
 
 
 

 

         คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับครู 
 
                 เอกสารประกอบการสอนวิชา ส 33101 สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม หนวยการเรียนรู
ที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เลมที่ 3 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวและ
กฎหมายทะเบียนราษฎร  ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 จํานวน 2 
ช่ัวโมง  ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี
จังหวัดพิษณุโลก เลมนี้  เพื่อใหครูผูสอนไดเตรียมความพรอมกอนจะดําเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนนําไปใชใหเหมาะสมตามบริบท ของโรงเรียนและครูผูสอนควร
ปฏิบัติ ดังนี้ 

    1. ครูควรศึกษารายละเอียดกอนทําการสอนทุกครั้ง 
                      2. พิจารณาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษา
เนื้อหาและเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง 

    3. ดําเนินการสอนและปฏิบัติตามขั้นตอนแตละเรื่องตามที่กําหนดไว 
                   4. การวัดและประเมินผลโดยใช แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน  
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค แบบประเมินตนเองกอนเรียน กิจกรรมฝกปฏิบัติ 
แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

   5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลการประเมินตนเองกอนเรียนและ 
หลังเรียนลงในแบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและแบบสรุปผลการประเมินตนเอง 
กอนเรียนและหลังเรียน 
                  6. ในช่ัวโมงปฏิบัติกิจกรรมใหครูประสานกับหัวหนากลุมหรือรองหัวหนา
กลุมมอบเอกสารประกอบการสอนใหกับสมาชิกภายในกลุมไดศึกษาและปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนครบทุกกิจกรรม  

   7. ครูผูสอน เฉลยและตรวจสอบความถูกตอง จากผลงาน ช้ินงาน กิจกรรม 
ฝกปฏิบัติ แบบประเมินตนเองกอนเรียน แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

  8. ครูผูสอนสรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผล 
การเรียนและการพัฒนาของผูเรียน 
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  คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับนักเรียน 

 
                              เอกสารประกอบการสอนวิชา ส 33101 สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม หนวยการ
เรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เลมที่ 3 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับ
ครอบครัวและกฎหมายทะเบียนราษฎร  ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรูที่ 
4 จํานวน 2 ช่ัวโมง  ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เลมนี้ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา คนควาความรู
ทั้งกอนเรียนและหลังเรียนดวยตนเอง สามารถนําเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนไป
ใชใหเหมาะสมกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
                 1. ศึกษาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษาเนื้อหา
และเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง 

  2. อานคําแนะนํา คําช้ีแจง การใชเอกสารประกอบการสอนใหเขาใจตาม
ขั้นตอน 
                 3. ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียน จํานวน 10 ขอ โดยตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่ครูผูสอนแจกให 
                 4. ศึกษาเนื้อหาสาระเลมที่ 2  เรื่อง ครอบครัวและกฎหมายทะเบียนราษฎร   
ทีละหัวขอใหเขาใจและปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนด 
                 5. ทํากิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 ตามที่กําหนดในกิจกรรมฝกปฏิบัติ  
                 6. ตรวจคําตอบจากเฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 พรอมทั้งฟงครูอธิบาย 
                 7. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน จํานวน10 ขอ โดยตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่ครูผูสอนแจกให 
                 8. ตรวจคําตอบแบบประเมินตนเองกอนเรียน-หลังเรียนจากเฉลยทายเลม 
                 9. สรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผลการเรียนและ 
การพัฒนาของผูเรียน 
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เลมที ่3 
 กฎหมายเก่ียวกับครอบครัว 

 

 
 

 
สาระการเรียนรู 
       เรื่องท่ี 1   กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว 
   ตอนท่ี 1 การหม้ัน การสมรส 
   ตอนท่ี 2 สิทธิและหนาท่ีของบิดา มารดาและบุตร 
   ตอนท่ี 3 การรับรองบุตร การรับรองบุตรบุญธรรม 
   ตอนท่ี 4 มรดก 
      เรื่องท่ี 2   กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                                       
                       ตอนท่ี 1  การเกิด – การตาย                                                                                    
                       ตอนท่ี 2  การยายท่ีอยู                                                                                             
                      ตอนท่ี 3  การแกไขทะเบียนราษฎร                                                                         
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แบบประเมินตนเองกอนเรียน 

เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว                                                                                    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน                                                                       เวลา  10  นาท ี
--------------------------------------------------------------------- 
   คําช้ีแจง       ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
 
จุดประสงค  ตระหนักในความสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวและสามารถปฏิบัต ิ   
                     ตามกฎหมายได 
 
ขอ1. การหมั้น มีความหมายตรงกับขอใด 
         ก.  การทีช่าย-หญิง สัญญาวาจะทําการ สมรสกัน 
         ข. การทีช่าย-หญิง สัญญาวาจะทํานิติกรรม          
                     บางอยาง 
         ค. การทีช่าย-หญิง สัญญาวาจะปฏิบัติตอ 
             กันอยางดี 
         ง. การที่ชาย-หญิง สัญญาวาจะดําเนินงาน 
            รวมกัน 

 

ขอ3. นายบุญศักดิม์ีภรรยาที่จดทะเบียน 
              ถูกตองตามกฎหมายแลว ตอมานาย 
             บุญศักดิ์ไดวิภาดาเปนภรรยาและม ี
             บุตรดวยกันนายบุญศักดิ์จะตองทําอยางไร 
         ก. บุญศักด์ิจดทะเบียนรับรองบุตร 
         ข. บุญศักด์ิจดทะเบียนสมรสกับวันดี 
         ค. บุญศักด์ิใหคํารับรองวาเปนบุตร 
        ง. บุญศักด์ิรับเปนบุตรบุญธรรม 
 

ขอ2.  การสมรสขอใดไมสมบูรณ 
          ก.  คูสมรสมีอายุเพียง 18 ปเทานั้น            
          ข.  คูสมรสมิไดจดทะเบียนกันตาม 
               กฎหมาย     
         ค.  คูสมรสมิไดทําการหมั้นกันกอนสมรส 
         ง.  คูสมรสญาติเปนผูเลือกให 
 

 
 

ขอ4.  บุคคลที่จะรับผูอ่ืนเปนบุตรบุญธรรม 
          ไดตองมีอายุไมต่ํากวาก่ีป 
           ก.  15     ปบริบูรณ 
         ข.  17     ปบริบูรณ 
           ค.  20     ปบริบูรณ 
           ง.   25     ปบริบูรณ 
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ขอ5. การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิง    
         ตองมีอายุอยางเทาไร  
       ก.   15     ปบริบูรณ 
       ข.   17     ปบริบูรณ 
         ค.   20     ปบริบูรณ 
         ง.   25     ปบริบูรณ 

 

ขอ 8. บุคคลใดก็ตามเมื่ออายุครบ 20   ป 
          บริบูรณหรือเมื่อทําการสมรสแลวจะ  
          กอใหเกิดผลในขอใด 
      ก.  การบรรลุนิติภาวะ   
         ข.  การผานพนจากผูเยาว 
         ค.  การมีความสามารถเพิ่มข้ึน  

   ง.  การบรรลุในการทําพินัยกรรม 
 

ขอ6. กฎหมายจํากัดความสามารถของผูเยาว          
         ไวเพราะเหตุใด 

        ก.   เพื่อปองกันไมใหผูอื่นเอาเปรียบผูเยาว 
            ข.   เพื่อใหผูปกครองทําหนาที่ปกปองผูเยาว 
             ค.  เพื่อปองกันมิใหผูเยาวไปทํานิติกรรมใด ๆ       

   ง.   เพื่อใหผูเยาวไตตรองกอนกระทําใด  ๆ

ขอ 9. ถาหากกฎหมายไมจํากัดความสามารถ 
          ของผูเยาวไวจะกอใหเกิดผลในขอใด 
          ก. อาจจะเสียเปรียบบุคคลอื่นได 
                ข.  อาจจะถูกเรียกรองคาเสียหายได 
           ค.  อาจจะถูกบังคับในการทํานิติกรรมได  
          ง. อาจจะตกอยูภายใตอิทธิพลของ 
               บุคคลอื่นได 

 
ขอ 7. อํานาจปกครองบุตรจะอยูกับบิดาหรือ 
          มารดาเพียงฝายเดียวในกรณีใด 
          ตอไปนี้ 
          ก.  บิดาหรือมารดาแยกกันอยู 
          ข.  บิดามารดาตองเดินทางไป  
                ตางประเทศ 
          ค.  ศาลสั่งใหอํานาจปกครองอยูกบับิดา    
                      หรือมารดา                       
          ง.  ศาลสั่งใหบิดาเปนบุคคลที่ตองหาม 
 

 

ขอ10.  ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายผูจัดทํา 
            พินัยกรรมไดตองมีอายุอยางตํ่าเทาไร  
          ก.   15    ปบริบูรณ 
          ข.   17    ปบริบูรณ 
            ค.   20    ปบริบูรณ 

      ง.    25    ปบริบูรณ 
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เร่ือง  กฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัว 
   
สาระสําคัญ 
                       กฎหมายแพงที่เกี่ยวกับครอบครัว เพราะนักเรียนเปนสมาชิกสวนหนึ่ง
ของครอบครัว ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่มีสถานสภาพตางกัน ไดแก  สามี  ภรรยา บิดา  
มารดา บุตรโดยสมาชิกแตละคนตางก็มีสิทธิหนาที่ ของตน และมีความสัมพันธทางดาน
บทบาทและหนาที่ของตนในฐานะของบุตร  สวนบิดา มารดา ก็ตองรูจักสิทธิหนาที่ของ
ตนที่เปนบิดา มารดา ดังนั้นการสมรสจึงเปนการเริ่มตนครอบครัวใหมของตนเอง   
ดังนั้นกฎหมายแพงลักษณะครอบครัว เพื่อเปนประโยชนกับตนเองและสามารถแนะนํา
สมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวใหปฏิบัติตนไดถูกตองตามกฎหมาย  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                   มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว  กฎหมายทะเบียน
ราษฎรและตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมาย  สามารถนําไปใชปฏิบัติตนตาม
กฎหมายไดถูกตอง 

จุดประสงคการเรียนรู 
                  1. อธิบายหลักเกณฑของกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว  กฎหมายทะเบียน
ราษฎรได 
                 2. ตระหนักถึงความสําคัญกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว  กฎหมายทะเบียน
ราษฎรและสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง 

สาระการเรียนรู 
               เร่ืองที ่1  กฎหมายแพงที่เกี่ยวกับครอบครัว                

                                 ตอนที่ 1 การหมั้น การสมรส 
                                 ตอนที ่ 2 สิทธิและหนาที่ของบิดา มารดาและบุตร 
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                               ตอนที ่ 3 การรับรองบุตร การรับรองบุตรบุญธรรม 
                               ตอนที่ 4 มรดก 

         เร่ืองที่ 2  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
                          ตอนที่ 1 การเกิด - การตาย 
                          ตอนที่ 2 การยายที่อยู 
                          ตอนที ่3 การแกไขทะเบียนราษฎร 

  
   ตอนที่ 1 การหมั้น การสมรส 
       
              1.   การหมั้น  
                   ชายและหญิงจะทําการหมั้นกันไดตอเมื่อตางมีอายุ 17 ปบริบูรณ ถาฝายหนึ่ง
ฝายใด อายุไมถึง 17 ปบริบูรณ การหมั้นนั้นยอมเปนโมฆะ การหมั้นจะตองมีของหมั้น
และจะตองสงมอบหรือโอนทรัพยสินอันเปนของหมั้นแกหญิงและตกเปนสิทธิแกหญิง
ทันที การหมั้นจะตองไดรับความยินยอมดังตอไปนี้  

                   1. บิดาและมารดาในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา  
                      2. บิดาหรือมารดาในกรณีที่บิดาหรือมารดาตายหรือฝายใดฝายหนึ่งถูก
ถอนอํานาจปกครอง  
                      3. ผูรับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม  
                      4. ผูปกครอง ในกรณีที่ไมมีบุคคลซึ่งอาจใหความยินยอมตามขอ 1 2 3 ได
การหมั้นที่ทําโดย ปราศจากความยินยอมดังกลาวเปนโมฆียะ 
             2. การสมรส  
                 การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณ แตในกรณีที่มีเหตุ
อันสมควรศาลอาจ อนุญาตใหทําการสมรสกอนได และการสมรสจะถือวาชอบดวย
กฎหมาย ก็ตอเมื่อมีการจดทะเบียน สมรสกันแลว  
 
 



 

 

 
  8 

    
 

 
                   
    ประโยชนของการจดทะเบียนสมรส 

             
                 1. เปนหลักประกันความมั่นคงวา เมื่อคูสมรสไดจดทะเบียนสมรสกันแลว 
สามีหรือภรรยาจะไปจดทะเบียนสมรสอีกไมได ถามีการจดทะเบียนสมรสอีกฝายหนึ่ง
ยกขึ้นกลาวอางไดโดยไมตองรอ ใหศาลพิพากษาเสียกอน 
      2. ไดรับลดหยอนภาษีเงินได  
     3. ชายหญิงที่อายุ 17 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 20 ปบริบูรณ เมื่อจดทะเบียน
สมรสโดยชอบดวย กฎหมายแลว ก็กลายเปนผูบรรลุนิติภาวะคือ สามารถทํากิจการงาน
ไดโดยไมตองไดรับความยินยอม จากบิดามารดาหรือผูปกครอง แมจะหยากันใน
ภายหลังก็ยังบรรลุนิติภาวะอยูอยางเดิม  
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           3. ทรัพยสินระหวางสามีภรรยา   ทรพัยสินระหวางสามีภรรยา 2 ประเภท  
                  3.1 สินสวนตัว ไดแก ทรัพยสินที ่ 
                        1. ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส  
                        2. เปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกาย 
ตามสมควรแกฐานะหรือเครือ่งมือเครื่องใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง  
                       3. ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให
โดยเสนหา  

            4. ของหมั้น                       
             3.2 สินสมรส ไดแก ทรัพยสินที ่ 

               1. คูสมรสไดมาในระหวางสมรส  
                        2. ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรม หรือโดยการใหเปน
หนังสือ เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวาเปนสินสมรส  
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               3. เปนดอกผลของสินสวนตัว  
               4. ถากรณีเปนที่สงสัยวาทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใดเปนสินสมรสหรือ

มิใชใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนสินสมรส 

         การจดทะเบียนการหยา 
                   
              การหยาสามารถกระทําได 2 วิธี คือ การหยาโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย
และการหยาโดยคําพิพากษาของศาล  
 

      ตอนที่ 2  สิทธิและหนาที่ของบิดา มารดาและบุตร 
           

 
                      
                        ในฐานะที่นักเรียนเปนบุตร จึงควรจะมีความรูในสทิธิหนาที่ของตน 
 อันพึงมีตอบิดา  มารดาและสิทธิหนาที่ของบิดา มารดาที่มีตอบุตร จะไดรูวาการกระทํา
ใดบางที่คนมีสิทธิที่จะกระทําใดบางที่เคยปฏิบัติไปแลวไมถูกตอง จะไดปรับปรุง แกไข 
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           1. สิทธิและหนาที่ของบิดา มารดาและบุตร มีดังนี ้
     1. สามีภรรยาตองอยูกินกันฉันสามีภรรยา และตองชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดู
กันตามความสามารถ และฐานะของตน  
     2. บุตรมีสิทธิใชนามสกุลของบิดาและมีสิทธิรับมรดกของบิดา  
     3. บิดามารดาตองอุปการะเลี้ยงดูบุตร จนกระทั่งบุตรบรรลุนิติภาวะตองให
การศึกษาแกบุตร แมบุตรจะอายุ 20 ปแลว แตพิการและหาเลี้ยงตัวเองไมได ก็ยังตอง
อุปการะ เมื่อบุตรบรรลุนิติภาวะแลว ตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 
     4. บุตรจะฟองบุพการีของตนไมได  
                5. บิดามารดามีอํานาจปกครองบุตร ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ   บิดา มารดาเปน
ผูใชอํานาจปกครองบุตรรวมกัน อํานาจปกครอง คือ บรรดาสิทธิทั้งหลาย ซึ่งกฎหมาย
มอบใหบิดา  มารดา  ในอันที่จะใชแกบุตรผูเยาวและทรัพยสินของบุตร ผูเยาว เพื่อที่จะ
คุมครองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตรผูเยาว จนกวาบุตรผูเยาวจะมีอายุ
สามารถครองชีวิตไดดวยตนเอง 

          2. สิทธิของผูใชอํานาจปกครอง มีดังนี้ 
                1.  กําหนดทีอ่ยูใหบุตร  
     2.  ทําโทษบุตรพอสมควร เพื่อวากลาวสั่งสอน  
     3.  ใหบุตรทํางานตามสมควรแกความสามารถและฐานานุรูป 
                4.  เรียกบุตรคืนจากผูอื่นซึ่งกักบุตรไวโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
                5.  จัดการทรัพยสินของบุตรดวยความระมัดระวัง เชน วิญูชนพึงกระทํา 
                    ในกรณ ีที่ผูเยาว ไมมีบิดา  มารดาหรือบิดา มารดาถูกถอนอํานาจปกครอง
โดยศาลศาลจะตั้งใหมีผูปกครองขึ้นในระหวาง ที่เปนผูเยาวก็ได  โดยผูปกครองมีสิทธิ
หนาที่คลายกับผูใชอํานาจปกครอง 
                   ผูปกครอง   ไดแก บุคคลอื่นนอกจากบิดา  มารดา ซึ่งถูกแตงตั้งขึ้น เพื่อ
ปกครองผูเยาว  ผูปกครอง  เปนผูแทน โดยชอบธรรมของผูอยูในปกครอง 
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      ตอนที่ 3 การรับรองบุตร การรับบุตรบุญธรรม 
 
                 บางคนอาจะเปนบุตรบุญธรรมของบิดามารดาบุญธรรม เนื่องจากเหตผุลตางๆ 
หรือสมาชิกในครอบครัวบางคนไปเปนบตุรบุญธรรมของคนอื่น  ดังนั้นเราควรรู
เกี่ยวกับหลักเกณฑการรับบุตรบุญธรรม   ดังนี ้
                1. บุคคลจะรับบุคคลอื่นเปนบุตรบุญธรรมไดตองมีอายุไมต่ํากวา  25 ป และ
ตองแกกวาผูที่จะมาเปนบุตรบุญธรรมอยางนอย 15 ป  
               2. การรับบุตรบุญธรรม ถาผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมไดตองมีอายตุั้งแต 15 ป ผูที่
จะเปนบุตรบุญธรรม ตองใหความยินยอมดวย 
 

 
 
                3. ถาผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะ การรับบุตรบุญธรรม ตอง
ไดรับความยินยอมจากบิดา  มารดา ของผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม ในกรณีที่บิดา  มารดา 
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คนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอน  อํานาจปกครองก็ตองไดรับความยนิยอมจากมารดา
หรือบิดา 
               4. ถาไมมีผูมีอํานาจใหความยินยอมดังกลาว  หรือมี แตบิดาหรือมารดาคนใด
คนหนึ่งหรือทั้งสองคนไมสามารถใหความยินยอมได หรือไมใหความยินยอมและการ
ไมใหความยินยอมนั้นไมมีเหตุผลอันสมควร และเปนปฎิปกษตอสุขภาพ  ความเจริญ
หรือสวัสดิภาพของผูเยาว   มารดาหรือบิดาหรือผูประสงค  จะจอรับบุตรบุญธรรมหรือ
อัยการจะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งอนุญาตแทนการใหความยินยอมก็ได 
                5.  ผูจะรับบุตรบุญธรรมหรือผูจะเปนบุตรบุญธรรม ถามีคูสมรสอยูตองไดรับ
ความยินยอมจากคูสมรสกอน แตกรณีที่หาคูสมรสไมพบเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ตอง
รองขอตอศาลใหมีคําสั่งอนุญาตการยินยอมของคูสมรส 
               6. บุตรบุญธรรมยอมมีฐานะเชนเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตร
บุญธรรมแตไมสูญสิทธิและหนาที่ในครอบครัวเดิมที่ใหกําเนิดมาและเมื่อมีการจด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแลวอํานาจปกครองของบิดา มารดาโดยกําเนิดก็หมดไป
นับตั้งแตวันที่เด็กเปนบุตรบุญธรรม 
              7. ผูรับบุตรบุญธรรมไมมีสิทธิไดรับมรดกของบุตรบุญธรรม แตบุตรบุญธรรม
มีสิทธิไดรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรมและทั้งมีสิทธิไดรับมรดกของบิดา มารดาเดิม
ดวย 
             8.  ผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู จะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคล
อื่นอีกในขณะเดี่ยวกันไมได 
 
        ตอนที่ 4    มรดก  
 
              มรดก คือ ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดจนสิทธิหนาที่และความรับผิด
ตางๆเวนแตตามกฎหมายหรือโดยสภาพแลวเปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท ดังนี ้
                   1. ทรัพยสินที่เปนมรดก เชน ที่ดิน  บานเรือน สัตวเลี้ยง รถยนต เครื่องเพชร 
เงินสดในธนาคาร เปนตน 
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                   2. สิทธิที่เปนมรดก เชน ภาระจํายอม สิทธิจํานอง สิทธิเหนือพืน้ดิน สิทธิใน
เครื่องหมายการคา สิทธิเรียกรองตางๆ สิทธิเรียกรองในฐานะเปนเจาหนี้ตามสัญญาเงินกู 
ตามสัญญาซื้อขาย เปนตน 
                  3. หนาที่และความรับผิดชอบที่เปนมรดก  เชนหนาที่สงมอบสินคาตาม
สัญญาซื้อขาย ที่ผูตายทําไวกับผูซื้อ  ผูสั่งจายเช็ค ตายทายาทตองรับผิดชอบ เจามรดก
ตายมีหนี้ตามสัญญากูยังไมไดชําระ ทายาทที่ไดรับมรดกจะตองรับผิดชอบ เปนตน  
      
     ลักษณะสําคัญของมรดก 
 
                  การตกทอดของมรดกตามกฎหมายไทยนั้น ไดกําหนดไววา เมื่อบุคคลใด 
ผูตาย เรียกวา  เจามรดก กฎหมายกําหนดใหมรดกตกทอดโดยผลของกฎหมายแกทายาท
ทันที   ถาทําพินัยกรรมไว   มรดกก็จะตกทอดแกบุคคลที่ผูตายไดระบุไวในพินัยกรรม 
หากไมไดทําพินัยกรรมไวมรดกก็จะตกทอดแกทายาทโดยธรรมอันไดแกบุคคล บุตร
และคูสมรสและญาตขิองผูตายดังนั้น ทายาทที่มีสิทธิในการรับมรดกจึงมีอยู 2 กรณี คือ  
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                1. สิทธิตามกฎหมาย ผูรับมรดก เรียกวา ทายาทโดยธรรม ซึ่งมีสิทธิไดรับ
มรดก ดังนี้ 
                     (1)   ผูสืบสันดาน คือลูก หลาน เหลน ลื้อ 
                     (2)   บิดา  มารดา 
                     (3)   พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน 
                     (4)   พี่นองรวมบิดารวมมารดา เดียวกัน 
                     (5)   ปู ยา  ตา  ยาย  
                     (6)  ลุง  ปา นา  อา  
                     (7)  คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมาย 
                2. สิทธิตามพินัยกรรม ผูรับมรดก เรียกวา ผูรับพินัยกรรม   สําหรับการรับ
มรดกนั้นหากเจามรดกเห็นวา ควรจะมีผูจัดการมรดกก็อาจจะทําพินัยกรรม กําหนดตัว
ผูจัดการมรดกไวก็ได หรือกรณีมีทรัพย มรดก ที่อาจจะติดขัดปญหาในการจัดการ ก็
อาจจะใหทายาทคนใดคนหนึ่งรองขอใหศาลแตงตั้งเปนผูจัดการมรดก  ซึ่งในทางปฏิบัติ
สวนใหญก็จะเปนเรื่องการเบิกจายเงินจากธนาคารของผูตาย  หรือเรื่องที่ดิน ผูจัดการ
มรดกจะทําหนาที่รวบรวมทําบัญชีทรัพยมรดก พรอมทั้งรวบรวมหนี้สิ้นดวย จากนั้นก็
นํามาจัดการชําระหนี้สินของเจาของมรดกและเรียกรองสิทธิตางๆที่เจามรดกมีอยู ทรัพย
ที่เหลือเทาใด ก็นํามาจัดแบงใหกับทายาทตามสิทธิที่กําหนด กฎหมายกําหนดเอาไว  
ผูจัดการมรดกมีหนาที่จัดการใหเปนไปตามสิทธิตามกฎหมายเทานั้น มิใชจัดการตาม
อําเภอใจ ดังนั้นหากทายาทคนใดที่มีสิทธิ เห็นวาการจัดการมรดกไมเปนธรรมสามารถที่
จะรองขอตอศาลใหเปลี่ยนผูจัดการมรดกได 

         พินัยกรรม  
                 พินัยกรรม  คือ การแสดงเจตนากําหนดการเผ่ือตายเอาไว พินัยกรรมจะมีหลายแบบ เชน  
                        1. แบบธรรมดาหรือทั่วไป  
                        2. แบบเขียนเองทั้งฉบับ  
                        3. แบบเอกสารฝายเมือง  
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                        4. แบบเอกสารลับ  
                        5. แบบทําดวยวาจา  
                        6. แบบทําในตางประเทศ  
                        7. แบบทําในภาวะสงคราม  
                           พินัยกรรมทั้ง 7 แบบ  มีแบบที่สําคัญซึ่งเปนแบบที่งาย ๆ คือ แบบเขียน
เองทั้งฉบับ เพราะเขียน ดวยลายมือผูทําพินัยกรรมเองตลอดทั้งฉบับ โดยมีวัน เดือน ป  
ที่ทําพินัยกรรมมีขอความตาม ตองการ และไมตองมีพยานรูเห็นในการทําพินัยกรรมแต
อยางใด  
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 เร่ืองที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 

 

  สาระการเรียนรู 
              กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
                     ตอนที ่1 การเกิด- การตาย 
                     ตอนที่ 2 การยายที่อยู 
                     ตอนที ่3 การแกไขทะเบียนราษฎร 
 

  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
  
                 ทะเบียนราษฎร หมายถึง ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และทะเบียนบาน 
เหตุที่ตองมีทะเบียนเหลานี้ก็เพื่อใหทราบวาในบานหลังหนึ่ง ในทองที่หนึ่งมีประชากรกี่
คน เปนเพศอะไรบาง แตละคนมีความสัมพันธกันอยางไร มีการศึกษาช้ันไหน มีการ
โยกยายออกไปหรือเขามาในทองที่นั้นอยางไร และมีจํานวนเพิ่มหรือลดเนื่องจากการ
เกิดหรือตายแลวแตกรณีเทาใด ซึ่งความรูเหลานี้   นอกจากในแงเพื่อความเปนระเบียบ
แลว ฝายปกครองยังนําไปใชในแง การควบคุมอื่นๆ เชน การสาธารณสุข เมื่อมีการแจง
การตายดวยโรคระบาด ฝายปกครองตองเรงรัดใหมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคนั้นใหแก
คนในทองที่นั้น 
                ทะเบียนบานคือ เอกสารของทางราชการ ซึ่งบรรจุรายละเอียดเกี่ยวกับ 
สถานะเพศ อายุ ของผูที่อยูในบานหลังหนึ่งๆ โดยเจาบานไมจําเปนตองเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิในบานหลังนั้น การเกิดการตาย การยายที่อยูของสมาชิกในบานยอมมีผลตอง
แกหรือเพิ่มเติมทะเบียนบานทั้งสิ้น 
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                 กฎหมายทะเบียนราษฎร  ไดแก พระราชบัญญัตกิารทะเบียนราษฎร     
พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งไดสาระสําคัญดังตอไปนี ้
                 มีอํานาจออกระเบียบกําหนดแบบพิมพ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยบุคคลเหลานี้เปนผูปฏิบัติตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียน
วางไว 
 ก       การแจงเกิด อาจแยกออกไดเปน 5 กรณี  คือ (1) เด็กเกิดในบาน (2) เด็กเกิดนอก
บาน (3)  เด็กเกิดในโรงพยาบาล (4) เด็กเกิดในตางประเทศ (5) เด็กแรกเกิดหรือเด็กออน
ถูกทอดทิ้ง 

 
   
    
      การใชหลักฐานการแจงเกิด  
 
             (1) บัตรประจําตัวเจาบานหรือบิดามารดา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

(2) สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน 
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(3) บัตรประจําตัวเจาบานหรือบิดามารดา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย พรอม

หนังสือมอบอํานาจในกรณีไดรับมอบหมาย 
            (4) กรณีที่เด็กเกิดในตางประเทศ ตองแจงเกิดที่กงสุลไทยเจาหนาทีส่ถานทูตไทย
ออกสูติบัตรเพื่อเก็บหลักฐานในการทําหนังสือเดินทางของเด็ก สําหรับการเดินทางกลับ
ประเทศ 
            การแจงเกิด  ไมวากรณีที่ (1) (3)และ(4) เจาบาน  บิดามารดา หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายตองแจงตอนายทะเบียนทองที่ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่เด็กเกิด  ยกเวน
กรณี (2) กรณีที่ไมสามารถแจงไดภายใน 15วันไดแตตองไมเกิน 30 วัน และกรณีที่ (5)  
ใหแจงตอพนักงานปกครองหรือตํารวจหรือเจาหนาที่ประชาสงเคราะหจังหวัดของ
ทองที่ที่พบเด็กนั้นโดยเร็ว       ก    
           
       การแจงตาย   
 
              การแจงตาย  อาจแยกออกไดเปน 4 กรณี  คือ (1) กรณีสถานที่ตาย (2) กรณี
สาเหตุการตาย  (3)  กรณีการแจงตายเกินกําหนด (4)กรณีเก็บและฝง 

(1) กรณีสถานที่ตาย  อาจแยกออกไดเปน 4 กรณี  คือ (1) กรณีตายในบาน (2) 
กรณีตายนอกบาน (3)  กรณีตายในโรงพยาบาล (4)กรณีตายในตางประเทศ      

 
การใชหลักฐานการแจงตาย 
 
     (1)  บัตรประจําตัวผูแจง(เจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย) 

   (2)  สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน 
               (3)  หนังสือรับรองการตายจากแพทย 
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   การแจงตาย 
 
                (1) กรณีตายในบาน ใหแจงตายตอนายทะเบียนทองที่ที่ตาย  
                (2) กรณีตายนอกบาน ใหแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงหรือพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ 
                (3)  กรณีตายในโรงพยาบาล ใหผูอํานวยการ เจาบานหรือผูไดรับมอบหมาย
แจงตอนายทะเบียนทองที่ที่โรงพยาบาลนั้นตั้งอยู 
                (4)  กรณีตายในตางประเทศ  ใหผูรูเห็นการตายเปนผูมีหนาที่ไปแจงการตาย   
ณ สถานกงสุลไทยหรือสถานทูตไทย ในกรณีที่ไมมีสถานกงสุลไทยหรือสถานทูตไทย 
ประจําอยูใหใช                                                    
                     หลักฐานที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ซึ่งกระทรวงการตางประเทศ
รับรองวาถูกตองเปนหลักฐานมรณบัตร 
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             การแจงตาย  ไมวากรณีที่ (1) (2) (3) และ(4) เจาบาน  บิดามารดา หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายตองแจงตอนายทะเบียนทองที่ภายใน 24 ช่ัวโมง นับแตเวลาตาย หรือนับตั้งแตเวลาพบศพ 
                       กรณี ทารกในครรภมารดาที่มีอายุเกินกวา  28 สัปดาหและคลอดออกมา
โดยไมมีชีวิต ตองแจงนายทะเบียนทองที่ที่ลูกตายในทองคลอดออกมา  24 ช่ัวโมง  
นับแตเวลาคลอด 
             หลักฐานเอกสารสําคัญที่ไดรับ คือ มรณบัตร เมื่อนายทะเบียนไดรับแจงการตาย
จะมอบมรณบัตรใหแกผูแจงเปนหลักฐานมรณบัตรเปนเอกสารสําคัญของทางราชการ 
ซึ่งเปนหลักฐานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตายของบุคคล  เพื่อไปประกอบการการรับ
เงินชวยเหลือ  จัดงานศพ และแสดงตอเจาหนาที ่ที่เกี่ยวของการตายของบุคคลดังกลาว     
                      ทั้งนี ้ ไมวากรณีการเกิด การตาย ถาแจงเกินกําหนดนายทะเบียน จะ
ดําเนินคดีเปรียบเทียบปรับ ไมเกิน 1,000 บาท                  
     
        การยายที่อยู 
           
              การแจงยายที่อยูนั้น ไมวาจะเปนการแจงยายออกหรือยายเขา จะตองแจงภายใน 
15 วันนับแตวันยายออกยายเขา หากไมแจงในกําหนดเวลาดังกลาว มีโทษปรับไมเกิน  
1,000  บาท  ซึ่งในที่นี้จะไดแยกกลาวเปน 3 หัวขอ คือ  (1) การยายออก (2) การยายเขา
และ(3) การแจงยายที่อยูปลายทาง 
                    1.   การยายออก  อาจแยกออกไดเปน 4 กรณี  คือ (1) ผูแจงยายออก  
(2) การยายออกไปอยูในทะเบียนกลาง (3)  การแจงยายออกจากทะเบียนกลาง และ 
(4) การยายบุคคลไมบรรลุนิติภาวะ  
                    (1) ผูแจงยายออก  มี 2 กรณี คือ เจาบานเปนผูดําเนินการดวยตนเองและ
กรณีไดรับมอบหมายจากเจาบาน           
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                          เจาบานเปนผูดําเนินการดวยตนเอง ตองใชหลักฐาน ดังนี ้
                                1)  บัตรประจําตัวเจาบาน 

                    2)  สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน 
                            กรณีไดรับมอบหมาย  ตองใชหลักฐาน ดังนี ้
                                1)  บัตรประจําตัวเจาบาน (หรือสําเนาบัตรประจําตัวของเจาบาน
พรอมลายมือช่ือเจาบานรับรองสําเนาถูกตอง) 
                               2)  บัตรประจําตัวของผูแจง 

                   3)  สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน 
                                   หากผูไดรับมอบหมายไมมีช่ือในทะเบียนบาน นอกจากหลักฐาน
ดังกลาวขางตน แลว จะตองมีหนังสือมอบอํานาจใหมาแจงยายที่อยูแทนจากเจาบานดวย 
                 (2)  การยายออกไปอยูในทะเบียนกลาง 
                     กรณีเจาบานไมทราบวาผูมีช่ือในทะเบียนบานเปนใครหรือไมปรากฏวาผูม ี
ช่ือในทะเบียนบานยายไปอยูที่ใด ใหแจงยายออกไปอยูทะเบียนกลางของเขต ภายใน 30 
วัน นับแตวันครบ 180 วันโดยไมทราบที่อยู 
                (3)  การแจงยายออกจากทะเบียนกลาง 
                      ผูถูกยายออกไปอยูทะเบียนกลางของเขตนั้น ไมมีสิทธิจะยื่นคํารองขอคัด
สําเนาทะเบียนบานเพื่อใชหลักฐานได ฉะนั้น ผูถูกยายเขาทะเบียนกลางของเขตดังกลาว  
จึงอาจตองแจงออกดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทนก็ได และตองใช
หลักฐานเชนเดียวกันกับการยายออกในกรณีอื่นๆ  
               (4) การยายบุคคลไมบรรลุนิติภาวะ  
                     การยายบุคคลไมบรรลุนิติภาวะ(ผูเยาว อายุไมครบ 20 ป บริบูรณ )บิดา 
มารดา จะตองแจงยายเอง โดยใชหลักฐานดังนี้  
                    (1)  สูติบัตรของผูไมบรรลุนิติภาวะ                
                    (2) บัตรประจําตัวของผูแจงยาย 

        (3) กรณีที่เปนบุคคลตางดาว จะตองมีใบสําคัญประจําตัวตางดาวมาแสดงดวย 
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    การยายเขา 
               
                 (1) ผูแจงยายเขา  มี 2 กรณี คือ เจาบานเปนผูดําเนินการดวยตนเองและกรณี
ไดรับมอบหมายใหผูอื่นไปดําเนินการแทนก็ได 

       เจาบานเปนผูดําเนินการดวยตนเอง ตองใชหลักฐาน ดังนี ้
                   (1)  บัตรประจําตัวเจาบาน 

       (2)  สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน 
       (3)  ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 1และ 2 

        กรณีไดรับมอบหมาย  ตองใชหลักฐาน ดังนี ้
                   (1)  บัตรประจําตัวเจาบาน หรือสําเนาบัตรประจําตัวของเจาบานพรอม
ลายมือช่ือเจาบานรับรองสําเนาถูกตอง 
                   (2)  บัตรประจําตัวผูแจง 

       (3)  สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน 
                   (4) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 1และ 2 (พรอมลายมือช่ือเจาบานในชอง 
เจาบานยินยอมใหยายเขา) 
                         หากผูไดรับมอบหมายไมมีช่ือในทะเบียนบาน นอกจากหลักฐาน
ดังกลาวขางตนแลว จะตองมีหนังสือมอบอํานาจจากเจาบาน โดยระบุขอความโดยชัดเจนวา
มอบหมายใหมาแจงยายที่อยู 
  
        การแจงยายที่อยูปลายทาง 
 
                  การแจงยายที่อยูนั้น มอบหมายใหแจง ยายปลายทางได โดยตองมีหนังสือ 
มอบอํานาจ ปรากฏขอความชัดเจนวา เปนผูไดรับมอบหมายใหมาแจงยายที่อยูปลายทาง
แทน ตองใชหลักฐาน ดังนี ้
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                      (1) บัตรประจําตัวของผูประสงคจะยายปลายทาง 
                      (2) บัตรประจําตัวของเจาบาน 

          (3) สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน 
                      (4) หนังสือยินยอมของเจาบาน 
 
        การขอแกไขทะเบียนราษฎร   
 
 

 
                                                         
               การขอแกไขทะเบียนราษฎร  ในกรณีทะเบียนคนเกิด   ทะเบียนบาน หรือ
เอกสารอื่นใดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรของบุคคลไมตรงกับหลักฐานที่มีอยู ใหไป
ติดตออําเภอหรือเทศบาลแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองในการติดตอทางราชการ ควรนํา
หลักฐานเอกสารของทางราชการที่มีอยูไปแสดง เชน สูติบัตร มรณบัตร ใบสําคัญทาง
ทหาร เอกสารการสมรส  การหยา ใบสุทธิ    สําเนาทะเบียนบาน   หลักฐานเกี่ยวกับ
สัญชาติ  หนังสือเดินทางมาหรือไปตางประเทศหรือหลักฐานอื่นๆถาม ี



 

 

 
  25 
    

 
        ความรูเสริม 
 

             การจดทะเบียนการหยา 

                     การหยาสามารถกระทําได 2 วิธี คือ การหยาโดยความยินยอมของทั้งสอง
ฝายและการหยาโดยคําพิพากษาของศาลตามมาตรา 1514 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย สําหรับการหยาโดยความยินยอมของทั้งสองฝายนั้น  คูหยาจะตองไปยื่นคํา
รองตอนายทะเบียนอําเภอกิ่งอําเภอ เขต ดวยตนเองและไมมีระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ใดใหอํานาจนายทะเบียนสามารถไป จดทะเบียนหยานอกสํานักทะเบียนได ดังนั้น ใน
กรณีที่ฝายชายถูกจําคุกไมสามารถไปยื่นคํารอง   ตอนายทะเบียนได หากฝายหญิง
ประสงคจะหยาจึงตองรองขอตอศาลเพื่อพิพากษาใหหยาขาดจากกันโดยอางเหตุฟอง
หยา ตามมาตรา 1516  
                  ในกรณีการหยาโดยความยินยอมสามีภรรยาอาจทําความตกลงกันไดวาฝาย
ใดจะเปนผูใชอํานาจปกครองบุตร ตามมาตรา 1520 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และเมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนการหยาแลวหนาที่และความผูกพันของ
คูกรณียอมสิ้นสุดลง ไมอาจแกไขหรือบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียนการหยาได     ตามนัย 
หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313/ว 15432 ลงวันที่  23 กุมภาพันธ 2521 อยางไรก็
ตาม ในกรณีที่ผูใชอํานาจปกครองบุตรประพฤติตนไมสมควรหรือภายหลังพฤติการณ
ไดเปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอํานาจสั่งเปลี่ยนตัวผูใชอํานาจปกครอง   ได ตามมาตรา1521 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกรณีที่ชายหญิงจดทะเบียนการสมรสกันแลว 
ตอมาฝายชายไดบวชเปนพระภิกษุหรือภรรยาไปบวชชี ไมเปนเหตุใหขาดจากการสมรส 
เพราะการสิ้นสุด แหงการสมรสตามมาตรา 1501 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มีเพียงเหต ุ  3 ประการ คือ 
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               1. คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งถึงแกความตาย 
  2. คูสมรสหยาขาดจากการเปนสามีภรรยา 
  3. ศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนการสมรส 
                         สําหรับการหยาสามารถดําเนินการได 2 วิธี คือ การจดทะเบียนหยาโดย
ความยินยอมของทั้งสองฝายและการหยาโดยคําพิพากษาของศาล ดังนั้น ในกรณีที่
ภรรยาประสงคจะหยาขาดจากสามีจึงตองจดทะเบียนการหยาหรือรองขอใหศาลมีคํา
พิพากษาใหหยาขาดจากกันเทานั้น การสมรสดังกลาวจึงจะสิ้นสุดลงตามนัยมาตรา 1501 
และมาตรา 1514 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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บทสรุปเร่ือง   กฎหมายครอบครัว  

           
            1.   การหมั้น  
                   ชายและหญิงจะทําการหมั้นกันไดตอเมื่อตางมีอายุ 17 ปบริบูรณ ถาฝายหนึ่ง
ฝายใด อายุไมถึง 17 ปบริบูรณ การหมั้นนั้นยอมเปนโมฆะ การหมั้นจะตองมีของหมัน้
และจะตองสงมอบหรือโอนทรัพยสินอันเปนของหมั้นแกหญิงและตกเปนสิทธิแกหญิง 
           2.  การสมรส  
                 การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณ แตในกรณีที่มีเหตุ
อันสมควรศาลอาจ อนุญาตใหทําการสมรสกอนได และการสมรสจะถือวาชอบดวย
กฎหมาย ก็ตอเมื่อมีการจดทะเบียนสมรสกันแลว                   
          3. ประโยชนของการจดทะเบียนสมรส 

              1. เปนหลักประกันความมั่นคงวา เมื่อคูสมรสไดจดทะเบียนสมรสกันแลว 
สามีหรือภรรยาจะไปจดทะเบียนสมรสอีกไมได ถามีการจดทะเบียนสมรสอีกฝายหนึ่ง
ยกขึ้นกลาวอางไดโดยไมตองรอ ใหศาลพิพากษาเสียกอน 
      2. ไดรับลดหยอนภาษีเงินได  
     3. ชายหญิงที่อายุ 17 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 20 ปบริบูรณ เมื่อจดทะเบียน
สมรสโดยชอบดวย กฎหมายแลว ก็กลายเปนผูบรรลุนิติภาวะคือ สามารถทํากิจการงาน
ไดโดยไมตองไดรับความยินยอม จากบิดามารดาหรือผูปกครอง แมจะหยากันใน
ภายหลังก็ยังบรรลุนิติภาวะอยูอยางเดิม  

          4.  สิทธิและหนาที่ของบิดา มารดาและบุตร 
               ในฐานะที่เปนบุตร ควรจะทําหนาที่ของตน อันพึงมีตอบิดา  มารดาและสิทธิ
หนาที่ของบิดา มารดาที่มีตอบตุร  ดังนี ้

1. สามีภรรยาตองอยูกินกันฉันสามีภรรยา และตองชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดู
กันตามความสามารถ และฐานะของตน  

     2. บุตรมีสิทธิใชนามสกุลของบิดาและมีสิทธิรับมรดกของบิดา  
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     3. บิดามารดาตองอุปการะเลี้ยงดูบุตร จนกระทั่งบุตรบรรลุนิติภาวะตองให
การศึกษาแกบุตร แมบุตรจะอายุ 20 ปแลว แตพิการและหาเลี้ยงตัวเองไมได ก็ยังตอง
อุปการะ เมื่อบุตรบรรลุนิติภาวะแลว ตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 
                    ในกรณ ีที่ผูเยาว ไมมีบิดา  มารดาหรือบิดา มารดาถูกถอนอํานาจปกครอง
โดยศาล    ศาลจะตั้งใหมีผูปกครองขึ้นในระหวาง ที่เปนผูเยาวก็ได  โดยผูปกครองมี
สิทธิหนาที่คลายกับผูใชอํานาจปกครอง 
                   ผูปกครอง   ไดแก บุคคลอื่นนอกจากบิดา  มารดา ซึ่งถูกแตงตั้งขึ้น เพื่อ
ปกครองผูเยาว  ผูปกครอง  เปนผูแทน โดยชอบธรรมของผูอยูในปกครอง 
      5.  การรับบุตรบุญธรรม 
                 บางคนอาจะเปนบุตรบุญธรรมของบิดามารดาบุญธรรม เนื่องจากเหตผุลตางๆ 
หรือสมาชิกในครอบครัวบางคนไปเปนบุตรบุญธรรมของคนอื่น  การรับบุตรบุญธรรมมี
หลักเกณฑ ดังนี ้
                1. บุคคลจะรับบุคคลอื่นเปนบุตรบุญธรรมไดตองมีอายุไมต่ํากวา  25 ป และ
ตองแกกวาผูที่จะมาเปนบุตรบุญธรรมอยางนอย 15 ป  
               2. การรับบุตรบุญธรรม ถาผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมไดตองมีอายตุั้งแต 15 ป ผูที่
จะเปนบุตรบุญธรรม ตองใหความยินยอมดวย 
         6. มรดกและพินัยกรรม 
              การตกทอดของมรดกตามกฎหมายไทยนั้น ไดกําหนดไววา เมื่อบุคคลใด ผูตาย 
เรียกวา  เจามรดก กฎหมายกําหนดใหมรดกตกทอดโดยผลของกฎหมายแกทายาททันที   
ถาทําพินัยกรรมไว   มรดกก็จะตกทอดแกบุคคลที่ผูตายไดระบุไวในพินัยกรรม หาก
ไมไดทําพินัยกรรมไวมรดกก็จะตกทอดแกทายาทโดยธรรมอนัไดแกบุคคล บุตรและคู
สมรสและญาตขิองผูตายดังนั้น ทายาทที่มีสิทธิในการรับมรดกจึงมีอยู 2 กรณี คือ  
                1. สิทธิตามกฎหมาย ผูรับมรดก เรียกวา ทายาทโดยธรรม  
                2. สิทธิตามพินัยกรรม ผูรับมรดก เรียกวา ผูรับพินัยกรรม สําหรับการรับมรดก
นั้นหากเจามรดกเห็นวา ควรจะมีผูจัดการมรดกก็อาจจะทําพินัยกรรม 
                3. การทําพินัยกรรมตองอายุครบ 15  ป 
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     กฎหมายการทะเบียนราษฎร 
 
                1. กฎหมายการทะเบียนราษฎรที่ใชบังคับปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
     2.  กฎหมายการทะเบียนราษฎร คือ กฎหมายที่บัญญัติเรื่องงานทะเบียนตางๆ 
เกี่ยวกับราษฎรหรือประชาชนของประเทศไทย เรื่องเกี่ยวกับการเกิด  การตาย  การทะเบียนบาน        
การยายที่อยู ตลอดจนการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของราษฎร 
               3. การแจงคนเกิด ทั้งที่เกิดในบานหรือนอกบานใหแจงเกิดภายใน 15 วัน นับ
แตวันเกิดสําหรับกรณีเกิดนอกบานตองแจงอยางชาไมเกิน 30 วัน นับแตวันเกิด การแจง
เกิดใหแจงช่ือของเด็กพรอมกันดวยหลักฐานการแจงคนเกิดเรียกวา สูติบัตร ซึ่งเปน
หลักฐานสําคัญของทางราชการและของบุคคลผูเกิดตองเก็บรักษาไว 
             4.  การแจงคนตาย ทั้งที่ตายในบานและนอกบานใหแจงภายใน 24 ช่ัวโมง นับ
แตเวลาตายหรือเวลาที่พบศพ การตายนอกบานหากเสนทางคมนาคมไมสะดวกอาจขยาย
เวลาการแจงคนตายออกไปอีกได แตตองไมเกิน 7 วัน นับแตเวลาตายหรือเวลาทีพ่บศพ 
โดยแจงตาย ณ สถานที่ดังนี ้
                 การแจงตายในเขตเทศบาล   ตอนายทะเบียน สํานักงานทะเบียนราษฎร    
ณ สํานักงานเทศบาล 
                การแจงตายนอกเขต ตอนายทะเบียน สํานักงานทะเบียนอําเภอ/กิ่งอําเภอ  
ณ ที่วาการอําเภอ/กิ่งอําเภอ 
                 การแจงในกรุงเทพมหานครตอนายทะเบียน สํานักงานทะเบียนทองที่  
ณ สํานักงานเขตพื้นที่นั้น  ๆ
               หลักฐานการแจงคนตายเรียนกวา มรณบัตร ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการและตองเก็บรักษาไว 
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  5. ทะเบียนบาน คือ ทะเบียนประจําบานแสดงรายละเอียดของทะเบียน
ราษฎรและรายการช่ือของบุคคลทั้งหมดที่อยูในบาน การยายที่อยูออกนอกบานหรือยาย
เขามาอยูในบานของบุคคลใหเปนหนาที่ของเจาบานตองแจงยายออกภายใน 15 วัน นับ
แต 
 
วันที่ยายเขามาหรือยายออกไป อยางไรก็ตาม ผูยายเขาหรือยายออกสามารถแจงเอง โดย
แจงพรอมกันทั้งยายเขาและยายออกก็ได แตตองแจงภายใน 15 วัน นับแตวันยายออก 
              6.  การขอแกไขทะเบียนราษฎร  ในกรณีทะเบียนคนเกิด   ทะเบียนบาน หรือ
เอกสารอื่นใดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรของบุคคลไมตรงกับหลักฐานที่มีอยู ใหไป
ติดตออําเภอหรือเทศบาลแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองในการติดตอทางราชการ 
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กิจกรรมฝกปฏิบัติที1่ 

          เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการหมั้นและการสมรส 

ช่ือ .............................................................. ช้ัน................... เลขที่ ..............  
           
   คําช้ีแจง            ใหนักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย   ลงหนาขอที่ถูกและเขียน 
                             เคร่ืองหมาย    ลงหนาขอที่ผิด 
 
(..............) 1.ชายและหญิงจะทําการหมั้นกันไดตอเมื่อตางมีอายุ 17 ปบริบูรณ ถาฝาย    
                     หนึ่งฝายใด อายุไมถึง 17 ปบริบูรณ การหมั้นนั้นยอมเปนโมฆะ 
(..............) 2. การหมั้นที่ทําโดย ปราศจากความยินยอมดังกลาวเปนโมฆียะ 
(..............) 3. การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุ 15 ปบริบูรณ แตในกรณีที่ม ี         
                      เหตุอันสมควรศาลอาจ อนุญาตใหทําการสมรสกอนได  
(..............) 4. ชายหญิงที่อาย ุ17 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 20 ปบริบูรณ เมื่อจดทะเบียน 
                      สมรสโดยชอบดวย กฎหมายแลว ก็กลายเปนผูบรรลุนิติภาวะ 
(..............) 5. ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรม หรือโดยการใหเปน          
                      หนังสือ เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวาเปนสินสมรส  
(..............) 6. การหยาสามารถกระทําได 2 วิธี คือ การหยาโดยความยินยอมของทั้งสอง  
                     ฝายและการหยาโดยคําพิพากษาของศาล 
(..............).7. บิดามารดาตองอุปการะเลี้ยงดูบุตร จนกระทั่งบุตรบรรลุนิติภาวะตองให 
                     การศึกษาแกบุตร แมบุตรจะอายุ 20 ปแลว 
(..............).8. ผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะ การรับบุตรบุญธรรม ตอง 
                     ไดรับความยินยอมจากบิดา  มารดา ของผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม 
(..............).9. กรณีที่หาคูสมรสไมพบเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ตองรองขอตอศาลใหม ี  
                      คําสั่งอนุญาตการยินยอมของคูสมรส 
(..............).10 หากเจามรดกเห็นวา ควรจะมีผูจัดการมรดกก็อาจจะทําพินัยกรรมไมตอง 
                       กําหนด ตัวผูจัดการมรดกไวก็ได 
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     กิจกรรมฝกปฏิบัติที ่2 

          เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 

ช่ือ ........................................................................... ช้ัน.................... เลขที่ ..............  
...........................................................................................................................................
คําช้ีแจง ใหนักเรียนอธิบายกฎหมายทะเบียนราษฎรมาใหครบสมบูรณ 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง     อธิบายสาระสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 

หลักฐาน............................ 
ในบาน............................ 

นอกบาน............................ 

ยายเขา.................................................. 

กฎหมายทะเบียนราษฎร ยายออก............................ 

หลักฐาน............ ................... 
หลักฐาน............................ 

............................. .................. 
ณ สํานักงานเทศบาล 

       การแจงยายที่อยู 

สถานที่เกิด 

การแจงตาย 

สถานที่การแจงตาย 

ตายในเขตเทศบาล 

............................. .................. 
ณ ที่วาการอําเภอ/กิ่งอําเภอ 

............................. .................. 
ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่นั้น  ๆ

ตายนอกเขตเทศบาล 

ตายในกรุงเทพมหานคร 

หลักฐาน............................ การแจงเกิด 
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  แบบประเมินตนเองหลังเรียน 
เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว                                                                                   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน                                                                      เวลา  10  นาที 
--------------------------------------------------------------------- 
   คําช้ีแจง      ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
จุดประสงค    มีความรู  ความเขาใจกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว  และตระหนักถึง
ความสําคัญของกฎหมาย  สามารถนําไปใชปฏิบัติตนตามกฎหมายไดถูกตอง 
 
ขอ1. การหมั้น มีความหมายตรงกับขอใด 
              ก.  การทีช่าย-หญิง สัญญาวาจะทําการ สมรสกัน 
              ข.  การทีช่าย-หญิง สัญญาวาจะทํานิติกรรม          
                    บางอยาง 
             ค.   การทีช่าย-หญิง สัญญาวาจะปฏิบัติตอ 
                    กันอยางด ี
             ง.    การที่ชาย-หญิง สัญญาวาจะดําเนินงาน 
                   รวมกัน 

 

ขอ 3. อํานาจปกครองบุตรจะอยูกับบิดาหรือ 
          มารดาเพียงฝายเดียวในกรณีใด 
          ตอไปนี้ 
          ก.  บิดาหรือมารดาแยกกันอยู 
          ข.  บิดามารดาตองเดินทางไป                   
                ตางประเทศ 
          ค.  ศาลสั่งใหอํานาจปกครองอยูกบับิดาหรือ             
                       มารดา  
          ง.  ศาลสั่งใหบิดาเปนบุคคลที่ตองหาม 

 
ขอ2. นายบุญศักดิม์ีภรรยาที่จดทะเบียนถูกตองตาม 
              กฎหมายแลว ตอมานายบุญศักดิ์ไดวิภาดาเปน             
              ภรรยาและมบุีตรดวยกันนายบุญศักดิ์จะตอง 
             ทํา อยางไร 
         ก. บุญศักดิจ์ดทะเบียนรับรองบุตร 
         ข. บุญศักดิจ์ดทะเบียนสมรสกับวิภาดา 
         ค. บุญศักดิใ์หคํารับรองวาเปนบุตร 
        ง. บุญศักดิ์รับเปนบุตรบุญธรรม 

ขอ4. บุคคลใดก็ตามเมื่ออายุครบ 20   ป 
          บริบูรณหรือเมื่อทําการสมรสแลวจะ  
          กอใหเกิดผลในขอใด 
      ก.  การบรรลุนิติภาวะ   
         ข.  การผานพนจากผูเยาว 
         ค.  การมีความสามารถเพิ่มขึ้น  

  ง.  การบรรลุในการทําพินัยกรรม 
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ขอ5.  การสมรสขอใดไมสมบูรณ 
          ก.  คูสมรสมีอายุเพียง 18 ปเทานั้น 
          ข.  คูสมรสมิไดจดทะเบียนกันตาม 
               กฎหมาย     
         ค.  คูสมรสมิไดทําการหมั้นกันกอนสมรส 
         ง.  คูสมรสญาติเปนผูเลือกให 

 

ขอ8.  ตามกฎหมายผูจัดทําพินัยกรรม  
            ไดตองมีอายุอยางตํ่าเทาไร  
          ก.   15    ปบริบูรณ 
          ข.   17    ปบริบูรณ 
            ค.   20    ปบริบูรณ 
            ง.    25    ปบริบูรณ 

 
ขอ6. บุคคลที่จะรับผูอื่นเปนบุตรบุญธรรม 
         ไดตองมีอายุไมตํ่ากวากี่ป 
           ก.  15     ปบริบูรณ 
         ข.  17     ปบริบูรณ 
           ค.  20     ปบริบูรณ 
           ง.   25     ปบริบูรณ 
 

 

ขอ9. การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและ 
        หญิงตองมีอายุอยางเทาไร  
        ก.   15     ปบริบูรณ 
        ข.   17     ปบริบูรณ 
          ค.   20     ปบริบูรณ 
          ง.   25     ปบริบูรณ 

 

ขอ7. ถาหากกฎหมายไมจํากัดความสามารถของ 
         ผูเยาวไวจะกอใหเกิดผลในขอใด 
         ก. อาจจะเสียเปรียบบุคคลอื่นได 
             ข.   อาจจะถูกเรียกรองคาเสียหายได 
        ค.  อาจจะถูกบังคับในการทํานิติกรรมได  
        ง.  อาจจะตกอยูภายใตอิทธิพลของ 

      บุคคลอื่นได 

ขอ10.  การสมรสขอใดไมสมบูรณ 
             ก.  คูสมรสมีอายุเพียง 18 ปเทานั้น            
             ข.  คูสมรสมิไดจดทะเบียนกันตาม               
                   กฎหมาย     
             ค.  คูสมรสมิไดทําการหมั้นกันกอน 
                             สมรส 
             ง.  คูสมรสญาติเปนผูเลือกให 
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แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                              ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน                                                                  เวลา  10  นาที 
--------------------------------------------------------------------- 
          
คําช้ีแจง         ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
จุดประสงค    มีความรู  ความเขาใจกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร และตระหนักถึง
ความสําคัญของกฎหมาย  สามารถนําไปใชปฏิบัติตนตามกฎหมายไดถูกตอง 

 
ขอ 1. ขอใดคือสถานที่แจงการเกิดที่อยูนอก 
          เขตเทศบาล 

ก. สํานักทะเบียนทองถิ่น 
ข. บานของกํานัน 
ค. สํานักทะเบียนหมูบาน 
ง. บานของผูใหญบานและสารวัตร

ตําบล 
 

ขอ 3. การแจงยายผูใดเขามาอยูในบาน  เจาบาน 
          จะตองนําหลักฐานใดของผูยายเขาไป 
          แสดงตอนายทะเบียนผูรับแจงทุกคร้ัง 

ก. หลักฐานการยายออก 
ข. หลักฐานการยายเขา 
ค. หลักฐานทางราชการใหมา 
ง. หลักฐานอื่นๆ ที่นับวาสําคญั 

 
ขอ 2. คนตายนอกบานใหบุคคลที่ไปกับ  
          ผูตายหรือผูพบศพ  ตองแจงตอนาย  
          ทะเบียนภายในเวลาเทาใด 

ก. 20  ช่ัวโมง 
       ข.   24  ช่ัวโมง 
       ค.   48  ช่ัวโมง 
       ง.   64  ช่ัวโมง 

 

ขอ 4. การแจงการตายในเขตกรุงเทพมหานคร 
          ควรแจง ณ ที่ใด 

ก. สํานักงานเทศบาล 
ข. สํานักงานนอกเขตเทศบาล 
ค. สํานักทะเบียนทองถิ่น ณ สํานักงานเขต 
ง. สํานักทะเบียนสภาตําบล 
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ขอ 5. ขอใดคือสถานที่แจงการเกิดที่อยูนอก 
          เขตเทศบาล 

ก. สํานักทะเบียนทองถิ่น 
ข. บานของกํานัน 
ค. สํานักทะเบียนหมูบาน 
ง. บานของผูใหญบานและสารวัตรตําบล 

 

ขอ 8. การแจงยายผูใดเขามาอยูในบาน  เจาบาน 
          จะตองนําหลักฐานใดของผูยายเขาไป 
         แสดงตอนายทะเบียนผูรับแจงทุกคร้ัง 
         ก. หลักฐานการยายออก 
         ข. หลักฐานการยายเขา 
        ค. หลักฐานทางราชการใหมา 
        ง. หลักฐานอืน่ๆ ที่นับวาสําคัญ 

ขอ 6. ในกรณีที่เจาบานมอบใหผูอื่นแจงการ 
          ยายเขาบานแทนเจาของบานผูที่ไดรับ 
          มอบหมายจะตองเตรียมหลักฐานใด            
          เปนสําคัญเพื่อแสดงตอเจาหนาที ่

ก. บัตรประจําตัวประชาชน และหนังสือมอบ
อํานาจ 

ข. สําเนาทะเบยีนบาน และหนังสือมอบอํานาจ 
ค. หนังสือมอบอํานาจ และแบบคําขอยาย เขา 
ง. สําเนาทะเบียนบาน และบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ขอ 9. ทุกขอตอไปนี้เปนคํากลาวที่ถูกตอง  
           ยกเวน  ขอใด 

ก.  นอกเขตเทศบาลใหแจงการเกิดกับผูใหญบานได 
ข.   เขตกรุงเทพมหานครใหแจงการเกิดกับสํานกั

ทะเบียนทองถิ่นที่สํานักงานเขตนั้น 
ค.  เขตกรุงเทพมหานครใหแจงการเกิดกับ        

                   สํานัก ทะเบียน ณ  สํานักงานเขตพื้นที่นั้น  ๆ
ง. ในเขตเทศบาลใหแจงการเกิดตอสํานักทะเบียน

ทองถิ่นที่เทศบาลนั้น 
 

ขอ 7. การแจงยายออก - ยายเขาตามกฎหมาย 
          ทะเบียนราษฎรของประเทศไทย  
          จะตองทํา ภายในกี่วัน 

ก. 3   วัน 
ข. 7   วัน 
ค. 15  วัน 
ง. 30  วัน 

 

ขอ10. คําวา “ทะเบียนราษฎร” มีความหมาย 
            ตามขอใด 

ก. การทําบันทึกคนเกิดคนตายภายในบาน 
ข. การทําทะเบียนบันทึกการออกหมายเลขบาน 
ค. การทําทะเบียนบันทึกรายการทุกอยาง

ภายในบาน 
ง. การทําประวัติครอบครัว การเกิด  

               การตาย และยายที่อยู 
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บรรณานุกรม 

 
 
ชูวงศ   ฉายะบุตรและคณะ .คูมือครูแผนการจัดการเรียนรูหนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและ 
               การดําเนินชีวิตในสังคม  ชวงช้ันที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3.  กรุงเทพ ฯ  :   
               วัฒนาพานิช.        
เผด็จ  เอมวงศ , จุฑามาส  ลบแยม.(2549)  หนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมกลุม 
                สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กฎหมายที่เกี่ยวของกับ 
                ชีวิตประจําวัน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3.  กรุงเทพ ฯ  : เอมพันธ . 
วัชรา  คลายนาทร  และคณะ.  ( 2542 )   หนังสือเรียนสมบูรณแบบสังคมศึกษา   ส 401   
                หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สาขานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการเผยแพรกฎหมายนารู      
                สําหรับประชาชน. (2549).  กฎหมายสําหรับประชาชน ฉบับเฉลิมพระ 
                 เกียรติ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สาขานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547).   เอกสารประกอบการสอน 
                ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. พิมพครั้งที่ 4 นนทบุรี :  
                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สุคนธ  สินธพานนท.(2547).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรู 
                สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  
                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3.  กรุงเทพ ฯ  : อักษรเจริญทัศน. 
                   กระทรวงมหาดไทย สืบคนเมื่อ 10   เมษายน   2549  จาก http // www. moi. go. th/  
                 สืบคนเมื่อ 10 เมษายน 2549  จาก  http // www. thaijustice.com                    
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ภาคผนวก 
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   เฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติที1่ 

          เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการหมั้นและการสมรส 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
             
     คําช้ีแจง            ใหนักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย   ลงหนาขอที่ถูกและเขียน 
                              เคร่ืองหมาย    ลงหนาขอที่ผิด 
 
(       )    1. ชายและหญิงจะทําการหมั้นกันไดตอเมื่อตางมีอายุ 17 ปบริบูรณ ถาฝาย    
                    หนึ่งฝายใด อายุไมถึง 17 ปบริบูรณ การหมั้นนั้นยอมเปนโมฆะ 
(      )    2.  การหมั้นที่ทําโดย ปราศจากความยินยอมดังกลาวเปนโมฆียะ 
(       )    3.  การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุ 15 ปบริบูรณ แตในกรณีที่ม ี         
                      เหตุอันสมควรศาลอาจ อนุญาตใหทําการสมรสกอนได  
(       )    4. ชายหญิงที่อาย ุ17 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 20 ปบริบูรณ เมื่อจดทะเบียน 
                     สมรสโดยชอบดวย กฎหมายแลว ก็กลายเปนผูบรรลุนิติภาวะ 
(       )    5. ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรม หรือโดยการใหเปน          
                    หนังสือ เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวาเปนสินสมรส  
(       )    6. การหยาสามารถกระทําได 2 วิธี คือ การหยาโดยความยินยอมของทั้งสอง  
                     ฝายและการหยาโดยคําพิพากษาของศาล 
(       )    7. บิดามารดาตองอุปการะเลี้ยงดูบตุร จนกระทั่งบุตรบรรลุนิติภาวะตองให 
                     การศึกษาแกบุตร แมบุตรจะอายุ 20 ปแลว 
(       )     8. ผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะ การรับบุตรบุญธรรม ตอง 
                     ไดรับความยินยอมจากบิดา  มารดา ของผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม 
(       )     9. กรณีที่หาคูสมรสไมพบเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ตองรองขอตอศาลใหม ี  
                      คําสั่งอนุญาตการยินยอมของคูสมรส 
(      )    10.  หากเจามรดกเห็นวา ควรจะมีผูจัดการมรดกก็อาจจะทําพินัยกรรมไมตอง 
                     กําหนดตัวผูจัดการมรดกไวก็ได 
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เฉลย กิจกรรมฝกปฏิบัติที ่2 
เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนอธิบายกฎหมายทะเบียนราษฎรมาใหครบสมบูรณ 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง        อธิบายสาระสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
           

หลักฐานสูติบัตร 

ในบาน ภายใน  15  วัน 

นอกบานภายใน 15-30 วัน
........... 

ยายเขาภายใน  15  วัน นับแตวันยื่นเขา
........................ 

กฎหมายทะเบียนราษฎร ยายออก15  วัน นับแตวันยื่นออก
......................... 

หลักฐาน ทะเบียนบาน
............................          หลักฐานมรณบัตร 

สํานักงานทะเบียนราษฎร            
ณ   สํานักงานเทศบาล 

สํานักงานทะเบียนอําเภอ 

 ณ   ที่วาการอําเภอบาล 

นอกบานใน  24 ชั่วโมงนับแต

การแจงยายที่อยู 
 

สถานที่เกิด 

การแจงเกิด 

การแจงตาย 

ตายในเขตเทศบาล 

ตายนอกเขตเทศบาล 

ตายในกรุงเทพมหานคร สํานักงานทะเบียนทองที่นั้น  ๆ

ณ  สํานักงานเขตพ้ืนที่นั้นๆ
 ภอบาล

      สถานที่การแจงตาย 
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เฉลยแบบประเมินตนเองกอนเรียน   
เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว                                                                        

 
 

 
 
 
           

 
 
 
 
 
 

                                    
 
                                       ขอ1. ก        ขอ2. ข     ขอ3. ค     ขอ4. ง     ขอ 5. ข 
                                       ขอ6. ค         ขอ7. ค      ขอ8. ก      ขอ9.ข     ขอ10. ก 
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เฉลยแบบประเมินตนเองหลังเรียน   
เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว                                                                        

 
 

 
 
 
           

 
 
 
 
 
 

                                     ขอ1. ก        ขอ2. ค     ขอ3. ค        ขอ4. ก     ขอ 5. ข 
                                     ขอ6. ง         ขอ7. ก      ขอ8. ก      ขอ9.ข     ขอ10. ข 
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เฉลยแบบประเมินตนเองกอนเรียน   
เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว                                                                        

 
 

 
 
 
           

 
 
 
 
 
 

                                    
 
                                       ขอ1. ก        ขอ2. ข     ขอ3. ค     ขอ4. ง     ขอ 5. ข 
                                       ขอ6. ค         ขอ7. ค      ขอ8. ก      ขอ9.ข     ขอ10. ก 
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เฉลยแบบประเมินตนเองหลังเรียน   

เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                        
 

 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 

                                     ขอ1. ก        ขอ2. ข     ขอ3. ก        ขอ4. ง     ขอ 5. ก 
                                     ขอ6. ก         ขอ7. ค      ขอ8. ก      ขอ9.ข     ขอ10. ง 
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กระดาษคําตอบ 

หนวยการเรียนรูที่ 2  ปกิณกะสาระกฎหมาย 
ชื่อ.........................................................เลขที่..........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3..... 

--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               สรุปผลการเรียน 

 
 
 
 

 

ทดสอบกอนเรียน 

ขอ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

ทดสอบหลังเรียน 

ขอ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

ประเมินผล กิจกรรม 

ท่ี 1 
กิจกรรม 

ท่ี 2 
รวม กอนเรียน หลังเรียน พัฒนา 

เต็ม 10 10 20 10 10  

ได       
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แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3...............ปการศึกษา........................... 
หนวยการเรียนรูท่ี 2  ปกิณกะสาระกฎหมาย เลมท่ี...........เรื่อง......................................... 

วิชา  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ส 33101   

 ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียนเลมที่ 1-9 ลําดับ 
ที่ เลม  

1 
เลม 
2 

เลม 
3 

เลม 
4 

เลม  
5 

เลม 
6 

เลม 
7 

เลม 
8 

เลม 
9 

รวม 
 

กอน
เรียน 

 

หลัง
เรียน 

 

การพัฒนา 
 

1                    
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

10                   
11                   
12                   
13                   
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                     
24                     

25…..                     
รวม     
เฉลี่ย     

ลงช่ือ------------------------------------------------------ผูสอน 
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