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1
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ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
“ความ

หนังสื อเดินทาง” เป็ น
การศึกษาวิจยั ปั ญหาในการใช้อาํ นาจ
ของ
กรมการกงสุ ล ในการ
แบ่งส่ วนราชการ
กรมการกงสุ ล พ.ศ.2541 และระเบี ยบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสื อเดิ นทาง
พ.ศ. 2548 โดยนําแนวคิดแบบ “Strategic Thinking”
ในการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถนําไปปฏิบตั ิได้
ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการของหนังสื อเดินทางไทยมีมาเป็ นเวลานานแล้ว แต่ได้เน้น
การพัฒนาการให้บริ การเป็ นหลัก สําหรับตัวบทกฎ
ออก
พระร
กฎหมายอาญาด้วย
การกระทําความผิดบางลักษณะจึงไม่เข้า
ข่ายเป็ นความผิดตามกฎ
ต้องนํากฎหมายเ
แทน น จึงได้
เสนอแนะให้ประเทศไทยมีกฎ
หนังสื อเดินทางในการใช้ดุลพินิจออก หรื อปฏิเสธการออกหนังสื อเดิ นทางโดยมีกฎหมายรองรับ
ชัดเจน
บังคับใช้กฎหมาย เพราะ
กฎ
รู ปแบบหลากหลาย
ผลการศึ ก ษานอกจากสรุ ป ได้ว่า
หนังสื อเดินทาง โดยออกเป็ นพระราชบัญญัติหนังสื อเดินทางแล้ว ยังได้เสนอแบบ (Model) ของ
กฎหมาย
หมายต่างๆ
ยและต่างประเทศมาใส่ ไว้ในร่ าง
กฏหมาย
ตัวร่ างใหม่
กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาออก โดยเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศออกเป็ นกฎหมายของ
ฝ่ ายบริ หารแทนโดยไม่จาํ เป็ นต้องนํามาบรรจุไว้ในร่ างกฎหมายเหมือนเช่นในอดีต
ห้กระ
บวนการเสนอ “(ร่ าง) พระราชบัญญัติหนังสื อเดินทาง” ต้อง
ของ
กระบวนการพิจารณากฎหมาย

จ

กิตติกรรมประกาศ
สําเร็ จลุล่วงได้เพราะได้รับความอนุ เคราะห์ และช่วยเหลือจากบุคคล
หลายฝ่ าย
1. ขอกราบขอบพระคุณผูบ้ ริ หารระดับสู งของกระทรวงการต่างประเทศทุกท่าน
2.

กองหนังสื อเดินทาง กรมการกงสุ ล และสํานักงานหนังสื อเดินทางสาขาต่าง ๆ
สอบถาม
บริ การ และเอกสารหลักฐาน
กฏหมายและระเบียบของทางราชการ ทําให้
ผูเ้ ขียนมีโอกาสได้รับข้อมูลจากแหล่งต่าง
สามารถนํามาประมวลถ่ายทอด
ในโอกาสข้างหน้า
3.

โดยเฉพาะ
ท่านเอกอัครราชทูต
และข้อแนะนํา มีคุณค่าเป็ น
ต่อ
และได้เป็ นแรงดลใจให้ผเู ้ ขียนทุ่มเทแรงกาย และแรงใจ
จ

4.
ในทุกด้าน ตลอดระยะเวลาจนจบการฝึ กอบรม

ฉ

สารบัญ
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญแผนภูมิ
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1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
หนังสื อเดินทาง
ว่า ผูถ้ ือหนังสื อเดินท
“free
passage”
ออกหนังสื อเดิ นทาง

2550
ประเภทความผิดในการปลอมและใช้หนังสื อเดินทางปลอมไว้ใน ลักษณะ 7 หมวด 5 ของประมวล
กฏหมายอาญา ให้มีบทลงโทษต่อผูก้ ระทํา ความผิด
โดยมี วตั ถุ ประสงค์ การปราบปรามขบวนการปลอมแปลงหนังสื อ
เดิ นทาง และให้หน่
เข้าเมือง
ตรวจสอบ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กฎหมายในการปราบปรามผูก้ ระทําความผิด
และเป็ นเส้นทางผ่านของขบวนการก่อการร้าย ผูล้ กั ลอบเข้าเมือง และกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ
หลังจากการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวมาจนถึงปั จจุบนั
มีขอ้ สังเกตว่า การ
ดบาง
กรณี ยงั ไม่เข้าข่าย
ฎหมายอาญา ว่
สื อเดินทาง ในทางตรงกันข้ามการกระทําความผิดกลับมีความหลากหลาย
และต้องนํา
กฎ
บางกรณี
ตัวการกระ
ทําความผิดได้ เพียงแต่สามารถดําเนินคดีฐาน
ชอบในการออกหนังสื อเดินทาง ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่ วนราชการกรมการกงสุ ล พ.ศ. 2541

2
โดยมีระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสื อเดินทาง พ.ศ. 2548 วางหลักเกณฑ์
ได้พบ
การอนุ มตั ิให้มีการขอหนังสื อเดินทาง
ได้โดยง่ายและไม่รอบคอบอาจ
หนังสื อเดินทาง

ได้กาํ หนดให้กองหนังสื อเดินทางเป็ นเพียงหน่
ม่มีกฎหมายรองรับการใช้
การปฏิเสธแล

หนังสื อ

เดินทางของ
หามาตรการแก้ไขโดยเร่ งด่วน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1
ว่าด้วยการออกหนังสื อเดินทาง
พ.ศ. 2548 1
ว่า มีผลกระทบต่อการให้บริ การประชาชน
อย่างไร
1.2.2
มีการ
พัฒนาไปอย่างไร
1.2.3 ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการออกหนังสื อเดิ นทางของประเทศไทยว่า ควร
จะมีมาตร

1.2.4 พิจารณาเสนอแบบ (Model) ทางกฎหมายสําหรับแ
ป้ องปรามมิให้มีการปลอมแปลงหนังสื อเดินทาง หรื อมี
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสื อเดินทาง พ.ศ. 2548
ฎหมาย
1

โปรดศึกษาระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสื อเดินทาง พ.ศ.2548 ได้จาก ราชกิจจานุเบกษา
122, ตอนพิเศษ 39 ง, 25 พ.ค. 2548 หรื อ http://www.thaichicago.net/ebook/regulation/00183230.pdf

3

และปั ญหาการลักลอบเข้าเมืองคล้ายคลึงกับประเทศไทย โดยเน้น ค้นหามาตรการ
และนําผลการศึกษามาใช้ทาํ แบบ (Model) ของ (ร่ าง)
กฎ
โดยศึกษาประวัติศาสตร์ ของประเทศไทยในความพยายาม
เสนอ “(ร่ าง)พระราชบัญญัติหนังสื อเดิ นทาง”
ยฉบับ

1.4

ห

กฏหมายและระเบียบของทางราชการ

สําหรั
ใช้กฎหมายโดยตรง ได้แก่
มีความเข้าใจรู ป

เ

อัยการ และ

แนวคิด และ

2

2.1

2.1.1 ปัจจัยด้ านกฎ
2.1.1.1 พระราชกฤษฎี ก าแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมการกงสุ ล กระทรวงการ
ต่างประเทศ พ.ศ. 2541 (โปรดศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ก)
มาตรา 3 (3) ของพระราชกฤษฎี ก าฯ ดัง กล่ า ว กํา หนดให้ ก รมการกงสุ ล
มาตรา 4 ให้กองหนังสื อเดิ นทาง เป็ นส่ วนราชการระดับกองในสังกัดกรมการ
กงสุ ล
มาตรา 5 (5) ให้กองหนังสื อเดินทาง
เดิ นทางและเอกสารเดิ นทางให้แก่ ค นสั ญชาติ ไ ทย และปฏิ บ ตั ิ ง านร่ วมกับ หรื อสนับ สนุ นการ
บมอบหมาย
2.1.1.2 พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศ มีอาํ นาจ
ฎ
ของกระทรวงกา
มาตรา 13 ให้กรมการกงสุ ล เป็ นส่ วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ
2.1.1.3 ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสื อเดิ นทาง พ.ศ.
2548
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ.2548 ประกาศใช้แทนระเบี ยบฯ
ฉบับ ปี พ.ศ.2545
2548
จึงทํา
จะนํามาใช้กบั การออกหนังสื อเดินทางได้ต่อไป

5
ออก การปฏิ เสธ
หรื อการยกเลิ กหนังสื อเดิ นทาง ในระเบี ยบฯ ส่ วนใหญ่เป็ นไป
เช่ นเดี ยวกับระเบี ย บฯ พ.ศ. 2545
น
5 ประเภท เหลือ 4
ต่ ออายุหนัง สื

2.1.2 ปัจจัยด้ านนโยบายและเป้าหมายในการให้ บริการ
นโยบาย และเป้ าหมายในการให้บริ การหนังสื อเดินทางแก่ประชาชน
9/2543
28 มีนาคม 2543 (โปรดศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ข)
2.1.2.1 นโยบายในการให้บริ การหนังสื อเดิ นทางต้องเป็ นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ ว และถู ก ต้อง โดยให้มี
และให้มีการพัฒนางานอย่า ง
2.1.2.2 เป้ าหมายในการให้บริ การหนังสื อเดินทาง ต้องมีการกําหนดกรอบเวลา
2.1.3 ปัจจัยด้ านภารกิจและลักษณะงาน
2.1.3.1
1) การให้ความร่ วมมือให้ขอ้ มูลแก่ส่วนราชการไทย
ถูกต้องและแท้จริ งของหนังสื อเดินทางไทย
2) การให้ความร่ วมมือแก่สถานทูต สถานกงสุ ล และสถานกงสุ
และแท้จริ งของหนังสื อ
เดินทางไทย
3) การติดต่อ ประสานงาน และให้ขอ้ มูลแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการ
4)

งสื อเดินทางไทย แ

กฎ
ๆ
การพิจารณาคดีของศาล
5)
สถานกงสุ ลไทยในต่างประเทศ ยวกับการยกเลิกหนังสื อเดิ นทางไทย และหนังสื อเดินทางของ
ต่างประเทศ
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6) การออกหนังสื อเดินทางทูต และหนังสื อเดินทางราชการ
างประเทศตามคําร้องขอ
7)
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8)
ต้องห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และการอนุมตั ิให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 1
9)
ปั ญหาการปลอมแปลงหนังสื อเดินทาง
2.1.3.2 การให้บริ การหนังสื อเดินทางแก่ประชาชนโดยตรง
1)
ณ สํานักงานต่างๆ ใน
กรุ งเทพฯ (
กระทรวงแรงงานฯ) และในสํา นักงานในส่ วนภูมิภาค (เชี ยงใหม่ พิษณุ โลก อุดรธานี ขอนแก่ น
อุบลราชธานี นครราชสี มา สุ ราษฎร์ ธานี สงขลา และยะลา)
2) การออกหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ และเอกสารใช้แทนหนังสื อเดินทางแก่บุคคล
3) การบันทึกและแก้ไขข้อมูลบุคคลในหนังสื อเดินทางเล่มเดิม
แห่ง
4) การให้บริ การคัดประวัติการขอหนังสื อเดินทาง
รกงสุ ล
5)
6) การให้บริ การถอนการยกเลิกหนังสื อเดินทาง
7)
(บริ การหนังสื อเดินทางสัญจร)
1

นอกรา
2525
แจ้งมา

.

15 มิถุนายน
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8)
บการให้ บ ริ ก ารหนัง สื อ เดิ น ทาง
ดําเนินการ
2.2 แนวคิด
ปั ญหา

“แนวคิดแบบยุทธศาสตร์ ” (Strategic Thinking) เป็ นทฤษฎีในการวิเคราะห์
ได้ศึ ก ษาภาพรวมของปั ญหาในการให้บ ริ ก ารหนัง สื อเดิ นทาง
ว่า มี
สําหรับแนวทางแก้ไขปั ญหาเป็ นการวางกลยุทธ์ ให้

แนวคิ ด พบว่า การให้ บ ริ ก ารหนัง สื อเดิ นทางขาดกฎหมาย
ความผิด และขาดกฏหมาย
ผูก้ ระทําความผิด
นับเป็ นผลเสี ยหายต่อสังคม

ใช้ล งโทษผูก้ ระทํา
การต่อ
ยังมีปรากฏอยูต่ ลอดมา
น จึงต้องศึกษาหาวิธี

2.3 สรุ ปกรอบแนวคิดในการศึกษา
แนวคิด
สมมุติฐานว่า การพัฒนาการออกหนังสื อเดินทางของประเทศไทย
มา ได้เน้นด้านการปรับปรุ งเทคโนโลยี อสร้างระบบการออกหนังสื อเดินทาง มีมาตรฐานสากล
และสามารถป้ องกันการปลอมแปลงหรื อป้ องกันการทุจริ ตในการขอหนังสื อเดินทางได้
ได้พฒั นาเป็ นการใช้วธิ ี out-sourcing โดยให้บริ ษทั เอกชนเป็ นผูล้ งทุนดําเนิ นการ
น อย่างไรก็ดี การให้ภาคเอกชน
เข้ามาดําเนิ นการ
มีผลเสี ยบางประการ เพราะภาคเอกชนไม่สามารถช่ วยพัฒนา
กฎหมายและระเบี ย บทางราชการได้ ทํา ให้ ก ฎหมายและระเบี ย บไม่ ก้า วหน้ า สอดคล้อ งกับ
พัฒนาการของเทคโนโลยี
การดําเนินการต่อผูก้ ระทําผิดกฏหมายและระเบียบก็อาจไม่
มีประสิ ทธิ ภาพ
จึงมุ่งหา
คําตอบ
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาการให้บริ การหนังสื อเดิ นทาง และหาแบบ (Model)
ของกฎหมาย สอดคล้องกับสถานการณ์ มาใช้กบั ระบบหนังสื อเดิ นทาง
นหนังสื อ
เดิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์ แล้ว พร้ อมกับเส
ฎหมายประสบผล
สําเร็ จโดยนําประสบการณ์ในอดีตมาใช้ให้เป็ นประโยชน์

3
ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1.1 เป็ นการศึกษาเชิ งคุณภาพ โดยเน้นการศึกษาเอกสารด้านระเบียบ และกฎหมายของ
ไทย และกฎหมายหนั ง สื อ เดิ น ทางของต่ า งประเทศ
ข้อมูลบางส่ วนได้มาจากการสอบถาม
3.1.2 ข้อเสนอแนะของรายงานเป็ นการถอดแนวคิดทางยุทธศาสตร์ ออกมาใช้ให้เกิดผล
เป็ นรู ปธรรมโดยการเสนอแบบ (Model)
บประเทศไทย
และระบบการออกหนังสื อเดินทางของไทย
3.2

3.2.1

ว่า
ยวกับการ
งานของกองหนังสื อเดินทางในปั จจุบนั
3.2.2 ข้ อ มู ล บางส่ วนได้ จ ากการ

กฎหมาย

พบว่ า งาน
จากความไม่ชัดเจนของกฎหมาย และระเบียบ ใช้อยู่
3.2.3 หลังจากได้พบว่า กฎ
กับการปราบปรามผูก้ ระทําความผิดของไทยยังมี
จุดอ่อน
ติมจากกฎ
ปั ญหาการ
ลักลอบเข้าเมืองเช่นเดี ยวกับประเทศไทย ได้แก่ ไต้หวัน และจีน
โดยเฉพาะหลักเกณฑ์
กฎหมายหนังสื อเดิ นทางของไทยไม่มี เช่ น บทคุ ม้ ครอง
3.2.4 ในบทสุ ดท้ายผูเ้ ขี ยนได้นาํ (ร่ าง) พระราชบัญญัติหนังสื อเดิ นทาง
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
2527 และยังไม่ได้เสนอเข้าสู่ การพิจารณาของรัฐสภามา
ศึกษา และใช้เป็ นตัวอย่างในการเขียนร่ าง
โดยมีวตั ถุ ประสงค์ใช้เป็ นแบบในการ
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จัดทํา (ร่ าง) พระราชบัญญัติหนังสื อเดินทางในอนาคต
3.3 แผนภูมิการจัดระเบียบการศึกษา

อการทําความเข้าใจถึงลําดับ

การศึ กษา
กอง
หนังสื อเดินทางได้นาํ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการวางระบบการให้บริ การหนั งสื อเดินทาง แต่
คงมีเพียงระเบียบและนโยบายกํากับ
อยู่
เห็นการกระทําความผิด ปรากฏว่าบางกรณี ยงั ขาดกฎหมายลงโทษ
ผูก้ ระทําความผิด
ได้เสนอให้มี
สําหรับใช้กบั การให้บริ การหนังสื อเดินทางในปั จจุบนั (โปรดดูแผนภูมิในหน้าต่อไป)
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แผนภูมิ 1 : การจัดระเบียบการศึกษา

พรฎ.

ฯ

เทคโนโลยี

กรมการกงสุ ล

กองหนังสื อ
เดินทาง

ออกกฎหมาย
โดยเฉพาะ ?

ระเบียบฯ/นโยบาย

ไม่มีบทลงโทษ

ผูก้ ระทําความผิด
บางอย่าง

การแก้ไขปั ญหา

4
ผลของการศึกษาวิจัย
กรมการกงสุ ล ทํา
ให้ได้ทราบว่า มีการ
ถึ งแม้การ
องกันการกระทํา
ความผิด แต่การมีเพียงมาตรการ
ยังไม่เพียงพอเพราะหากมาตรการทางกฎหมายไม่
เข้มงวดจะทําให้ผกู ้ ระทําความผิดไม่เข็ดหลาบ
อาศัยระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสื อเดินทาง พ.ศ. 2548 เป็ นหลักเกณฑ์
ในการ
ยังมีปัญหาในทางปฏิบตั ิ
ปั ญหาและแนวทางแก้ไขได้
4.1

4.1.1 การปลอมหนังสื อเดินทาง และแก้ ไขข้ อมูลในหนังสื อเดินทาง
ได้ตรวจพบการปลอมหนังสื อเดินทาง ล่ม หรื อการแก้ไข และ
และ

นามสกุล วันเดื อนปี เกิ ด เลขประจําตัวประชาชน
โ
ความเข้าใจผิดว่าผูถ้ ือหนังสื อเดินทางเป็ นบุคค
3 กุมภาพันธ์ 2552 กองหนังสื อ
เดิ นทางได้รับแจ้งจาก น.ส.
ประจํา
ประเทศไทยว่า
เทศจีน
ปถ่ ายจากผูข้ อหนังสื อเดิ นทางเดิ มเป็ นรู ป ชายชาวจี น (ไม่
ทรา ) กองหนังสื อเดิ นทางจึงได้แจ้งความร้ องทุ กข์ ต่อ
ให้สืบสวนดําเนิ นคดี
ต่อไป
การปลอมหนังสื อเดินทาง ยัง
ถู ก ตรวจพบว่ า เ
เอกอัครราชทูต
และดวงตราประทับการต่ออายุหนังสื อเดิ นทาง และการรับรองการแก้ไขข้อมูล (endorsement)ใน
หนังสื อเดินทาง
รัฐบาลจึ ง
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ไทย

4.1.2

นขอหนังสื อเดินทาง

อยินยอมให้ผเู ้ ยาว์

และมารดาของผูเ้ ยาว์ไม่สามารถ
ถูกต้อง
อาทิ การใช้
เดินทาง

หญิงไทยไปลักลอบทํางานผิดกฎหมายในต่างประเทศ เช่น ไปค้าประเวณี และแรงงานไทยลักลอบ
กลับไปอีกโดยผิดกฎหมาย
4.1.3

จะมี

ละมีวยั ใกล้เคียง
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4.1.4 การขาย การจํานํา และการยึดหนังสื อเดินทาง
โดยผ่านขบวนการค้ามนุ ษย์ขา้ มชาติ หรื อ

างผิดสังเกต เป็ นต้น สําหรั บการยึดและจํานํา

4.2 มาตรการ
4.2.1

4.2.1.1 การตรวจด้วยข้อมูลชีวภาพของบุคคล
ระบบการตรวจข้อมูลชีวภาพของบุคคล
เดินทางอิเล็กทรอนิ กส์

สําหรับประเทศไท

(

อ(

2 ข้าง) เป็ น

2 ข้าง)
ระบบคอมพิวเตอร์ จะทํา
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4.2.1.2 การตรวจด้วยระบบฐานข้อมูล
มาใช้ในการ
มีความสําคัญ และใช้กนั แพร่ หลายในกระบวนการ
2544
(black list) มายังจุดรับคําร้อง เป็ นผลให้การ
4.2.2
วัตถุ ประสงค์ในการใช้หนังสื อเดิ นทางชนิ ดอิเล็กทรอนิ กส์
องกันการใช้หนังสื อ
โดยใช้การตรวจด้วยประตูอตั โนมัติ (Auto-gate) ทําการเปรี ยบเทียบ
กต้องแน่นอนกว่าการตรวจด้วยคน
4.2.3 เทคนิคการป้องกันการปลอมแปลงหนังสื อเดินทาง และการแก้ ไขข้ อมูลใน
หนังสื อเดินทาง
4.2.3.1 การบันทึกรหัสบนหน้าข้อมูล หนังสื อเดินทางส่ วนใหญ่มกั บันทึกรหัส
ข้อมูล
นล่ างของหน้าข้อมูลเป็ นสั ญลักษณ์ เช่ น P<THANA<<RACHANEE<<<<<<<<
P544404 <<1THA49907851264<06
เดิ นทาง และข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผูถ้ ื อหนัง สื อ เดิ นทาง ได้แ ก่
ล เลข
ให้การปลอมแปลงหนังสื อเดินทางกระทําได้ยาก
4.2.3.2 การพิมพ์ภาพเงา (shadow image) ของผูถ้ ือหนังสื อเดินทาง ให้เป็ นภาพ
ปลงชนิดเดียวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ธนบัตร
4.2.3.3 การใช้หมึกพิมพ์เรื องแสงอัลตร้าไวโอเลต ในการพิมพ์ตวั อักษรหรื อ
อเลตเป็ น
น
4.2.3.4 การเคลื อบหน้าข้อมูลผูถ้ ือหนังสื อเดิ นทางด้วยวัสดุ ฉาบชนิ ดพิเศษ
ข้อมูล
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4.2.3.5 การใช้ภาพลักษณ์แฝง (Latent Image) เป็ นตัวอักษรหรื อรู ปภาพลวดลาย
4.2.3.6 การใช้วสั ดุชนิดพิเศษ เช่น โพลีคาร์ บอเนต
4.2.3.7 การใช้ระบบเส้นนูน เป็ นการพิมพ์ตวั อักษรหรื อลวดลายด้วยเส้นนูน
คล้ายกับการป้ องกันการปล
4.2.3.8 การฝังไมโครชิพ ใช้กบั หนังสื อเดินทางชนิดอิเล็กทรอนิกส์โดยไมโครชิพ
บการถอดรหัสข้อมูลเป็ นการเฉพาะ
4.2.3.9 การบันทึกข้อมูลชีวภาพ ใช้กบั หนังสื อเดินทางชนิดอิเล็กทรอนิกส์โดยทํา
เดิ นทางโด
จะเก็บ
ได้แก่ เค้าโครงใบหน้า (สําหรั บหนังสื อเดิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของไทยใช้เค้าโครงใบหน้า และ
)
4.3 มาตรการด้ านกฎหมาย ใช้ ลงโทษผู้กระทําความผิด
4.3.1 การลงโทษผู้กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
หนังสื อเดินทาง
งมีบญั ญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 7 หมวด 5
2550 โดยมีบทลงโทษผูก้ ระทําความผิดลักษณะต่
1) การปลอมแปลงหนังสื อเดินทาง ตามมาตรา 269/8
2) การมีและใช้หนังสื อเดินทางปลอม การนําเข้า หรื อส่ งออกหนังสื อเดินทาง
ปลอม ตามมาตรา 269/9 และ 269/10
3)
269/11
4) การปลอมแปลงดวงตราประทับตามมาตรา269/12 269/13 269/14 และ 269/15
5) ใ
และรับโทษภายใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา 8 (2/2) ของประมวลกฎหมายอาญา 1
1

124, ตอน

หมายอาญา (
18) พ.ศ.2550 ได้จากราชกิจจานุเบกษา
42 ก, 15 สิ งหาคม 2550 หรื อจาก http://www.thaichicago.net/ebook/gqzette/acts/travel_doc.pdf.
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อย่างไรก็ดี
ผู ้
ตรวจพบในระหว่างการให้บริ การทําให้ตอ้ งนํากฎ
มาใช้ลงโทษผูก้ ระทําความผิดแทน
4.3.2
1)
เช่น การนําบัตร
ประจําตัวประชาชน
การให้ขอ้ มู
2) การปลอมแปลงเอกสารข้อมูลผูถ้ ื อหนังสื อเดินทาง หรื อเอกสารประวัติการขอ
หนังสื อเดินทาง
สมัครไปทํางานต่างประเทศกับบริ ษทั จัดหางาน
โดยเก็บค่าธรรมเนี ยม 100 บาท ไม่ถือเป็ นการกระทําความผิดฐานปลอมหนังสื อเดิ นทาง (ตาม
มาตรา 269/8) เพราะเอกสารข้อมูลมิใช่หนังสื อเดินทาง ตามคํานิ ยามใน
3) การจํานํา การรับจํานํา และยึดหนังสื อเดินทาง
เป็ นปั ญหาในต่างประเทศ จนทําให้สถานเอกอัครราชทูตของไทยในต่างประเทศต้องเข้าไปแก้ไข
บางรายได้ปฏิ เสธ
ไม่ถือเป็ น
นทาง ยกเว้น จะเข้าข่ า ย
4)

พ.ศ.2526 เพราะสู ติบตั รไม่ใช่บตั รประจําตัวประชาชน ดั
5)

ๆ มาใช้
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หนังสื อเดินทางมี
1) พระราชบัญญัติบตั รประจําตัวประชาชน พ.ศ.2526 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัวประชาชน (
2) พ.ศ. 2542
มาตรา 15 บัญ
หรื อใบรับบัตร หรื อใบแทนใบรับ
หรื อใบรับบัตร หรื อใบแทนใบรับบัตร ต้องรับ
6 เดือนถึง 5 ปี และปรั
1
1 แสนบาท
มาตรา 16
หรื อใบแทนใบรับบัตร
3 เดือนถึง 3
5 พันถึ ง 6
2) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร (
2) พ.ศ.2551
มาตรา 50 บัญญัติให้ผทู ้ าํ ใช้ หรื อแสดงหลักฐานอันเป็ นเท็จ
หรื อเอกสารการทะเบียน
6 เดือนถึ ง 3
2
1
ตามกฎหมาย
บาท
3) ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 2 หมวด 1 (ความผิดต่อเจ้าพนักงาน) มาตรา
137
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อ
ปรั บไม่เกิ น 1 พัน
อย่า งไรก็ ดี การดําเนิ นการทางกฎหมายต่อผูก้ ระทํา
ยังมี
การต่างประเทศมีฐานะเป็ น “เจ้าพนักงาน” หรื อไม่ (โปรดดูหวั ข้อถัดไป)
4.3.3

นับว่า มีความสําคัญต่อ
การแก้ไขปั ญหา
“เจ้าพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญาก็จะ
ของความผิด
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในฐานะเป็ นผูเ้ สี ยหาย เช่น กรณี มีการแจ้งความเท็จต่อ
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“เจ้า
พนักงาน” ไว้ แต่จากการศึกษาความเห็นของนักวิชาการ คําว่า “เจ้าพนักงาน” อาจหมายถึงบุคคล 2
จําพวก ได้แก่ 1)
างชัดเจนให้เป็ น“เจ้าพนักงาน” และ 2)

(
ไว้ แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างของส่ วนราชการ
การปฏิ บตั ิ ตามสัญญาจ้าง)2
ให้ บ ริ การหนั ง สื อ เดิ น ทาง
บริ ษ ทั เอกชน ผูใ้ ห้บ ริ ก ารหนัง สื อเดิ นทางจึ ง น่ า จะมิ ใ ช่ “เจ้า พนัก งาน” ทุ ก คน แต่ จาํ กัดเฉพาะ
อย่างไรก็ดี สถานะของ
“เจ้าพนักงาน”
ต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสื อเดินทาง
ต่อไป (โปรดศึกษาต่อใน หน้า 22 ข้อ 4.4.2.2)
4.4 ปัญหาในการ
4.4.1 การใช้ อํานาจตามระเบียบกระทรวงการต่ างประเทศว่ าด้ วยการออกหนังสื อเดินทาง
พ.ศ. 2548
4.4.1.1 การปฏิเสธและ
ผลการศึกษาพบว่า การให้บริ การหนังสื อเดินทางแก่ประชาชน ยังมีปัญหาสําคัญ
การขอหนังสื อเดินทาง
ระเบียบฯ ข้อ
21 และ ข้อ 22
อาทิ ผูข้ อ
หรื อ
ตํารวจเห็นว่าไม่ควรออกหนังสื อเดินทางให้ (มี black list) หรื อผูข้ อได้ทาํ หนังสื อเดินทางสู ญหาย
เกินกว่า 2
1 ปี หรื อถ้าให้ผขู ้ อเดินทางไปต่างประเทศแล้วจะมีผลกระทบกระเทือนต่อ
ระเบียบฯ ก็ขดั
ต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญหรื ออ้างว่า การปฏิ บตั ิตามระเบียบฯ ทําให้ตนได้รับความเสี ยหาย
2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2550 : 372-377
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เพราะ
ระเบียบดังกล่าว
มีปร
1)
การต่างประเท
และ

พิจารณาว่า “
อเดิ นทางหมายถึ งบุคคลใดบ้าง

3 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่
ข้อ 42 ได้ให้อาํ นาจปลัดกระทรวง
“
”
”

จะถื อเป็ น “พนักงาน
” ตามระเบี ยบฯ ด้วยหรื อไม่ อย่างไรก็ดี
4 (6)
นิ ยามคําว่า “
” ว่า หมายถึ ง ข้ าราชการ
งให้
“
” จะมีอาํ นาจปฏิบตั ิตามระเบียบฯ จึงต้องเป็ น
ข้าราชการ และต้
ดกระทรวงการต่างประเทศ
2) การใช้อาํ นาจในการรับคําร้องหรื อปฏิเสธการรับคําร้องขอหนังสื อเดินทาง
มระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสื อเดินทาง พ.ศ.
ฎหมาย แต่เป็

2548
3
ความเห็นของ
นําหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้ โดยเฉพาะ
มาตรา 3 กําหนดให้วธิ ี ปฏิบตั ิราชการทางการปกครองตามกฎหมายต่างๆ ต้อง
กัน ความเป็ นธรรมหรื อ มี
มาตรา 12

3

บันทึกความเห็

พ.ศ. 2539 (โปรดศึกษาในภาคผนวก ค)

(

6)

21 มกราคม 2552 ตีความการใช้

5 ของพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางการปกครอง

20
มาตรา 50
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายได้
ร
บริ หารราชการเกิ ดความชะงักงันเพราะไม่สามารถหากฎ
งทางการปกครองมีความแ
สองคม เพราะได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชนสา
ะวังจะให้เกิดการละเมิดสิ ทธิ
ไม่ ไ ด้
รั บผิดชอบดัง กล่ า วจะตกแก่ ส่วนราชการหรื

ฎหมาย และเป็ นเสมือนดาบ
ฎหมายได้

ก็ ตอ้ งพิจารณาตาม

.ศ.25394
3) การใช้อาํ นาจตามระเบียบฯ จะต้องไม่เป็ นการขัดหรื อแย้งกับกฎหมายใดๆ
“ระเบียบ”
เป็ นกฎหมายรัฐธ
โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
ฎหมายสู งสุ ดของประเทศ ได้มีบทบัญญัติให้ความคุม้ ครองเสรี ภาพในการเดินทางของ
ประชาชนไว้ชดั เจน โดยให้มีการจํากัดเสรี ภา
ฎหมายอนุ ญาตให้
5
เป็ นการใช้อาํ นาจตาม

โดยคณะอนุกรรมการ
4

พ.ร.บ.

3 ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับอํานาจ
.ศ.2539

เจ้า
ไปใน
องรับผิด

(โปรดศึกษารายละเอียดได้จากhttp://www.krisdika.go.th/highlightSearch01.jsp?idx=3)
5

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 34 “บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการเดินทางและมี
เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เ
ของผูเ้ ยาว์...” (

http://www.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage)

21
ในการปฏิเสธไม่ออกหนังสื อเดินทางให้แก่ผูข้ อ โดยให้ความเห็นว่า ระเบียบของกระทรวงการต่าง
ประเทศขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 หมวด 3 (สิ ทธิ และเสรี ภาพของชนชาว
6
ไทย)
4.4.1.2 การออกหนังสื อเดินทางให้แก่ผเู ้ ยาว์
บัติตามหลักเกณฑ์
ของระเบียบกระทรวงการต่างประเทศข้อ 28
มาร่ วมลงนามในสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสี ยหายสําหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศในแบบคําร้อง
เป็ นการออกระเบี ยบโดยอาศัยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 21
บัญญัติวา่ “ผูเ้ ยาว์จะทํานิ ติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมของผูแ้ ทนโดยชอบธรรมก่อน การใด
”
5 มาตรา 1566 และ 1569 ได้
นิติภาวะต้องอยูใ่ ต้อาํ นาจปกครองของบิดามารดา และผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองเป็ นผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
อน
สัญญาแล้ว

ทยเคยมีหนังสื อขอความร่ วมมือมายัง กระทรวง
14 ปี ให้กรมประชาสงเคราะห์ทาํ

การตรวจสอ
18 พฤษภาคม 2520 และ 30 พฤษภาคม 2521
ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสื อเดินทางให้ โดยไม่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง
มหาดไทย (
0708/8937
30
มิถุนายน 2525 ในภาคผนวก ง)

6

สมัชชาคนจนราย
ขอทําหนังสื อเดินทาง

(ขอสงวนนาม)
2548
.ศ.2540
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ประเด็นการให้ความร่ วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เป็ นแนวทางในการออกหนังสื อเดินทางให้แก่
ผูเ้ ยาว์
โดยได้ออกเป็ น “
.ศ.
2526
25 มกราคม 2526”
ลําดับ จนกร
ไม่ตอ้ งให้ผูเ้ ยาว์
ได้รับอนุมตั ิการเดินทางจากกระทรวงมหาดไทยอีกต่อไป แต่ผเู ้ ยาว์ตอ้ งมีบิดาและมารดามาลงนาม
ยินยอมชดใช้ค่าเสี ยหายก่อน
ง
ไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์
20 ปี บริ บูรณ์ หรื อยังไม่บรรลุ นิติ
ภาวะตามกฎหมาย
หนังสื อเดินทางจนมีผ
ๆ โดยมีสาเหตุจากผูเ้ ยาว์บางรายบิดาและ
หรื อเป็ นเพราะการหย่าร้ าง ห
หาเอกสารมาแสดงถึงสถานะการมีอาํ นาจปกครองของตนได้
น ในบางกรณี บิดา มารดา
ไม่สามารถหาหลักฐานดังกล่าว ได้ทาํ การปลอมแปลงเอกสารราชการ
4.4.2 การดําเนินการทางกฎหมายต่ อผู้กระทําผิด
4.4.2.1 ผลการศึกษา

อย่างไรก็ดี ในการดํา

ไม่เข้า ข่ ายองค์ประกอบความผิดดัง กล่ า ว เจ้
500-1,000 บาท

ๆ
เช่น มี
ารกระทํา

4.4.2.2
ยัง
พิจารณาว่ามี
การกระทําครบองค์ประกอบความผิดแล้วหรื อยัง เช่ น ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
เพราะ
น “เจ้า พนัก งาน” การจะเป็ น “เจ้า
พนักงาน”
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โต้แย้งได้
ก็จะเห็ นว่า
ชัดเจน ให้เป็ น “เจ้าพนักงาน”

ทาง
บริ การด้านทะเบียนราษฎร

ทําความผิดกฎหมายอาญาด้วย (โปรดดูหน้า 32 ข้อ 4.8.2)
4.4.3 การดําเนินการต่ อข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ขอหนังสื อเดินทาง
4.4.3.1 การเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
ในการขอหนังสื อเดินทาง
อ
ทําการบันทึกไว้ในสารบบข้อมูลผูข้ อหนังสื อเดินทางและเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ สามารถเข้าถึง
โดยข้อมูลส่ วนบุคคลประกอบด้วย นามสกุล อายุ เพศ
/
ามารถติอต่อได้ในเวลาฉุ กเฉิ น
หากเป็ นหนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิ กส์ ข้อมูลส่ วนบุคคลจะรวมถึงข้อมูลชี วภาพของบุ คคล ได้แก่
เค้าโครงใบหน้า
บางฝ่ ายอ้า งว่ า อาจเป็ นการละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กอปรกับ ยัง ไม่ มี ก ฎหมายรองรั บ การ
ดําเนินการ
4.4.3.2 การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 24 ห้ามมิให้
หน่ วยงานของรั ฐเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่ วนบุ คคล
หรื อประชาชนโดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้าของข้อมูล
อนุ ญาตให้เปิ ดเผยได้ อาทิ การเปิ ดเผยต่อศาล และเจ้าหน้
น่ วยงานของรั ฐ หรื อ
และ
นาจในการดําเนินการ7
4.5

4.5.1

7

มาตรา 24, หน้า 7

เป็ นประเด็นของการไม่มีกฎหมายรองรับการใช้
“พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”, สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ,
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กฎหมาย

ยังมี จุดอ่อนไม่สามารถใช้ต่อผูก้ ระทํา

ค
ใหม่เป็ นการเฉพาะให้มีบทบัญญัติสาํ หรับแก้ไขปั ญหาต่างๆ
โดยมีแนวทางในการจัดทําร่ างกฎหมาย
4.5.1.1 ให้กฎหมายหนังสื อเดินทางเป็ นกฎหมายแม่บทรองรับการออกกฎหมาย
ของฝ่ ายบริ หาร ได้แก่ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
กระทบต่อสิ ทธิ ในการขอหนังสื อเดินทาง
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
4.5.1.2 กฎหมายหนังสื อเดินทางจะต้องมีบทบัญญัติให้ความคุม้ ครองส่ วนราชการ
เก็ บ ข้อ มู ล หรื อ เปิ ดเผยข้
หลักเกณฑ์ในการดําเนินการไว้ให้ชดั เจน
4.5.1.3 กฎหมายจะต้องมีบทบัญญั
เดิ นทางให้ครบถ้วน โดยไม่เปิ ดช่ องให้ผกู ้ ระทําความผิดรอดพ้นจากการถูกดําเนิ นคดี ในฐานะ
4.5.1.4
“เจ้าพนักงาน” ตามกฎหมายอาญา
ความผิดได้ เช่ น บัตรประจําตัวประชาชนหรื อหนัง สื อเ
4.5.2 กระบวนการเสนอเป็ นกฎหมายจะต้อ
โดย
ออกเป็ น “พระราชบัญญัติ...”
และสมบูรณ์
ความพยายามเสนอ “(ร่ า ง) พระราชบัญญัติ
หนังสื อเดินทาง” มาแล้วถึง 4
2527 ปี 2529 ปี 2532 และปี 2540 แต่ยงั ไม่ได้ทาํ การ
เสนอร่ า งฯ เข้า สู่ ก ารพิจารณาของรั ฐสภา
ฉบับ ปี 2527
กระทรวงการต่างประเทศได้มีส่วนสําคัญในการยกร่ างฯ 8
4.6 การดําเนินกลยุทธ์ ในการแก้ ไขปัญหา
8

โปรดศึกษาตัวบท “(ร่ าง)พระราชบัญญัติหนังสื อเดินทาง”
ดังปรากฏในสําเนา
ในภาคผนวก จ

0203/13765

4 ตุลาคม 2527
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4.6.1
ได้เคยมีการจัดทํา (ร่ าง) พระราชบัญญัติหนังสื อเดิ นทาง
จํานวน 2 ร่ างฯ คือ
จัดทําร่ างฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในปี 2527
ชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรกลุ่ม
เป็ นข้อสังเกต ได้แก่ 1) ให้มีการออกหนังสื อเดินทางพิเศษ
แก่แรงงานไทยและ 2) ให้สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและข้าราชการการเมืองขอหนังสื อเดินทางทูต
ได้ อย่างไรก็ดี
ข้อสังเกตดังกล่าวจึง
ไม่ได้ถูกนํามาพิจารณา และต่อมาในปี 2532 และปี 2540
การเสนอ (ร่ าง)
เป็ นการภายในอีก แต่ก็มิได้มีการ
เสนอร่ างฯ ใหม่แต่อย่างใด
4.6.2
ารต่างประเทศเป็ นหลัก มิได้มุ่งเน้นใช้เป็ นกฎหมาย
สําหรั บลงโทษผูก้ ระทําความผิด ดัง
จึ งมี รายละเอี ยดมาก โดยเฉพาะ
มีสิทธิ ถือหนังสื อเดินทางทูต (
.ส. และข้าราชการ
การเมือง)
และไม่จาํ เป็ นต้องนํามาบรรจุไว้ในตัวร่ างฯแต่อย่างใด เพราะอาจทําเป็ นกฎหมายของฝ่ ายบริ หารใน
ภายหลังได้หลังจากร่ างกฎหมายผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว เช่ น ออกเป็ นพระราชกฤษฎี กา
เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ใน
4.6.3
กับหนังสื อเดิ นทาง และการคุ ม้ ค
กับหลักเกณฑ์การออกหนังสื อเดิ นทาง

ความผิด

ผลกระทบต่อการ
ดําเนิ นการจัดทําและเสนอร่ างกฎหมายฯ เอง
4.6.4
ง
ฝ่ ายบริ หารมีเสี ยงข้างมากอย่างชัดเจนในรัฐสภา
4.7

4.7.1 สาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน)

องไทยค่อนข้างมีความผันผวน
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4.7.1.1 กฎหมายหนังสื อเดินทาง (Passport Act) ของไต้หวัน มีผลบังคับใช้เป็ น
21 พฤษภาคม 2543 มีสาระสําคัญจําแนกหนังสื อเดินทาง ออกเป็ น 3 ประเภท
ได้แก่ หนังสื อเดินทางทูต
โดยบัญญัติถึง
ลักษณะความผิดต่างๆ และบทกําหนดโทษ สํา
ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็ นผูด้ าํ เนินการ โดยประกาศเป็ น “Enforcement Rules of the Act”9
4.7.1.2 สํานักงานการกงสุ ล (Bureau of Consular Affairs/BOCA) ในสังกัด
กระทรวงการต่างประเทศ เป็ นผูร้ ับผิดชอบใ
(เมือง Taichung, Kaohsiung และ Hualien)
ไต้หวันในประเทศต่าง ๆ
4.7.1.3 กฎหมายหนังสื อเดินทางของไต้หวัน
หนังสื อเดินทาง การยึดหนังสื อเดินทาง และการลดอายุของหนังสื อ
สําหรับลักษณะของ
กฎหมายของไต้หวัน ได้แก่ มี บ ทลงโทษการ

การมอบบัต ร
การมอบหนังสื อเดิ นทางของ
ทาง และการแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จว่าหนังสื อเดินทางสู ญหาย

ไว้ในมาตราต่าง
1) มาตรา 5 วรรค 2 กําหนดให้กระทรวงการต่างประเทศมีอาํ นาจวางหลักเกณฑ์
สื อเดินทาง และเอกสารหลักฐาน
2) มาตรา 10 ห้ามมิให้บุคคลใดถือหนังสื อเดินทางเกินกว่า 1 เล่ม
จะได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงการต่างประเทศให้ถือหนังสื อเดินทางได้มากกว่า 1 เล่ม
และวรรค 2 ของม
บัญญัติให้ผเู ้ ยาว์ตอ้ งได้รับความยินยอมของบิดา
มารดา หรื อผูป้ กครองในการขอหนังสื อเดินทาง
9

“Enforcement Rules of the Passport Act”

27 กุมภาพันธ์ 2545 ตามความในมาตรา 26 ของ

กระทรวงการต่างประเทศออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายหนังสื อเดินทาง อาทิ การกําหนดคุณสมบัติของผูม้ ี
เดินทางทูต
ในรายละเอียด
ด้ (
http://www.boca.gov.tw/ct.asp?xItem=1296&CtNode=97&mp=2)
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3) มาตรา 11 กําหนดอายุของหนังสื อเดินทางแต่ละประเภทไว้กว้างๆ ว่าให้มีอายุ
ไม่เกิ น 5 ปี (หนังสื อเดิ นทางทูตและหนังสื อเดิ นทางราชการ)และไม่เกิ น 10 ปี (หนังสื อเดิ นทาง
14
)
4) มาตรา 13
เก็บ
และบันทึกไว้ในระบบข้อมูลและในการออกเล่มหนังสื อเดินทาง
5) มาตรา 15 วรรค 3 ให้อาํ นาจกระทรวงการต่างประเทศ กําหนดอายุหนังสื อ
งสื อเดิ นทาง
ใหม่โดยไม่สุจริ ต
นังสื อเดินทางให้เสี ยหาย
เช่น หนังสื อเดินทางเล่มเดิมมีการประทับห้ามเข้าบางประเทศ หรื อได้
(black list)
หากหนังสื อเดินทางเล่มเดิมมีอายุเหลือน้อยกว่า
3 ปี ให้ออกเล่มใหม่ทดแทนให้โดยมีอายุเพียง 3 ปี โดยไม่ออกให้ 10 ปี
6) มาตรา 16 เป็ นกรณี คล้ายคลึงกับ ข้อ 5) แต่เป็ นการทําหนังสื อเดินทางสู ญหาย
โดยให้กระทรวงการต่างประเทศกําห
และเรี ยกดูเอกสาร
ผูท้ าํ หนังสื อเดิ นทางสู ญหาย และให้อาํ นาจกระทรวงการต่างประเทศ และคณะผูแ้ ทนไต้หวันใน
7) มาตรา 17 กําหนดให้ผถู ้ ือหนังสื อเดินทางทูต และหนังสื อเดินทางราชการต้อง
ส่ งคื นหนังสื อเดิ นทางดังกล่าว
ยกเว้น
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศให้ไม่ตอ้ งส่ งคืนหนังสื อเดินทางดังกล่าว
8) มาตรา 18 ให้อาํ นาจกระทรวงการต่างประเทศ และคณะผูแ้ ทนไต้หวัน ใน
ประเทศต่างๆ ปฏิ เสธการออกหนัง สื อเดิ นทางให้แก่ บุ คคลใด
บัญญัติไว้ อาทิ
9) มาตรา 19 ให้อาํ นาจกระทรวงการต่างประเทศ และคณะผูแ้ ทนไต้หวัน ใน
ประเทศต่างๆ ยึ
นหนังสื อเดิ นทางปลอม ฯลฯ และให้ทาํ การยกเลิ ก หรื อให้อายุของหนังสื อ
3 เดื อนนับ
จากวั
เป็ นต้น
10) มาตรา 23 บัญญัติลกั ษณะความผิด และระวางโทษการปลอมแปลงบัตร
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ประจําตัวประชาชนหรื อแก้ไขบัตรประจําตัวประชาชน
ดินทาง
(ลงโทษผูป้ ลอมหรื อ แก้ไ ข)
ล่ า ว (ลงโทษผูใ้ ช้ )
อบบัตรประจําตัวประชาชนของตน หรื อแจ้งว่าบัตรตนเองสู ญหาย
งสื อเดินทาง (ลงโทษเจ้าของบัตร)
การใช้บตั รดังกล่ าว (ลงโทษผูใ้ ช้บตั ร)
11) มาตรา 24 กําหนด
เดินทางของตนให้

หรื อใช้หนังสื อเดินทางปลอม
หรื อแจ้งความเท็จว่าหนังสื อ

12) มาตรา 25
เป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติ มาตรา 4 (“หนังสื อเดิ นทางจะถูกยึด
”)
4.7.2 สาธารณรัฐประชาชนจีน
4.7.2.1 กฎหมายหนังสื อเดินทางของสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Passport Law
of the People’s Republic of China) มีผลใช้บงั คั
1 มกราคม 2550
หลักเกณฑ์และมีบทกําหนดโทษผูต้ ่อกระทําคว
ใช้มาเป็ นเวลากว่า 20 ปี
ล้าสมัย
4.7.2.2 กฎหมายหนังสื อเดินทางของจีน แบ่งประเภทของหนังสื อเดินทางออกเป็ น
3 ประเภท
ป หนังสื อเดินทางทูต และหนังสื อเดิ นทางราชการ

เดินทางแต่ละประเภทในรายละเอียดต่อไป10
10

รออกหนัง สื อเดิ นทางทู ต และหนัง สื อ
ยบและหลักเกณฑ์ในการขอหนังสื อ

หลักเกณฑ์ในการออกหนังสื อเดินทางตามกฎหมายหนังสื อเดินทางของสาธารณรัฐประชาชนจีนดังกล่าวไม่ได้
ครอบคลุมถึงหนังสื อเดินทางฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region Passport)
หลักเกณฑ์ของ “Hong Kong Special Administrative Region Passports Ordinance (Chapter 539)” ภายใต้
“One Country, Two System Principle”
154 ของ “Basic Law of the Hong Kong
Special Administrative Region”
(โปรดดูหน้าต่อไป)
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4.7.2.3 กระทรวงการต่างประเทศจีน
เดินทางทูตและหนังสื อเดินทางราชการ
4.7.2.4
และบทลงโทษมี
1) มาตรา 4 ให้
ประเภทต่างๆ กล่าวโดยสรุ ป ได้แก่ กระทรวงรักษาความสงบภายใน (และหน่ วยงานในสังกัด )
รั บ ผิ ด ชอบในการออกหนัง สื อ เดิ น ทางป
และกระทรวงการต่ า งประเทศ
รับผิดชอบในการออกหนังสื อเดินทางทูต สําหรับหนังสื อเดิ นทางราชการ อาจออกโดยกระทรวง
การต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลจีน และหน่ วยงานด้านกิ จการต่างประเทศ
2) มาตรา 6 กําหนดรายละเอียดของเอกสารหลักฐาน
เดินทางประเภทบุ
3) มาตรา 7 ให้กระทรวงรักษาความสงบภายในการทําการบันทึกข้อมูลของผูถ้ ือ
(
อสกุล) เพศ วันเดือนปี เกิ ด
ด
ของผูถ้ ื อหนังสื อเดิ นทาง และให้อาํ นาจกระทรวงรักษาความสงบภายในกําหนดรายละเอียดและ
วิธีการใ
4) มาตรา 8 กําหนดคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ ถือหนังสื อเดินทางทูต
สาส์ นทางการทูต และกําหนดคุณสมบัติของผูม้ ีสิ ทธิ ถือหนังสื อเดินทางราชการ
รัฐบาลจีนส่ งไปประจํายังสถานเอกอัครราชทูต หรื อสถานกงสุ ล (
(

หนัง

10)

างของฮ่องกงมีความแตกต่างจากหนังสื อเดินทางของ
(E-passport)
(Facial Image)
(Machine Readable Passport)

ฐ
เดือนกุมภาพันธ์ 2550 โดยกรมตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Department) ของฮ่องกงมี
อัครราชทู ตและสถานกงสุ ลจี น หรื อ
ต่างประเทศจีน (โปรดศึกษารายละเอียดได้จาก
Beijing Review.com.cn หรื อ http://www.bjreview.com.en/document/txt/2006-12/14/content_50706.htm )
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) หรื อประจําในองค์การสหประชาชาติ องค์กรชํานาญพิเศษของสหประชาชาติ

ทูต หรื อหนังสื อเดิ นทางราชการ
องต่อกระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยให้เป็ นอํานาจของกระทรวงการ
ออกหนังสื อเดินทางทูต และหนังสื อเดินทางราชการให้แก่บุคคลดังกล่าวหรื อไม่
5) มาตรา 9 ให้กระทรวงการต่างประเทศ บันทึกข้อมูลผูถ้ ือหนังสื อเดินทางลงบน
หนังสื อเดินทางทูต และหนังสื อเดิ นทางราชการ ได้
(
) เพศ วันเดื อนปี เกิ ด และ
องผูถ้ ือหนังสื อเดินทาง และให้กระทรวงการต่างประเทศกําหนดหลักเกณฑ์
คุ ณสมบัติข องผูข้ อ รายละเอี ย ดของวิ ธี ก าร และอายุ ก ารออกหนัง สื อเดิ นทางทู ต และหนัง สื อ
เดินทางราชการ รวมถึง ชนิดต่างของหนังสื อเดินทางราชการได้
6) มาตรา 13 ให้อาํ นา
เดิ นทางแก่บุคคลใดได้หาก
ไม่สมควรออกหนังสื อเดิ นทางแก่บุคคล
ทุจริ ตในกระบวนการขอ ต้องคําพิพากษาในคดีอาญาและยังอยูร่ ะหว่างการรับโทษ ศาลประชาชน
ระหว่างการพิจารณาคดี แพ่ง เป็ นผูต้ อ้ งสงสัยหรื อ
จําเลยในคดี อาญา
นคงหรื อทําให้ประเทศเสี ยผลประโยชน์อย่างมาก
7) มาตรา 14
เดิ นทางแก่บุคคลใดไว้เป็
6 เดื อนถึ ง 3 ปี
กลับมาประเทศจีนได้ หากบุคคลดังกล่าวถูกคําพิพากษาลง
อย่างผิดกฎหมาย
8) มาตรา 15 ให้อาํ นาจศาล ผูแ้ ทนประชาชน องค์กรรักษาความสงบภายใน
ของประเทศ และองค์กรฝ่ ายบริ หาร ทําการยึดหนังสื อเดินทางของบุคคลใด
วข้องกับการดําเนิ นคดี ไว้ได้
9) มาตรา 16 ให้ทาํ การยกเลิกหนังสื อเดินทางได้
สัญชาติจีน ทําหนังสื อเดินทางหาย หรื อหนังสื อเดินทางถูกขโมย
10) มาตรา 17

ถือหนังสื อเดินทางเสี ย

31
ได้มาโดยมิชอบ หรื อประกาศยกเลิกหนังสื อเดินทางดังกล่าว
11) มาตรา 18 บัญ
การจัดหาหนังสื อเดินทางปลอม หนังสื อ
โดยให้อาํ นาจองค์กรรักษาความ
10 วัน แต่ไม่
เกิ น 15
2 พันหยวน แต่ไม่เกิน 5 พันหยวน
ความผิดดังกล่าวเป็ นความผิดทางอาญาผูก้ ระทําต้องรับโทษตามกฎหมายด้วย
12) มาตรา 19 บัญญัติคว
โดยใช้หนังสื อเดินทางปลอม
โดยให้อาํ นาจองค์กรรักษา
ความสงบภายในลงโทษผูก้ ระทําความผิดตามกฎหมายด้านการเข้าเมือง
ใช้ในการกระทําความผิดดังกล่าว
13) มาตรา 20
ผูอ้ อกหนังสื อเดินทางผูใ้ ด กระทําการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของผูถ้ ือหนังสื อเดิ นทางอันเป็ นการละ
จะต้องถูกลงโทษทาง
วินยั และหากการกระทําดังกล่าวเป็ นความผิดทางอาญา จะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายด้วย
4.8
(ร่ าง) พระราชบัญญัติ
หนังสื อเดินทาง
ผลการศึกษาพบว่า การดําเนิ นการต่อผูก้ ระทําความผิดโดยใช้ประมวลกฎหมายอาญา ว่า
การกระทําความผิดบางลักษณะ ไม่เข้าองค์ประกอบ
คว
ๆ มาใช้ดาํ เนิ นคดี ต่อผูก้ ระทําความผิดแทน
หากมีการจัดทําร่ างพระราช
บรรจุ ไว้ด้วย
(โปรดย้อนดู หน้า 5 ข้อ 2.1.3) ได้แก่
4.8.1 พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2526 แก้ ไขโดยพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน (
2) พ.ศ. 254211
1) มาตรา 8 ให้การขอมีบตั รประจําตัวประชาชน การขอบัตรใหม่
ป็ นกฏกระทรวง
2) มาตรา 10 ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถขอตรวจหลักฐาน หรื อคัดสําเนารายการ
11

โปรดดูรายละเอียดได้จาก http://www.krisdika.go.th/highlightSearch01.jsp?idx=9
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ก็ได้
3) มาตรา 14 (1)

แจ้งข้อความ หรื อแสดงหลักฐานอัน
เป็ นเท็จต่
โ
6 เดื อนถึ ง 5 ปี หรื อ
งแต่ 1
1
มาตรา 14 (3)
การใช้หรื อแสดงบัตรอันเกิ ดจากการกระทําความผิดตาม มาตรา 14 (1) และมาตรา14 (2) (การ
ปลอมบัตร)
4) มาตรา 15 บัญ
ร หรื อใบรับบัตรหรื อใบแทนใบ
6 เดือนถึง 5
5) มาตรา 15 ทวิ
6 เดือน และปรับไม่เกิน 1
6) มาตรา 16 บัญญัติให้ผู ้
บัตรของตนไปใช้ในทางทุ จริ ตต้องรับโทษ

งแต่ 1

1 แสนบาท
หรื อใบแทน
ต้องรับโทษจําคุกไม่เกิน

3 เดื อนถึ ง 3 ปี

หรื อใบแทนใบรับ
5 พันถึ ง 6

4.8.2 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร พ.ศ.2534 แก้ ไ ขโดยพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ทะเบียนราษฎร(ฉบั 2) พ.ศ.255112
1) มาตรา 6 วรรคแรก อนุญาตให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยขอตรวจ หรื อคัดสําเนารายการ
ทะเบี ยนคนเกิ ด หรื อทะเบียนคนตาย
2) มาตรา 11
.ร.บ.การทะเบียนราษฎรฯ ให้นายทะเบียน
เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
3) มาตรา 12
การ
ตรวจสอบพิสูจน์ตวั บุคคลและประมวลผลข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ให้สํานักทะเบียนกลาง
ผูอ้ าํ นวยการทะเบี ย นกลางกํา หนด และ
ปรับปรุ งข้อมูลทะเบี ยนประวัติราษฎรให้ ตรงต่อความเป็ นจริ งอยู่เสมอ

12

โปรดดูรายละเอียดได้จาก http://www.krisdika.go.th/highlightSearch01.jsp?idx=9
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4) มาตรา 14
งการต่างๆ ตาม พ.ร.บ. หรื อเจ้าของ
ประวัติตามมาตรา 12 หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมในกรณี เจ้าของประวัติผเู ้ ยาว์ ผูอ้ นุ บาลในกรณี คน
ไร้ ความสามารถ หรื อทายาทเจ้าของประวัติ หรื อผูร้ ั บ มอบอํา นาจจากบุ ค คลดังกล่ า ขอให้นาย
ทะเบียนดําเนิ นการคัดและรับรองสําเนาข้อมูลทะเบียนประ
หรื อทําให้
5) มาตรา 15 วรรคแรก ให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงานรัฐ ขอให้นายทะเบียนจัดส่ ง
วรรค 2
ทะเบียนราษฎรแก่ส่วนราชการใดๆ
วรรค 3 ห้ า มมิ ใ ห้ ส่ วนราชการใดๆ
ร้องขอ
ทะเบียนเป็

6) มาตรา 17 ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรต้องถือเป็ นความลับ และให้นาย
.ร.บ. ห้ามมิให้ผใู ้ ดเปิ ดเผย
.ร.บ.
พันธ์ดว้ ย หรื อ

หรื อการดําเนิ นคดี และการพิจารณาคดี หรื อการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย และไม่ว่าในกรณี ใดจะนํา
7) มาตรา 49 ผูใ้ ดฝ่ าฝื น มาตรา 17 (เปิ ดเผยข้อมูลทะเบียนราษฎร) ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 2

5
ข้ อสรุ ป และข้ อเสนอแนะ
5.1. ข้ อสรุ ป
ผลการศึกษาทําให้ได้ขอ้ สรุ ปว่า
ฎ
บ
หนังสื อเดินทาง โดยมีเหตุผลสนับสนุน
1)
เป็ นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550
2)
ให้ก ระทรวงการต่างประเทศมี กฎห
หนังสื อเดิ นทาง
ให้

การใช้ดุลพินิจในการปฏิ บตั ิ

3)
ตามมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
สิ ทธิ ในการฟ้ องร้ องเรี ย กค่าเสี ยหายจาก

หมายได้

4)
ฎ
5)
“เจ้า
พนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิด และสามารถเป็ นผูเ้ สี ยหายในการเข้าร้ องทุกข์ดาํ เนิ นคดีต่อผูก้ ระทําความผิ ด ในความผิด
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาได้อย่างชัดเจน
6)
ฎ
ทาง
ราชการและในทางคดีความ จากข้อมูลส่ วนบุคคล และข้อมูลชีวภาพ ของผูข้ อหนังสื อเดินทาง
7)
ฎหมายมี พฒั นาการสอดคล้
8)

ฎ

9) กระทรวงมหาดไทย

ใช้ในการใช้ปราบปรามขบวนการอาชญากรรม
หนัง สื อ
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อนไปกว่างานออกบัตรประจําตัวประชาชน และงาน
ทะเบียนราษฎรจึงควรมีกฎหมายโดยเฉพาะเช่นกัน
5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ผลการศึกษามีขอ้ เสนอแนะให้นาํ “(ร่ าง) พระราชบัญญัติหนังสื อเดินทาง”
2527 (โปรดศึ ก ษาร่ างฯ ในภาคผนวก จ) มา
ปรับปรุ ง
ไม่ทนั สมัย และมี
หากเสนอเข้าสู่ การพิจารณาของรัฐสภาจึงสมควรตัดออก
จําเป็ นก็สมควรนําไปออกเป็ นกฎหมายของฝ่ ายบริ หารแทน
5.2.2 ตัว ร่ า งฯ ฉบับ ใหม่ จ ะต้อ งมี ก ารปรั
กระทรวงการต่างประเทศอย่างแท้จริ ง โดยต้องมีความกระชับ และไม่มี
กระทบต่ อการให้บ ริ ก ารประชาชน แต่ ค วรให้ก ระทรวงการต่ า งประเทศเป็ นผูใ้ ช้ดุล พิ นิจโดย
5.2.3 ผลการ
เป็ น
รองรับ ได้แก่
1)

และส่ วนราชการ
หนังสื อ
การปฏิเสธ
การยึด การยกเลิก และทําลาย
หนังสื อเดิ นทาง
งปั จจุบนั ไม่มีกฎหมายแม่บทรองรั บ
ให้อาํ นาจ
กระทรวงการต่างประเทศออกหลักเกณฑ์ดงั กล่าวในรายละเอียดได้
2) การให้ความคุม้ ครองเจ้
ข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลชี วภาพของผูถ้ ือหนังสื อเดินทางโดยให้กระทรวงการต่างประเทศออก
ต้องใช้
หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3)
นทางเป็ น
“เจ้าพนักงาน” ตามกฎหมายอาญา
กฎหมายอาญา ว่าด้วยความผิดต่อเจ้าพนักงาน
4)
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5)
การขอหนังสื อเดินทาง

ว่าด้วยความผิด

6)
เดินทาง
7)
5.2.4
เป็ น
“เจ้าพนักงาน” ตามกฎหมาย
5.3 แบบ (Model) ของ “(ร่ าง) พระราชบัญญัติหนังสื อเดินทาง”
ผลการศึกษาได้นาํ “(ร่ าง) พระราชบัญญัติหนังสื อเดิ นทาง”
ได้ให้ความเห็ นชอบ
2527 มาเป็ นแม่แบบ โดยนํากฎหมายไทยบางฉบับ เฉพาะมาตรา
มักจะใช้ดาํ เนิ นคดี ต่อผูก้ ระทํา ความผิด และส่ วนดี ข องกฎหมายไต้หวัน และจี น บาง
มาตรามาใส่ ไว้ดว้ ย ประสงค์ให้เป็ นแบบ (Model) ของ “(ร่ าง) พระราชบัญญัติหนังสื อเดินทาง”
สามารถนํา ไปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป
ถ้าในอนาคตรัฐบาล
(ร่ าง) พระราชบัญญัติหนังสื อเดินทาง
ฉบับใหม่
กษา ไปเป็ นแม่แบบ
ประหยัดเวลาในการพิจารณายกร่ างกฎหมายลงได้มาก
(การจัดทําร่ างฯ ได้บนั ทึกเหตุผลในการปรับถ้อยคําและ
โดยศึกษาได้ในช่ องหมาย
เหตุ)
(ร่ าง) พระราชบัญญัติหนังสื อเดินทาง
(จากผลการศึกษา)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างพระราชบัญญัติหนังสื อเดินทาง
พ.ศ. ….
หลักการ และ เหตุผล
(หมายเหตุ

)

มาตรา ๑

“พระราชบัญญัติหนังสื อเดินทาง พ.ศ….”

(หมายเหตุคงไว้ ตามมาตรา ๑ ของร่ างฯ เดิม)
มาตรา ๒
เป็ นต้นไป
(หมายเหตุ คงไว้ ตามมาตรา ๒ ของร่ างฯ เดิม)
มาตรา ๓
“หนังสื อเดินทาง”
ต่างประเทศ
“ผูถ้ ือหนังสื อเดินทาง”
“เล่มหนังสื อเดิ นทาง ”

“หนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ” ด้วย

“เอกสารใช้แทนหนังสื อเดินทาง ” หมายความว่า

ฎกระทรวง
“สถานเอกอัค รราชทูตหรื อสถานกงสุ ล ไทย ” หมายความว่า สถานเอกอัค รราชทูตหรื อ
ช่ นเดี ยวกับสถานเอกอัครราชทูตหรื อสถานกงสุ ลไทยด้วย แต่ไม่รวมถึ ง
“ข้อมูลชีวภาพ”

“หนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ”
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“ประวัติการขอหนังสื อเดินทาง” หมายความว่า เอกสารและสารบบข้อมูลการขอและการ
ได้รับหนังสื อเดินทางของบุคคล
“เจ้าพนักงาน”
มอบหมายจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
(หมายเหตุ ส่ วนใหญ่ คงตามมาตรา ๓ ของ ร่ างฯ เดิ
าร
กฤษฎี ก าแล้ วโดย
ขยายความคํา ว่ า “หนั ง สื อเดิ นทาง”ให้ รวมถึ ง
“หนังสื อเดินทางอิ เล็กทรอนิกส์ ” และ
“ข้ อมูลชี วภาพ” และ “ประวัติการขอ
หนั ง สื อ เดิ น ทาง”และ
“
” ในร่ างฯ เดิ ม เป็ น “เจ้ า
พนักงาน”
ฎหมายอาญา)
มาตรา ๔
จะต้องมีหนังสื อเดินทางหรื อเอกสารใช้แทนหนังสื อเดินทาง เว้นแต่เป็ นการเดินทางไปในประเทศ

(หมายเหตุ คงไว้ ต าม มาตรา ๔ ของร่ างฯ เดิ ม
กฤษฎีกาแล้ ว)
มาตรา ๕ ให้กระทรวงการต่างประเทศกําหนดชนิดของข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลชี วภาพ
หลักเกณฑ์ในการใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
การขอ ขอต่ออายุ ขอแก้ไข การผลิต การขอรับ การใช้
ผูร้ ับตามกําหนด
กฎกระทรวง
ให้กระทรวงการต่างประเทศ เก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของผูข้ อหนังสื อเดินทางไว้เป็ น
ความลับ การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้าของข้อมูล
ยกเว้น
(หมายเหตุ
ยวกั บ ข้ อมูล ส่ วนบุ ค คล และข้ อมูล ชี วภาพ
ให้ อํา นาจ
กระทรวงการต่ างประเทศใน
ในการตรวจสอบและพิ สูจน์ ทราบตัวบุคคล และให้ ความคุ้มครองการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าว ส่ วน
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หลักเกณฑ์ ในการออกหนังสื อเดินทางทุกเ
เดิ นทางของผู้เยาว์ ให้ ประกาศในกฎกระทรวง
สภาฯ
ฎหม
ร่ างกฎหมายสู่ สภาฯโดยสามารถเที ย บเคี ย งได้ กั บ ตั ว บท มาตรา ๘ ของพระราชบั ญ ญั ติ บั ต ร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ กําหนดไว้ ว่า “การขอมีบัตร การขอบัตรใหม่
บั ต ร การออกบั ต ร...ให้ เป็ นไปตามแบบ หลั
ฎกระทรวง”
คุ้มครองเจ้ าของข้ อมูลมิให้ ถูกเปิ ดเผยข้ อมูลของตน
ค่ าธรรมเนียมแล้ ว)
มาตรา ๖

อแก้ไขหนังสื อเดิ นทางให้แก่ผขู ้ อใน

๑
เว้นแต่จะได้รับการ
๒

ดีอาญา หรื ออยูใ่ นระหว่างการปล่อย
มีการออกหมายจับไว้แล้ว

๓
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
๔
ต่างประเทศได้ หรื อหากได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรจะเป็ น ภัย
หรื ออ
ขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
๕
ประเทศไทย และผูถ้ ือหนังสื อเดินทางได้ทาํ สัญญากับทางราชการว่าจะชดใช้เงิน
แต่ผถู ้ ือยังไม่ได้ชดใช้เงิน
๖
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(หมายเหตุ
๑๓
ข้ อ ๕ เ
ให้ ครอบคลุมการดําเนิ นงานของกระทรวงการต่ างประเทศในการช่ ว ยเหลื อผู้ตกทุกข์ ได้ ยากในต่ าง
ข้ อ ๖
าใช้ ในการกระทํา ความผิ ด ไว้
ตรวจสอบ หรื อไว้ เป็ นของกลางในการดําเนิ นคดี อาทิ บัตรประชาชนปลอม หรื อบัตรประชาชน
)
มาตรา ๗ เจ้าพนักงานสามารถปฏิ เสธห
งสื อเดินทางเดิมสู ญหายเกินกว่า ๒

และออกหนังสื อเดิ นทางให้แก่
๑
จนกว่า

(หมายเหตุ
สอดคล้ องกับระเบี ยบกระทรวงการต่ างประเทศ ว่ า
ด้ วยการออกหนังสื อเดิ นทาง พ.ศ.๒๕๔๘ ข้ อ ๒๒
)
มาตรา ๘ เจ้า พนัก งานอาจยกเลิ ก หนัง สื อ เดิ น ทางของบุ ค คลใดได้
๑
๒

เจ้า พนัก งานไม่ อาจออกหนัง สื อ
เดินทาง ให้ได้ตามมาตรา ๖ (๒) (๓) และ (๔)

๓
๔
๕

กรณี

มีเหตุอ ั
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งสื อเดินทางชนิดเดียวกันเล่มใหม่
น

๖
เดินทางโดยไม่มีเหตุผลอันควร
๗

นทางยัง คงอยู่ในต่ างประเทศต่ อไป อาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประเทศไทย หรื อต่างประเทศได้
๘
ามกฎกระทรวง ว่าด้วยการ
ดําเนินการต่อหนังสื อเดินทางตาม มาตรา ๕ วรรคสอง
๙
นังสื อเดินทางร้องขอให้ยกเลิกหนังสื อเดินทางของตนเอง โดยแสดงเหตุผล
ในกรณี หนังสื อเดินทางถูกยกเลิก ให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ผถู ้ ือหนังสื อเดินทางทราบตาม
เดินทางคืนให้แก่เจ้าพนักงาน
กระทรวงการต่างประเทศ
หรื อผูค้ รอบครองหนังสื อเดิ นทางได้

(หมายเหตุ ส่ วนใหญ่ คงไว้ ตาม มาตรา ๑๔ ของร่ างฯ เดิ ม
ปั จจุบันกองหนังสื อเดิ นทางได้ ให้ บริ การยกเลิ กหนังสื อเดิ นทาง
ผ่ านมายังไม่ มีระเบียบ หรื อกฎหมายรองรั บการดําเนินการ)

ข้ อ ๙
แต่

ช้

มาตรา ๙ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุ ลไทยในต่างประเทศ อาจออกหนังสื อสําคัญ
ประจําตัวเป็ นเอกสารใช้แทนหนังสื อเดินทางให้แก่
ประเทศไทยได้
๑.
๘
๒.
และประสงค์จะเดินทาง
กลับประเทศไทยเป็ นการเร่ งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสื อเดินทางเล่มใหม่แทนได้
(หมายเหตุ

C.I.

ตรา ๑๕ ของ ร่ างฯ เดิ ม
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แต่ ได้ ปรั บ ถ้ อยคําให้ สอดคล้ องกับระเบียบฯ ปั จจุบัน โดยให้ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุ ล
เป็ นผู้ออก C.I. แทน “
” ตาม ร่ างฯ เดิ ม และตัดมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ ในร่ าง
เอกสารเดินทางคนต่ างด้ าวออก
ใช้ กับผู้มีสัญชาติไทย )
มาตรา ๑๐ ผูใ้ ดพิมพ์เล่มหนังสื อเดิ นทาง
ศจัดพิมพ์หรื อว่าจ้างให้จดั พิมพ์

(หมายเหตุ คงไว้ ตาม มาตรา ๑๘ ของร่ างฯ เดิม)
มาตรา ๑๑

ต้องระวางโทษ
ว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้ว่าเป็ นเล่มหนังสื อเดิ นทางหรื อส่ วนใดของเล่ มหนังสื อเดิ นทาง
กระทรวงการต่างประเทศจัดพิมพ์หรื อว่าจ้างให้จดั พิมพ์
(หมายเหตุ คงไว้ ตาม มาตรา ๑๙ ของร่ างฯ เดิม)
มาตรา ๑๒
ส่ วนใด เติมตัดทอน
ข้อความ หรื อแก้ไขด้วยประการใดๆ ในหนังสื อเดิ นทางโดยไม่มีอาํ นาจทําได้ หรื อประทับตรา
ต้อ งระวางโทษ

(หมายเหตุ คงไว้ ตาม มาตรา ๒๐ ของ ร่ างฯ เดิม)
มาตรา ๑๓ ผูใ้ ดมี ไ ว้ใ นครอบครอง ใช้ หรื ออ้า งหนัง สื อเดิ นทางอันเกิ ดจากการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษ
รู ้วา่ เป็ นหนังสื อเดินทางปลอม
งหนังสื อเดินทางตาม มาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจําคุก
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การมี ห รื อ ครอบครองหนัง สื อ เดิ น ทางตาม มาตรา ๑๒
ถ้าผูก้ ระทําความผิดตามวรรค ๑ หรื อวรรค ๒ เป็

๒
มาตรา

๑๒
(หมายเหตุ วรรคแรกคงไว้ ตาม มาตรา ๒๑ ของ ร่ างฯ เดิ ม แต่

๒ วรรค ๓ และ

วรรค ๔
มาตรา ๒๖๙/๙)
มาตรา ๑๔
หนังสื อเดิ นทาง
แสนบาท

เจ้าพนักงาน

(หมายเหตุ คงไว้ ต าม มาตรา ๒๒ ของ ร่ างฯ เดิ ม แ
๒๖๙/๑๒)
มาตรา ๑๕
ดวงตราหรื อรอยตราของเจ้า

งปกติใช้ในการทําหนังสื อเดินทาง และใช้ดวงตราหรื อรอย

(หมายเหตุ คงไว้ ตาม มาตรา ๒๓ ของ ร่ างฯ เดิม)
มาตรา ๑๖ ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ใช้หรื ออ้างเอกสารปลอมต่อเจ้าพนักงานในการขอ
หนังสื อเดินทาง
ตนเอง ต้องระวางโทษ
หรื อ

(หมายเหตุ นําข้ อความใน มาตรา ๒๔ ของ ร่ างฯ เดิ มมา ปรั บปรุ ง

“หรื อ
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ตนเอง” เช่ น กรณี การสวมบัตรประจําตัวประชาชนและสู ติบัตร
ง ฯ เดิม)
มาตรา ๑๗

๘ ต้องระวางโทษจําคุก

(หมายเหตุ คงไว้ ตาม มาตรา ๒๕ ของ ร่ างฯ เดิม)
มาตรา ๑๘

ต้องระวางโทษจําคุก

ผูใ้ ดจัดหาหนังสื อเดินทางให้ผกู ้ ระทําความผิดตามวรรค ๑ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
(หมายเหตุ คงไว้ ตาม มาตรา ๒๖ ของ ร่ างฯ เดิ ม แต่

๒
๒๖๙/๑๑ วรรค ๒)

จาก

มาตรา ๑๙ ผูใ้ ดยินยอมมอบหนังสื อเดิ นทางให้
หรื อ
หนังสื อเดิ นทางไว้ หรื อขายหนังสื อ
หรื อแจ้งความเท็จว่าหนังสื อ
เดินทางสู ญห
อหนังสื อเดินทางได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี

(หมายเหตุ
และมาตรา ๑๘ ของกฎ

๒๔ วรรค ๓ ของกฎหมายหนังสื อเดิ นทาง ของไต้ หวัน
)

มาตรา ๒๐ ผูใ้ ดเอาไปเสี ย หรื อยึดหนังสื

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับ

ไม่
(หมายเหตุ

๒๕ ของกฎหมายหนั งสื อเดิ นทางของไต้ หวันและ
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พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๕)
มาตรา ๒๑ ผูใ้ ดทําประวัติหนังสื อเดิ นทางปลอม หรื อตัดทอนข้อความ หรื อแก้ไขด้วย
ประการใดๆ ในประวัติหนังสื อเดินทางข
ต้องระวางโทษจําคุ ก

(หมายเหตุ
หนังสื อเดินทาง)

เอกสารประวัติการขอ

มาตรา ๒๒ การกระทําความผิดตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา
๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ หรื อ มาตรา ๒๑
แม้กระทํานอกราชอาณาจักรก็ให้ถือว่าได้กระทําภายในราชอาณาจักร
(หมายเหตุ คงไว้ ตาม มาตรา ๒๗ ของ ร่ างฯ เดิม แต่

มาตร

)

มาตรา ๒๓ ให้เจ้าพนั
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
(หมายเหตุ

นการให้ สามารถใช้ กฎหมายอาญา
)

มาตรา ๒๔

(หมายเหตุ คงไว้ ตาม มาตรา ๒๘ ของ ร่ างฯ เดิม)
มาตรา ๒๕ ให้บรรดาประกาศ กฎ ระ
จนกว่ า จะได้ มี ก ฎ

ด หรื อแย้ง กับ
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(หมายเหตุ คงไว้ ตาม มาตรา ๒๙ ของ ร่ างฯ เดิม)
มาตรา ๒๖ หนัง สื อ เดิ น ทาง เอกสารใช้ แ ทนหนั ง สื อ เดิ น ทาง

(หมายเหตุ คงไว้ ตาม มาตรา ๓๐
“เอกสารใช้ แทนหนังสื อ
เดินทาง” และตัด “หนังสื อสําคัญประจําตัว เอกสารเดิ นทางสําหรั บคนต่ างด้ าว หรื อเอกสารการ
เดินทางฉุ กเฉิ น” ออก)
มาตรา ๒๗ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
เจ้าพนักงานออกหนังสื อเดินทาง
ตามอํานาจหน้
กับ ออกกฎกระทรวงกํา หนดค่ า ธรรมเนี ย ม ไม่ เกิ น อัต ราท้า ย

(หมายเหตุ ส่ วนใหญ่ ค งไว้ ตาม มาตรา ๓๑
“พนั ก งาน
”ตามร่ างฯ เดิ ม เป็ น “เจ้ าพนักงาน”
ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๒ หมวด ๑ “ความผิ ดต่ อเจ้ าพนักงาน”
บาง
ข้ อความ
ตัวบทใน มาตรา ๒๓ ของ พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ ด้ วย)

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
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