
-ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบักฎหมายในประเทศไทย
-ประเภทและล าดบัชัน้ของกฎหมาย
-ความส าคญัของกฎหมายในประเทศไทย

ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม



กฎหมายคืออะไร? 



หยุด แสงอุทัย อธิบายว่า กฎหมาย ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัของรฐั ซึ่งก าหนดความประพฤติของมนุษย ์ถ้าฝ่าฝืนจะ
ไดร้บัผลรา้ยหรอืถกูลงโทษ

อริสโตเติล (Aristotle) ได้อธิบายไว้ว่า “กฎหมายคือข้อบังคับ (Rule)ซึ่งประกอบด้วยเหตุผล
(Reason)ของชุมชน โดยมีลกัษณะที่จะท าใหส้ิ่งต่าง ๆ ที่มีความขดัแยง้อยู่รวมกนัได ้และก่อใหเ้กิดสนัติสขุขึน้ใน
สงัคมนัน้”

กฎหมาย คือ “บรรดาขอ้บงัคบัของรฐัหรือประเทศท่ีใชบ้งัคบัความประพฤติทัง้หลายของบคุคลอนัเก่ียวกบัเรื่อง
ความสมัพนัธร์ะหว่างกนั ถา้ใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามก็จะตอ้งมีความผิดและถกูลงโทษ”

พระเจ้าบรมวงศเ์ธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยทรงอธิบายไวว้่า “กฎหมายนัน้ 
คือ ค  าสั่งทัง้หลายของผูป้กครองแผ่นดินตอ่ราษฎรทัง้มวล เม่ือไม่ท  าตามแลว้ตามธรรมดาตอ้งไดร้บัโทษ”

จอหน์ ออสติน (John Austin) ปรชัญาเมธีชาวองักฤษ ไดใ้หค้  าจ ากัดความว่า กฎหมายคือค าสั่ งค  า
บญัชาของรฐัาธิปัตย์ ซึง่บงัคบัใชก้บักฎหมายทัง้หลาย ถา้ผูใ้ดไม่ปฏิบตัิตาม โดยปกติแลว้ผูน้ัน้ตอ้งไดร้บัโทษ



สรุปไดว้่า กฎหมาย คือ กฎเกณฑห์รอืกติกาท่ีรฐัก าหนดขึน้เพ่ือใชค้วบคมุพฤติกรรมของบคุคล องคก์าร หน่วยงาน และ
สถาบนัตา่ง ๆ ที่มีอยู่ภายในรฐั หากมีการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามจะไดร้บัโทษตามท่ีบญัญตัิไวใ้นตวับทกฎหมายนัน้ ๆ แต่ถา้จะ
กลา่วถึงลกัษณะท่ีส าคญัตามความหมายของกฎหมายนัน้ จะไดด้งันีค้ือ

1. กฎหมายเป็นค าสั่ง ขอ้หา้ม หรอืขอ้บงัคบัของรฐั

2. กฎหมายเป็นบทก าหนดความประพฤติและการงดเวน้การกระท า

3. กฎหมายเป็นค าสั่งหรอืขอ้บงัคบัท่ีใชท้ั่วไปกบัทกุคน ทกุหน่วยงาน ทกุองคก์าร

4. กฎหมายจะตราขึน้โดยหน่วยอ านาจทางนิติบญัญตัิ

5. กฎหมายทกุฉบบัมีผลใชบ้งัคบัไดอ้ย่างสมบรูณห์ลงัจากประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว้

6. กฎหมายเป็นค าสั่งหรอืขอ้บงัคบัท่ีใชค้วบคมุเสมอเหมือนกนัหมดทกุคน ทกุหน่วยงานและทกุองคก์าร

7.กฎหมายเป็นค าสั่งหรอืขอ้บงัคบัท่ีท าใหค้นในสงัคมมีความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยและเกิดความยตุิธรรม

8. กฎหมายเป็นเครือ่งมือบรหิารรฐั

9. กฎหมายมีบทลงโทษแก่ผูก้ระท าผิด



ความส าคัญของกฎหมาย



1. กฎหมายเป็นเครือ่งมือในการสรา้งความเจรญิกา้วหนา้ใหก้บั
ประเทศชาติ



2. กฎหมายก่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย ความสงบสขุและ
ความยตุิธรรมในประเทศ



3. กฎหมายก่อใหเ้กิดสทิธิเสรภีาพและผลประโยชนข์องประชาชน
ในประเทศ 



4. กฎหมายเป็นเครือ่งประกนัสทิธิเสรภีาพ และผลประโยชนข์อง
ประชาชนในประเทศ



5. กฎหมายเป็นหลกัท่ีจะใหร้ฐับาลยดึถือเป็นแนวทางในการบรหิาร
ประเทศ



6. กฎหมายเป็นกรอบแห่งความประพฤติปฏิบตัิของคนในสงัคม



ประโยชนข์องการศึกษากฎหมาย



1. ประโยชนใ์นดา้นการศกึษาทางสงัคมศาสตร ์เพราะนิติศาสตรเ์ป็น
การศกึษาดา้นสงัคมศาสตรท่ี์เก่ียวกบัการก าหนดบทบาทและพฤติกรรม
มนษุยใ์นสงัคมโดยมาตรการทางกฎหมาย



2. ประโยชนอ์นัเกิดจากการไดรู้ส้ิทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมาย เพราะ
เม่ือเราอยู่รวมกนัเป็นสงัคม การก าหนดขอบเขตความประพฤติของบุคคล
ใหอ้ยู่ภายใตก้ฎหมายขอ้บังคับ จึงมีความจ าเป็น ทัง้นีเ้พ่ือความสงบสุข
และความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของสงัคม



3.  ประโยชน์จากการระวังตัว เองไม่พลั้งพลาดกระท าผิดอัน
เน่ืองมาจากหลกัท่ีว่า “ความไม่รูข้อ้กฎหมายไม่เป็นขอ้แกต้วั” เพราะถา้ท า
ผิดแลว้ก็ตอ้งเกิดความรบัผิดเสมอไป เว้นแต่กฎหมายจะเปิดโอกาสให้
กลา่วอา้งขอ้แกต้วัได ้เฉพาะในบางกรณี



4. ประโยชนท์างวิชาชีพ ซึ่งเป็นประโยชนโ์ดยตรง เพราะการประกอบ
อาชีพต่างๆ ก็ลว้นแต่อาศัยกฎหมายทั้งสิน้ ทั้งนี ้เพราะกฎหมายเขา้มา
เก่ียวพนักับชีวิตของเราตลอดเวลา เช่น ท าการคา้ตอ้งเสียภาษีอากรตาม
ประมวลรษัฎากร ตอ้งจา้งคนท างานตามกฎหมายแรงงาน ดงันัน้ ประโยชน์
ท่ีไดจ้ากการศกึษากฎหมายจงึเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการประกอบอาชีพ



5. ประโยชนท์างการเมืองการปกครอง เมื่อเราเป็นประชาธิปไตย สิทธิ
หน้าท่ีของประชาชนจึงมีความส าคัญเป็นหัวใจของการปกครอง เม่ื อ
ประชาชนไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีของตนครบถว้นและใชส้ิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย
แล้ว ก็จะเป็นการเสริมสร้างความมั่ นคงของการปกครองและการ
บรหิารงานทางการเมืองใหส้อดคลอ้งตาม



ประเภทของกฎหมาย 



กฎหมายมี 3 ประเภทคือ

1. กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน ได้แก่ 

ราษฎรทั่วไปในฐานะที่รัฐเป็นฝ่ายปกครองมีอ านาจเหนือกว่าราษฎร  กฎหมายมหาชน ได้แก่

กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง



2. กฎหมายเอกชน เป็นกฎหมายท่ีบัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

เอกชนต่อเอกชน ในฐานะเท่าเทียมกัน กฎหมายเอกชน ได้แก่ กฎหมายแพ่ง 

และกฎหมายพาณิชย์



3. กฎหมายระหว่างประเทศ คือกฎหมายที่ก าหนดตามความเกี่ยวพันระหว่างประเทศต่อประเทศ 

หรือรัฐตอ่รัฐแบง่ออกเป็น 3 แผนก คือ

3.1    กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดเีมือง

3.2    กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคล

3.3    กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดอีาญา



ล าดบัช้ันของกฎหมาย



1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ

คือ กฎหมายสูงสุดในการจัดระเบียบการปกครองประเทศ ซ่ึงจะวางระเบียบแห่ง

อ านาจสูงสุดของรัฐหรืออ านาจอธิปไตย ได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และ

อ านาจตุลาการ ตลอดจนการก าหนดสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนชาวไทย



2. พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

เป็นกฎหมายหลักที่ส าคัญที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่มี

ล าดับชั้นรองลงมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติที่ส าคัญที่รัฐสภาตรา

ออกมาใช้บังคับ เช่น พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เป็นต้น



3. ประมวลกฎหมาย

คือ กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ได้บัญญัติหรือตราข้ึนโดยรวบรวมจัดเอา

บทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นเรื่องเดียวกันเอามารวบรวมเป็นหมวดหมู่ วาง

หลักเกณฑ์ให้อยู่ในที่เดียวกันและมีข้อความเกี่ยวเนื่องติดต่อกันอย่างเป็นระเบียบ เช่น 

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลรัษฎากร เป็นต้น 

ประมวลกฎหมายมีฐานะเท่าเทียมกับพระราชบัญญัติ



4. พระราชก าหนด (พ.ร.ก.)
คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี การตราพระราชก าหนดให้กระท าได้

เฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และต้องเป็นกรณีเพ่ือจะรักษา

ความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรือป้องกันภัยพิบัติ

สาธารณะ หรือเป็นพระราชก าหนดเกี่ยวด้วยการภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพ่ือ

รักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินและเม่ือได้ประกาศใช้แล้วต้องเสนอพระราชก าหนดนั้นต่อสภาทันทีถ้ารัฐอนุมัติก็มีผลใช้บังคับ

เป็นพระราชบัญญัติต่อไป ถ้ารัฐสภาไม่อนุมัติก็ตกไป แต่ถ้าไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราช

ก าหนดนั้น การประกาศใช้พระราชก าหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามสนองพระบรม

ราชโองการ เช่น พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พระราชกฤษฎีกาให้มีการ

เลือกตั้งสมาชกิวุฒิสภา พระราชกฤษฎกีาวา่ด้วยการควบคุมการระบาดโรค โควิด 19



http://report.dopa.go.th/covid19/ratchkitja.html

(ตวัอย่าง พรก.ควบคมุโรคโควิด 19)

http://report.dopa.go.th/covid19/ratchkitja.html


5. พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ)

คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึน้ตามค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกาจะออกไดต้่อเม่ือพระราชบัญญัติซึ่ง

ถือเป็นกฎหมายแม่บทให้อ านาจไว ้พระราชกฤษฎีกาจึงเป็นเสมือนกฎหมายที่ไมส่ามารถจะออกมาใหข้ัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บท และถ้า

กฎหมายแม่บทถูกยกเลิก พระราชกฤษฎีกานั้นก็ถือว่าถูกยกเลิกไปด้วย การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เชน่ พรฎ. แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ.2552 พรฎ. แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ.2552



ความต่าง ระหว่าง พ.ร.บ./ พ.ร.ก./ พ.ร.ฎ

พระราชบญัญตัิ  พระราชก าหนด  และพระราชกฤษฎกีา มคีวามแตกต่างกนัใน ๒ มติิ อนัได้แก่ ล าดบัศักดิ์ของ
กฎหมาย และองค์อ านาจในการตราและกระบวนการตรา กล่าวคือ 

๑. พระราชบัญญัติ และพระราชก าหนดมีล าดบัศักดิ์ของกฎหมายเป็นช้ันกฎหมายแม่บท ส่วนพระราชกฤษฎกีาเป็นกฎล าดบั
รอง ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายแม่บท เท่าน้ัน 

๒. พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) ส่วนพระราชก าหนด และพระราช
กฤษฎกีาเป็นกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายบริหาร (ครม.) อน่ึง เม่ือผ่านกระบวนการตราโดยชอบตามขั้นตอนแล้วจะต้องน าขึน้ทูลเกล้าฯ 
ถวาย เพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงประปรมาภิไธย และต้องประกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไปด้วย จึงจะมีผลบังคบัใช้เป็นกฎหมายได้ 
ทั้งนีร้ายละเอยีด หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไข และ (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) พระราชบัญญัต ิพระราชก าหนด และพระราช
กฤษฎกีา เป็นไปตามที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งส้ิน



6. กฎกระทรวง
คือกฎหมายที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติอันเป็นกฎหมายแม่บทออกมาเพ่ือด าเนินการให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัตินั้นๆ กฎกระทรวงจึงเป็นกฎหมายบริวารที่ก าหนดรายละเอียดของกฎหมายแม่บทอีกต่อ

หนึ่ง กฎกระทรวงจะออกมาขัดแย้งกับกฎหมายแม่บทไม่ได้และถ้ากฎหมายแม่บทถูกยกเลิก กฎกระทรวงนั้นถือว่า

ถูกยกเลิกไปด้วย คณะรัฐมนตรีเป็นอนุมัติกฎกระทรวง การประกาศใช้กฎกระทรวงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา



7. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง

คือ  กฎหมายปลีกย่อยประเภทที่เป็นเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ  ได้แก่เร่ืองที่เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการ

ภายใน  การที่จะน ากฎหมายปลีกย่อยเหล่านี้ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต้องเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดไว้ให้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ถ้าในกฎหมายไมไ่ด้ก าหนดเช่นนั้นก็อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจว่าการจะประกาศ

ลงในราชกิจจานุเบกษาหรือไม ่ซึ่งประกาศ ระเบียบข้อบังคับ และค าสั่งเหล่านั้นก็เป็นกฎหมายได้เช่นกัน



8. กฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครองตนเอง
ได้แก ่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา  ข้อบัญญัติจังหวัด  เทศบัญญัติ  และข้อบังคับสุขาภิบาล เป็นกฎหมายที่มีพระราชบัญญัติการ

จัดตั้งองค์กรปกครองตนเองอันเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ให้มีอ านาจออกกฎหมายบังคับใช้เฉพาะท้องถิ่นเทา่นั้น พระราชบัญญัติบางฉบับได้ให้อ านาจแกฝ่่ายปกครอง

ในระดับท้องถิ่น  สามารถออกขอ้บังคับของท้องถิ่นที่มีช่ือเรียกต่างๆ กัน ดังนี้

- ข้อบัญญัติจังหวัด เป็นกฎหมายที่องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดออกใชบ้ังคับแกป่ระชาชนในเขตขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนั้นๆ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498

- เทศบัญญัติ เป็นกฎหมายที่เทศบาลตราขึ้นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาล และมีผลบังคับแก่ประชาชนเฉพาะในเขตเทศบาล โดยอ าศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496

- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เป็นกฎหมายที่กรุงเทพมหานครตราขึ้นใช้บังคับแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ าน าจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2496

- ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เป็นกฎหมายที่เมืองพัทยาตราขึ้นเพื่อใช้บังคับแก่ประชาชนในเขตเมืองพัทยา เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้ าที่ของเมืองพัทยา โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521

- ข้อบังคับต าบล เป็นกฎหมายที่สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตราขึ้นเพื่อใช้บังคับแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537



ลักษณะส าคัญของกฎหมาย บ่งบอกความส าคัญได้ 5 ประการ
1) กฎหมายต้องมาจากรัฎฐาธิปัตย์ คือ ผู้บัญญัติกฎหมายต้องมีอ านาจในรัฐ จะเป็นบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น พระมหากษัตริย์ หัวหน้าคณะปฏิวัติหรือรัฐสภาที่มีอ านาจ

เด็ดขาดที่จะออกกฎหมายมาบังคับได้  และรัฐหรือประเทศนัน้ๆ จะตอ้งเป็นเอกราช มอี านาจอธิปไตยของตนเอง ไม่เป็นอาณานคิมหรอืเมอืงขึน้ของประเทศอื่นใด

2) กฎหมายเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ทั่วไป คือ กฎหมายจะต้องเป็นค าสั่งหรอืข้อบังคับที่ใช้บังคับได้ทั่วไป โดยทั่วไปกฎหมายที่จะออกมาใช้บังคับนั้นจะต้องมีการประกาศให้

ทุกคนทราบเสียก่อนว่าให้ใช้บังคับเมื่อใด ส าหรับกฎหมายไทยนั้นจะประกาศทางหนังสือราชการที่เรียกว่า ราชกิจจานุเบกษา กฎหมายนั้นเมื่ อประกาศใช้แล้ว ย่อมมีผลบังคับได้โดยทั่วไป คือ ใช้

บังคับแก่บุคคลทุกท่าน ไม่บังคับเฉพาะบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใด แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งจะต้องใช้บังคับใช้ กับบุคคลทุกคนหากแต่หมายความว่าบังคับแก่คนที่

เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 บัญญัติวา่ ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรอืผูอ้ื่นเป็นเจ้าของรว่มอยู่ด้วยไปโดยทุจรติ ผู้นัน้กระท าความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกินสามปี และปรับเกินสามพันบาท

3) กฎหมายเป็นข้อบังคับที่ใช้ได้เสมอไป คือ กฎหมายเมื่อประกาศใชแ้ล้ว จะมีผลใช้บังคับได้กับประชาชนทุกคนไม่วา่จะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ชาย ผู้หญิง คนรวย คนจน ข้าราชการ 

แมแ้ตพ่ระมหากษัตรยิ์หรอืเชื้อพระราชวงศก์็ตาม และใช้ได้ทั่วไปทุกพืน้ที่ในอาณาเขตประเทศไทย

4) กฎหมายเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม คือ กฎหมายไม่ใช่ค าขอร้อง หรือแถลงการณ์ เมื่อประกาศใช้แล้วประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตาม ถึงแม้ว่าจะขัดต่อผลประโยชน์

หรือไม่เห็นด้วย ก็ต้องยอมรับจะปฏิเสธไมไ่ด้ เชน่ กฎหมายบังคับให้เสียภาษี กฎหมายบังคับให้ชายต้องรับราชการทหาร เป็นตน้

5) กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ คือ กฎหมายเมื่อประกาศใช้แล้ว ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษ หรือตกอยู่ในสภาพบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ อาจจะหนักบ้าง เบาบ้ าง

แล้วแต่ความผิดในกฎหมายอาญา สภาพบังคับเรียกว่าโทษ มีอยู่ 5 ประการ คือประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์ ในกฎหมายแพ่ง สภาพบังคับขึ้นอยู่กับการกระท าความผิด เช่น 

บังคับให้ช าระหนี้ ชดใช้ค่าเสียหาย หรือเสียดอกเบี้ย เป็นต้น  นอกจากนี้ในกฎหมายอื่น ๆ ก็อาจมีสภาพบังคับอื่น ๆ อีกก็ได้ เช่น  ข้าราชการที่ท าผิดวินัย อาจถูกตัดเงินเดือน สั่งพักราชการ ให้

ออกปลดออกหรอืไล่ออก เป็นต้น



ต้นก าเนิด หรือตัวแบบท่ีมาของกฎหมายไทย 

1) กฎหมายลายลักษณ์อักษร คือ กฎหมายซึ่งมีการจดบันทึกเป็นตัวหนังสือ (ต่างจากกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีต

ประเพณี) ที่ก าหนดโดยสภานิติบัญญัติ (ต่างจากกฎหมายที่เป็นระเบียบข้อบังคับซึ่งฝ่ายบริหารประกาศใช้ หรือคอมมอนลอว์ของฝ่ายตุลาการ) หรือผู้

บัญญัติกฎหมาย ในกรณีสมบูรณาญาสทิธิราช บทกฎหมาย (statute) อาจก าเนิดขึ้นจากสภานิติบัญญัติระดับชาติ รัฐ หรือเทศบาลท้องถิ่นก็ได้ กฎหมาย

ลายลักษณ์อักษรอยู่รองกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญของแผ่นดนิ

2) กฎหมายจารีตประเพณี คือ กฎหมายที่ไม่ได้มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประชาชนได้ประพฤติตามแบบอย่างกันมาเป็นเวลาช้า

นานโดยรู้สกึว่าเป็นส่ิงที่ดงีามและถูกตอ้ง และรัฐใช้ข้อปฏิบัติเหล่านี้เสมือนกฎหมายอย่างหนึ่ง โดยมีศาลยุติธรรมรับรองกฎหมายจารตีประเพณี

3) กฎหมายทั่วไป คือ หลักเกณฑ์ทั่วๆ ไป ของกฎหมายที่ยึดหลักความเป็นธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป โดยศาลยุติธรรมเป็นผู้รับรองหลัก

กฎหมายว่ามีฐานะเป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้ได้

4) ประเภทของกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

ประกาศ ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่ง และกฎหมายที่ออกโดยองค์การปกครองตนเอง
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