ย้ายบ้าน ให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอ านาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน 15 วัน และเม่ือไปอยู่

บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน 15 วนัเช่นกัน 
 คนตาย ถ้าในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้ง 

ภายใน 24 ช.ม. นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ แจ้งที่ไหน กรณีบุตรเกิด ตั้งชื่อบุตร ย้ายบ้านหรือ
คนตาย ให้แจ้งดังนี้ 

 ในเขตเทศบาล : ให้แจ้งที่ส านักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่ส านักงานเทศบาล 
 นอกเขตเทศบาล : ให้แจ้งที่ส านักทะเบียนต าบล (บ้านก านัน) หรือส านักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการ

จังหวัดแต่งตั้ง (เช่น เขตกรมทหาร)  
ความผิด 

 ถ้าไม่แจ้งเกิดภายในก าหนดเวลา มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท 
 ถ้าไม่แจ้งการตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท 

 
 

2. บัตรประจ าตัวประชาชน  
 คนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง 70 ปี บริบูรณ์ ต้องไปขอท าบัตรที่อ าเภอหรือที่ว่า

การเขตภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่อายูครบ 15 ปีบริบูรณ์ 
 บัตรประจ าตัวประชาชนช ารุดหรือสูญหาย ต้องยื่นค าร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่

บัตรเดิมช ารุดหรือสูญหาย (ต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีต ารวจ) 
 อายุของบัตร ก าหนดใช้ได้ 6 ปี เมื่อถึงก าหนดสิ้นอายุบัตรต้องไปติดต่อขอท าบัตรใหม่ภายใน 60 

วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุ ณ อ าเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน  
ความผิด 

 ผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้ในเมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจ มีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท 
 ผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นค าร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทย มีโทษ

ปรับไม่เกิน 2.000 บาทหรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 ไม่ยื่นค าร้องขอมีบัตรภายในก าหนดเวลา มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
 บัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในก าหนด มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท 

 
 
 
 
 
 



3. การรับราชการทหาร  
 ก าหนดเวลาแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ชายไทยอายุย่างเข้า 18 ปี ต้องไปแสดงตนเพ่ือลงบัญชี

ทหารกองเกินในเดือนพฤศจิกายนของปีที่อายุย่างเข้า 18 ปี 
 สถานที่แสดงตนเพ่ือลงบัญชีทหารกองเกินคือที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอที่เป็นภูมิล าเนาทหาร 

 
 

4. การรักษาความสะอาด  
 ห้ามขีดเขียน วาดรูปวาดภาพบนรั้วผนังอาคาร ต้นไม้ หรือสิ่งใดใสที่สาธารณะ หรือเห็นได้จากที่

สาธารณะนั้น ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท 
 ห้ามติดตั้ง ตาก วางหรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะหรือมองเห็นได้จากท่ีสาธารณะโดยไม่บังควร

หรือท าให้มองดูแล้วไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ 200 บาท 
 ห้ามบ้วน สั่งหรือถ่มน้ าลาย น้ ามกู น้ าหมาก เสมหะหรือทิ้งสิ่งใดๆ บนท้องถนน พื้นรถ หรือเรือ

สาธารณะ โรงมหรสพ ร้านค้า หรือท่ีสาธารณะ ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท 
 
 

5. การเรี่ยไร  
 ผู้ท าการเรี่ยไร ต้องมีใบอนุญาตให้ท าการเรี่ยไรติดตัวและต้องออกใบรับให้ผู้บริจาค 

 
 

6.หนังสือมอบอ านาจ  
 การมอบอ านาจเป็นการตั้งตัวแทนเพ่ือท าการส าหรับการมอบอ านาจให้กระท าการเก่ียวกับท่ีดินเป็น

เรื่อส าคัญควรใช้หนังสือมอบอ านาจของกรมที่ดิน 
 
 

7. เอกเทศสัญญา  
 กู้ยืม การกู้ยืมเงินกันเกินกว่าห้าสิบบาท จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงว่ามีการกู้ยืมเงินกันจริง

และต้องลงลายมือชื่อผู้กู้ด้วย กฎหมายให้คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 บาทต่อปี 
 การจ านอง คือการกู้ยืมโดยมีทรัพย์สิน เป็นประกันโดยทั่วไปได้แก่ ที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน เรือยนต์ 

(5 ตันขึ้นไป) สัตว์พาหนะ ได้แก่ ช้าง ม้า วัว ความ หรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืน ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติ
ไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะกาล โดยทรัพย์ยังอยู่ที่ผู้จ านอง การจ านองต้องท าเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 เช่าซื้อ ต้องท าเป็นหนังสือและปิดอากรแสตมป์เว้นแต่เช่าซื้อเครื่องมือการเกษตรไม่ต้องปิดอากร
แสตมป์ 

 เช่าทรัพย์ เช่าบ้านหรือที่ดินไม่เกิน 3 ปี ต้องท าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้เช่าแล้ผู้ให้
เช่า หากเกิน 3 ปี ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 



8. กฎหมายที่ดิน  
 เมื่อโฉนดใบจองหรือ นส.3 ช ารุด สูญหายหรือเป็นอันตรายต้องติดต่ออ าเภอหรือส านักงานทะเบียน

ที่ดิน เพื่อขอออกใบใหม่หรือใบแทน มิฉะนั้นผู้อ่ืนที่ได้หนังสือส าคัญไปอาจน าไปอ้างสิทธิ ท าให้
เจ้าของเดิมเสียประโยชน์ได้ 

 ที่ดินมือเปล่า เจ้าของควรดูแลรักษาให้ดี อย่าทอดทิ้งหรือปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า หากมีผู้
ครอบครองก็หาทางไล่ออกไปเสีย มิฉะนั้นเจ้าของจะเสียสิทธิไป นอกจากนี้ หากไม่ ส.ค.1 ก็ควร
หาทางขอ น.ส.3 แล้วต่อไปก็ขอให้มีโฉนดเสียให้เรียบร้อยเพราะท าให้ได้ประโยชน์มากขึ้นและ
ปลอดภัยจากการเสียสิทธิมากข้ึน 

 ที่ดินมีโฉนด อย่าทอดทิ้งหรือปล่อยให้รกร้างหรือให้คนอ่ืนครอบครองไว้นานๆ อาจเสียสิทธิได้
เช่นกัน 

 การท านิติกรรม ต้องท าให้สมบูรณ์ตามกฎหมายโดยท าที่อ าเภอหรือส านักงานทะเบียนที่ดิน 
 
 

9. อาวุธปืน  
 ผู้ที่ประสงค์จะขอมีอาวุธปืน เพ่ือใช้หรือเก็บไว้ป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน ให้ยื่นค าร้องขอตามแบบ ป.

1 ต่อนายทะเบียนท้องที่  
o กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้บังคับการกองทะเบียนกรมต ารวจ 
o จังหวัดอ่ืนๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนท้องที่จังหวัด 
 การแจ้งย้ายอาวุธปืน เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนย้ายภูมิล าเนา ต้องแจ้งย้ายอาวุธปืนต่อ

นายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันย้าย และถ้าย้ายไปต่างท้องที่ให้แจ้งการย้ายต่อนายทะเบียน
ท้องที่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายไปถึงอีกด้วย 

 การรับมรดกปืน เป็นหน้าที่ของทายาทหรือผู้ครอบครอง ต้องไปแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทราบการตายและยื่นค าร้องขอรับมรดกอาวุธปืนนั้นต่อไป 

 ใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดอ่านไม่ออก ให้ยื่นค าร้องขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน 
30 วัน นับแต่วันทราบเหตุ 

 อาวุธปืนหายหรือถูกท าลาย ให้เจ้าของแจ้งเหตุพร้อมด้วยหลักฐานและส่งมอบใบอนุญาตต่อนาย
ทะเบียนท้องที่ที่ตนอยู่หรือนายทะเบียนท้องที่ที่เกิดเหตุภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบเหตุ  
*ความผิดและโทษของอาวุธปืน 

 มีและพกอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี ปละปรับตั้งแต่ 
2,000 บาทถึง 20,000 บาท 

 พกพาอาวุธปืนติดตวัไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้พก เว้นแต่กรณีมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

 ผู้ใดพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิกเผย หรือพาไปที่ชุมชนที่ได้จัดให้มีข้ึนเพ่ือนมัสการ การรื่นเริง การ
มหรสพ หรือการอ่ืนใด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท 
ถึง 10,000 บาทแม้ว่าผู้นั้นจะได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือกรณีเร่งด่วนก็ตาม 



 


