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ง

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

“ความ หนงัสือเดินทาง” เป็น
การศึกษาวจิยัปัญหาในการใชอ้าํนาจ ของ กรมการกงสุล ในการ

แบ่งส่วนราชการ
กรมการกงสุล พ.ศ.2541 และระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนงัสือเ ดินทาง
พ.ศ. 2548 โดยนาํแนวคิดแบบ “Strategic Thinking”
ในการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถนาํไปปฏิบติัได้

ผลการศึกษาพบวา่ พฒันาการของหนงัสือเดินทางไทยมีมาเป็นเวลานานแลว้ แต่ไดเ้น้น
การพฒันาการให้บริการเป็นหลกั สําหรับตวับทกฎ ออก
พระร
กฎหมายอาญาดว้ย การกระทาํความผดิบางลกัษณะจึงไม่เขา้
ข่ายเป็นความผดิตามกฎ ตอ้งนาํกฎหมายเ แทน น จึงได้
เสนอแนะใหป้ระเทศไทยมีกฎ

หนงัสือเดินทางในการใชดุ้ลพินิจออก หรือปฏิเสธการออกหนงัสือเดินทางโดยมีกฎหมายรองรับ
ชดัเจน บงัคบัใชก้ฎหมาย เพราะ
กฎ รูปแบบหลากหลาย

ผลการศึกษานอกจากสรุปได้ว่า
หนงัสือเดินทาง โดยออกเป็นพระราชบญัญติัหนงัสือเดินทางแลว้ ยงัไดเ้สนอแบบ (Model) ของ
กฎหมาย หมายต่างๆ ยและต่างประเทศมาใส่ไวใ้นร่าง
กฏหมาย ตวัร่างใหม่
กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาออก โดยเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศออกเป็นกฎหมายของ
ฝ่ายบริหารแทนโดยไม่จาํเป็นตอ้งนาํมาบรรจุไวใ้นร่างกฎหมายเหมือนเช่นในอดีต ห้กระ
บวนการเสนอ “(ร่าง) พระราชบญัญติัหนงัสือเดินทาง” ตอ้ง ของ
กระบวนการพิจารณากฎหมาย



จ

กติติกรรมประกาศ

สําเร็จลุล่วงไดเ้พราะไดรั้บความอนุเคราะห์  และช่วยเหลือจากบุคคล
หลายฝ่าย

1. ขอกราบขอบพระคุณผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงการต่างประเทศทุกท่าน

2. กองหนงัสือเดินทาง กรมการกงสุล และสาํนกังานหนงัสือเดินทางสาขาต่าง ๆ
สอบถาม

บริการ และเอกสารหลกัฐาน กฏหมายและระเบียบของทางราชการ ทาํให้
ผูเ้ขียนมีโอกาสไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งต่าง สามารถนาํมาประมวลถ่ายทอด

ในโอกาสขา้งหนา้
3. โดยเฉพาะ ท่านเอกอคัรราชทูต

และขอ้แนะนาํ มีคุณค่าเป็น ต่อ
และไดเ้ป็นแรงดลใจให้ผูเ้ขียนทุ่มเทแรงกาย และแรงใจ

จ
4.

ในทุกดา้น ตลอดระยะเวลาจนจบการฝึกอบรม
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
หนังสือเดินทาง

วา่ ผูถื้อหนงัสือเดินท
“free

passage”
ออกหนงัสือเดินทาง

2550
ประเภทความผดิในการปลอมและใชห้นงัสือเดินทางปลอมไวใ้น ลกัษณะ 7 หมวด 5 ของประมวล
กฏหมายอาญา ให้มีบทลงโทษต่อผูก้ระทาํความผิด

โดยมีวตัถุประสงค์ การปราบปรามขบวนการปลอมแปลงหนังสือ
เดินทาง และให้หน่ เขา้เมือง ตรวจสอบ

อยา่งมีประสิทธิภาพ
กฎหมายในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิด
และเป็นเส้นทางผา่นของขบวนการก่อการร้าย ผูล้กัลอบเขา้เมือง และกลุ่มอาชญากรขา้มชาติ

หลงัจากการแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาดงักล่าวมาจนถึงปัจจุบนั มีขอ้สังเกตวา่ การ
ดบาง

กรณียงัไม่เขา้ข่าย ฎหมายอาญา ว่
สือเดินทาง ในทางตรงกนัขา้มการกระทาํความผดิกลบัมีความหลากหลาย และตอ้งนาํ
กฎ

บางกรณี ตวัการกระ
ทาํความผดิได ้เพียงแต่สามารถดาํเนินคดีฐาน

ชอบในการออกหนงัสือเดินทาง ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการกงสุล  พ.ศ. 2541
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โดยมีระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ วา่ดว้ยการออกหนงัสือเดินทาง พ.ศ. 2548 วางหลกัเกณฑ์
ไดพ้บ

การอนุมติัให้มีการขอหนงัสือเดินทาง
ไดโ้ดยง่ายและไม่รอบคอบอาจ

ไดก้าํหนดใหก้องหนงัสือเดินทางเป็นเพียงหน่
หนงัสือเดินทาง ม่มีกฎหมายรองรับการใช้

การปฏิเสธแล หนงัสือ
เดินทางของ
หามาตรการแกไ้ขโดยเร่งด่วน

1.2 วตัถุประสงค์
1.2.1 วา่ดว้ยการออกหนงัสือเดินทาง

พ.ศ. 2548 1 วา่ มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน
อยา่งไร

1.2.2 มีการ
พฒันาไปอยา่งไร

1.2.3 ศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการออกหนงัสือเดินทางของประเทศไทยวา่ ควร
จะมีมาตร

1.2.4 พิจารณาเสนอแบบ (Model) ทางกฎหมายสาํหรับแ
ป้องปรามมิใหมี้การปลอมแปลงหนงัสือเดินทาง หรือมี

1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ วา่ดว้ยการออกหนงัสือเดินทาง พ.ศ. 2548

ฎหมาย

1โปรดศึกษาระเบียบกระทรวงการต่างประเทศวา่ดว้ยการออกหนงัสือเดินทาง พ.ศ.2548 ไดจ้าก ราชกิจจานุเบกษา
122, ตอนพิเศษ 39 ง, 25 พ.ค. 2548 หรือ http://www.thaichicago.net/ebook/regulation/00183230.pdf
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และปัญหาการลกัลอบเขา้เมืองคลา้ยคลึงกบัประเทศไทย โดยเนน้คน้หามาตรการ
และนาํผลการศึกษามาใชท้าํแบบ (Model) ของ (ร่าง)

กฎ โดยศึกษาประวติัศาสตร์ของประเทศไทยในความพยายาม
เสนอ “(ร่าง)พระราชบญัญติัหนงัสือเดินทาง” ยฉบบั

1.4

ห กฏหมายและระเบียบของทางราชการ

สาํหรั

ใชก้ฎหมายโดยตรง ไดแ้ก่ อยัการ และ
มีความเขา้ใจรูป

เ



2
แนวคิด และ

2.1
2.1.1 ปัจจัยด้านกฎ

2.1.1.1 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ พ.ศ. 2541 (โปรดศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ก)

มาตรา 3 (3) ของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว กําหนดให้กรมการกงสุล

มาตรา 4 ให้กองหนงัสือเดินทาง เป็นส่วนราชการระดบักองในสังกดักรมการ
กงสุล

มาตรา 5 (5) ใหก้องหนงัสือเดินทาง
เดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนสัญชาติไทย และปฏิบติังานร่วมกับ หรือสนับสนุนการ

บมอบหมาย
2.1.1.2 พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
มาตรา 12 ของพระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว ใหก้ระทรวงการต่างประเทศ มีอาํนาจ

ฎ
ของกระทรวงกา

มาตรา 13 ใหก้รมการกงสุล เป็นส่วนราชการระดบักรมในสังกดักระทรวงการ
ต่างประเทศ

2.1.1.3 ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าดว้ยการออกหนงัสือเดินทาง พ.ศ.
2548

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ฉบบัปี พ.ศ.2548 ประกาศใช้แทนระเบียบฯ
ฉบบัปี พ.ศ.2545

2548
จึงทาํ

จะนาํมาใชก้บัการออกหนงัสือเดินทางไดต่้อไป
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ออก การปฏิเสธ หรือการยกเลิกหนงัสือเดินทาง ในระเบียบฯ ส่วนใหญ่เป็นไป
เช่นเดียวกบัระเบียบฯ พ.ศ. 2545 น

5 ประเภท เหลือ 4
ต่ออายุหนังสื

2.1.2 ปัจจัยด้านนโยบายและเป้าหมายในการให้บริการ
นโยบาย และเป้าหมายในการใหบ้ริการหนงัสือเดินทางแก่ประชาชน

9/2543 28 มีนาคม 2543 (โปรดศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ข)

2.1.2.1 นโยบายในการให้บริการหนังสือเดินทางต้องเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และถูกตอ้ง โดยให้มี และให้มีการพฒันางานอย่าง

2.1.2.2 เป้าหมายในการใหบ้ริการหนงัสือเดินทาง ตอ้งมีการกาํหนดกรอบเวลา

2.1.3 ปัจจัยด้านภารกจิและลกัษณะงาน
2.1.3.1
1) การใหค้วามร่วมมือใหข้อ้มูลแก่ส่วนราชการไทย

ถูกตอ้งและแทจ้ริงของหนงัสือเดินทางไทย
2) การใหค้วามร่วมมือแก่สถานทูต สถานกงสุล และสถานกงสุ

และแทจ้ริงของหนังสือ
เดินทางไทย

3) การติดต่อ ประสานงาน และใหข้อ้มูลแก่ส่วนราชการในสังกดักระทรวงการ

4) งสือเดินทางไทย แ
กฎ ๆ
การพิจารณาคดีของศาล

5)
สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ยวกบัการยกเลิกหนงัสือเดินทางไทย และหนงัสือเดินทางของ
ต่างประเทศ
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6) การออกหนงัสือเดินทางทูต และหนงัสือเดินทางราชการ

างประเทศตามคาํร้องขอ
7)

พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8)

ตอ้งหา้มเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร และการอนุมติัใหเ้ดินทางออกนอกราชอาณาจกัร1

9)

ปัญหาการปลอมแปลงหนงัสือเดินทาง
2.1.3.2 การใหบ้ริการหนงัสือเดินทางแก่ประชาชนโดยตรง
1) ณ สาํนกังานต่างๆ ใน

กรุงเทพฯ (
กระทรวงแรงงานฯ) และในสํานกังานในส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น
อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี สงขลา และยะลา)

2) การออกหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางแก่บุคคล

3) การบนัทึกและแกไ้ขขอ้มูลบุคคลในหนงัสือเดินทางเล่มเดิม
แห่ง

4) การใหบ้ริการคดัประวติัการขอหนงัสือเดินทาง
รกงสุล

5)
6) การใหบ้ริการถอนการยกเลิกหนงัสือเดินทาง
7) (บริการหนงัสือเดินทางสัญจร)

1

นอกรา
. 15 มิถุนายน

2525
แจง้มา
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8)
บการให้บริการหนังสือเดินทาง

ดาํเนินการ

2.2 แนวคิด
“แนวคิดแบบยุทธศาสตร์” (Strategic Thinking) เป็นทฤษฎีในการวิเคราะห์

ปัญหา ได้ศึกษาภาพรวมของปัญหาในการให้บริการหนังสือเดินทาง ว่ามี
สําหรับแนวทางแกไ้ขปัญหาเป็นการวางกลยุทธ์ให้

แนวคิดพบว่า การให้บริการหนังสือเดินทางขาดกฎหมาย ใช้ลงโทษผูก้ระทาํ
ความผดิ และขาดกฏหมาย การต่อ
ผูก้ระทาํความผิด ยงัมีปรากฏอยูต่ลอดมา
นบัเป็นผลเสียหายต่อสังคม น จึงตอ้งศึกษาหาวิธี

2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
แนวคิด สมมุติฐานวา่ การพฒันาการออกหนงัสือเดินทางของประเทศไทย

มา ไดเ้นน้ดา้นการปรับปรุงเทคโนโลยี อสร้างระบบการออกหนงัสือเดินทาง มีมาตรฐานสากล
และสามารถป้องกนัการปลอมแปลงหรือป้องกนัการทุจริตในการขอหนงัสือเดินทางได้
ไดพ้ฒันาเป็นการใชว้ธีิ out-sourcing โดยใหบ้ริษทัเอกชนเป็นผูล้งทุนดาํเนินการ

น อยา่งไรก็ดี การให้ภาคเอกชน
เขา้มาดาํเนินการ มีผลเสียบางประการ เพราะภาคเอกชนไม่สามารถช่วยพฒันา
กฎหมายและระเบียบทางราชการได้ ทาํให้กฎหมายและระเบียบไม่ก้าวหน้าสอดคล้องกับ
พฒันาการของเทคโนโลยี การดาํเนินการต่อผูก้ระทาํผิดกฏหมายและระเบียบก็อาจไม่
มีประสิทธิภาพ จึงมุ่งหา
คาํตอบ แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการให้บริการหนังสือเดินทาง และหาแบบ (Model)
ของกฎหมาย สอดคลอ้งกบัสถานการณ์มาใชก้บัระบบหนงัสือเดินทาง นหนงัสือ
เดินทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว พร้อมกบัเส ฎหมายประสบผล
สาํเร็จโดยนาํประสบการณ์ในอดีตมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์
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ระเบียบวธีิการศึกษา

3.1 ระเบียบวธีิการศึกษา
3.1.1 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเนน้การศึกษาเอกสารดา้นระเบียบ และกฎหมายของ

ไทย และกฎหมายหนังสือเดินทางของต่างประเทศ
ขอ้มูลบางส่วนไดม้าจากการสอบถาม

3.1.2 ขอ้เสนอแนะของรายงานเป็นการถอดแนวคิดทางยุทธศาสตร์ ออกมาใช้ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมโดยการเสนอแบบ (Model) บประเทศไทย
และระบบการออกหนงัสือเดินทางของไทย

3.2
3.2.1

วา่ กฎหมาย
ยวกบัการ

งานของกองหนงัสือเดินทางในปัจจุบนั
3.2.2 ข้อมูลบางส่วนได้จากการ

พบว่างาน
จากความไม่ชัดเจนของกฎหมาย และระเบียบ ใช้อยู่

3.2.3 หลงัจากไดพ้บวา่ กฎ กบัการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดของไทยยงัมี
จุดอ่อน ติมจากกฎ ปัญหาการ
ลกัลอบเขา้เมืองเช่นเดียวกบัประเทศไทย ไดแ้ก่ ไตห้วนั และจีน
โดยเฉพาะหลกัเกณฑ์ กฎหมายหนงัสือเดินทางของไทยไม่มี เช่น บทคุม้ครอง

3.2.4 ในบทสุดทา้ยผูเ้ขียนได้นาํ (ร่าง) พระราชบญัญติัหนังสือเดินทาง
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 2527 และยงัไม่ไดเ้สนอเขา้สู่การพิจารณาของรัฐสภามา
ศึกษา และใช้เป็นตวัอยา่งในการเขียนร่าง โดยมีวตัถุประสงค์ใช้เป็นแบบในการ
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จดัทาํ (ร่าง) พระราชบญัญติัหนงัสือเดินทางในอนาคต

3.3 แผนภูมิการจัดระเบียบการศึกษา
อการทาํความเขา้ใจถึงลาํดบั

การศึกษา
กอง

หนงัสือเดินทางได้นาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นการวางระบบการให้บริการหนังสือเดินทาง แต่
คงมีเพียงระเบียบและนโยบายกาํกบั

อยู่ เห็นการกระทาํความผดิ ปรากฏวา่บางกรณียงัขาดกฎหมายลงโทษ
ผูก้ระทาํความผิด ไดเ้สนอให้มี
สาํหรับใชก้บัการใหบ้ริการหนงัสือเดินทางในปัจจุบนั (โปรดดูแผนภูมิในหนา้ต่อไป)
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แผนภูมิ 1 : การจัดระเบียบการศึกษา

กรมการกงสุล

กองหนงัสือ
เดินทาง

ระเบียบฯ/นโยบาย

การแกไ้ขปัญหา

เทคโนโลยี

ออกกฎหมาย
โดยเฉพาะ ?

ไม่มีบทลงโทษ ผูก้ระทาํความผดิ
บางอยา่ง

พรฎ. ฯ
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ผลของการศึกษาวจัิย

กรมการกงสุล ทาํ
ให้ไดท้ราบวา่ มีการ ถึงแมก้าร

องกันการกระทาํ
ความผิด แต่การมีเพียงมาตรการ ยงัไม่เพียงพอเพราะหากมาตรการทางกฎหมายไม่
เขม้งวดจะทาํให้ผูก้ระทาํความผิดไม่เข็ดหลาบ
อาศยัระเบียบกระทรวงการต่างประเทศวา่ดว้ยการออกหนงัสือเดินทาง พ.ศ. 2548 เป็นหลกัเกณฑ์
ในการ ยงัมีปัญหาในทางปฏิบติั ปัญหาและแนวทางแกไ้ขได้

4.1
4.1.1 การปลอมหนังสือเดินทาง และแก้ไขข้อมูลในหนังสือเดินทาง
ไดต้รวจพบการปลอมหนงัสือเดินทาง ล่ม หรือการแกไ้ข และ

และ
นามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขประจาํตวัประชาชน โ
ความเขา้ใจผิดวา่ผูถื้อหนงัสือเดินทางเป็นบุคค 3 กุมภาพนัธ์ 2552 กองหนงัสือ
เดินทางได้รับแจง้จาก น.ส. ประจาํ
ประเทศไทยวา่ เทศจีน

ปถ่ายจากผูข้อหนังสือเดินทางเดิมเป็นรูปชายชาวจีน (ไม่
ทรา ) กองหนงัสือเดินทางจึงไดแ้จง้ความร้องทุกข์ต่อ ให้สืบสวนดาํเนินคดี
ต่อไป

การปลอมหนงัสือเดินทาง ยงั

ถูกตรวจพบว่า เ
เอกอคัรราชทูต
และดวงตราประทบัการต่ออายุหนงัสือเดินทาง และการรับรองการแกไ้ขขอ้มูล(endorsement)ใน
หนงัสือเดินทาง

รัฐบาลจึง
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ไทย
4.1.2 นขอหนังสือเดินทาง

อยินยอมให้ผูเ้ยาว์

และมารดาของผูเ้ยาวไ์ม่สามารถ

ถูกตอ้ง

อาทิ การใช้
เดินทาง

หญิงไทยไปลกัลอบทาํงานผดิกฎหมายในต่างประเทศ เช่น ไปค้าประเวณี และแรงงานไทยลกัลอบ

กลบัไปอีกโดยผดิกฎหมาย
4.1.3

จะมี

ละมีวยัใกลเ้คียง
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4.1.4 การขาย การจํานํา และการยดึหนังสือเดินทาง

โดยผา่นขบวนการคา้มนุษยข์า้มชาติ หรือ

างผิดสังเกต เป็นต้น สําหรับการยึดและจาํนํา

4.2 มาตรการ
4.2.1

4.2.1.1 การตรวจดว้ยขอ้มูลชีวภาพของบุคคล
ระบบการตรวจขอ้มูลชีวภาพของบุคคล

เดินทางอิเล็กทรอนิกส์

สาํหรับประเทศไท อ ( 2 ขา้ง) เป็น

( 2 ขา้ง)
ระบบคอมพิวเตอร์จะทาํ
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4.2.1.2 การตรวจดว้ยระบบฐานขอ้มูล
มาใชใ้นการ

มีความสําคญั และใชก้นัแพร่หลายในกระบวนการ
2544

(black list) มายงัจุดรับคาํร้อง เป็นผลใหก้าร

4.2.2
วตัถุประสงค์ในการใช้หนังสือเดินทางชนิดอิเล็กทรอนิกส์ องกนัการใช้หนงัสือ

โดยใชก้ารตรวจดว้ยประตูอตัโนมติั (Auto-gate) ทาํการเปรียบเทียบ

กตอ้งแน่นอนกวา่การตรวจดว้ยคน

4.2.3 เทคนิคการป้องกนัการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง และการแก้ไขข้อมูลใน
หนังสือเดินทาง

4.2.3.1 การบนัทึกรหสับนหนา้ขอ้มูล หนงัสือเดินทางส่วนใหญ่มกับนัทึกรหสั
ขอ้มูล นล่างของหน้าข้อมูลเป็นสัญลกัษณ์ เช่น P<THANA<<RACHANEE<<<<<<<<
P544404 <<1THA49907851264<06
เดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลของผูถื้อหนังสือเดินทาง ได้แก่ ล เลข

ใหก้ารปลอมแปลงหนงัสือเดินทางกระทาํไดย้าก
4.2.3.2 การพิมพภ์าพเงา (shadow image) ของผูถื้อหนงัสือเดินทาง ใหเ้ป็นภาพ

ปลงชนิดเดียวกบัเทคโนโลยกีารพิมพธ์นบตัร
4.2.3.3 การใชห้มึกพิมพเ์รืองแสงอลัตร้าไวโอเลต ในการพิมพต์วัอกัษรหรือ

อเลตเป็น
น

4.2.3.4 การเคลือบหน้าขอ้มูลผูถื้อหนงัสือเดินทางดว้ยวสัดุฉาบชนิดพิเศษ

ขอ้มูล
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4.2.3.5 การใชภ้าพลกัษณ์แฝง (Latent Image) เป็นตวัอกัษรหรือรูปภาพลวดลาย

4.2.3.6 การใชว้สัดุชนิดพิเศษ เช่น โพลีคาร์บอเนต

4.2.3.7 การใชร้ะบบเส้นนูน เป็นการพิมพต์วัอกัษรหรือลวดลายดว้ยเส้นนูน
คลา้ยกบัการป้องกนัการปล

4.2.3.8 การฝังไมโครชิพ ใชก้บัหนงัสือเดินทางชนิดอิเล็กทรอนิกส์โดยไมโครชิพ

บการถอดรหสัขอ้มูลเป็นการเฉพาะ
4.2.3.9 การบนัทึกขอ้มูลชีวภาพ ใชก้บัหนงัสือเดินทางชนิดอิเล็กทรอนิกส์โดยทาํ

เดินทางโด จะเก็บ
ได้แก่ เคา้โครงใบหน้า (สําหรับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยใช้เคา้โครงใบหน้า และ

)

4.3 มาตรการด้านกฎหมาย ใช้ลงโทษผู้กระทาํความผดิ
4.3.1 การลงโทษผู้กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

หนังสือเดินทาง
งมีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา ลกัษณะ 7 หมวด 5

2550 โดยมีบทลงโทษผูก้ระทาํความผดิลกัษณะต่
1) การปลอมแปลงหนงัสือเดินทาง ตามมาตรา 269/8
2) การมีและใชห้นงัสือเดินทางปลอม การนาํเขา้ หรือส่งออกหนงัสือเดินทาง

ปลอม ตามมาตรา 269/9 และ 269/10
3) 269/11
4) การปลอมแปลงดวงตราประทบัตามมาตรา269/12 269/13 269/14 และ 269/15
5) ใ และรับโทษภายใน

ราชอาณาจกัรตามมาตรา 8 (2/2) ของประมวลกฎหมายอาญา 1

1 หมายอาญา ( 18) พ.ศ.2550 ไดจ้ากราชกิจจานุเบกษา
124, ตอน 42 ก, 15 สิงหาคม 2550 หรือจาก http://www.thaichicago.net/ebook/gqzette/acts/travel_doc.pdf.
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อยา่งไรก็ดี
ผู ้ ตรวจพบในระหว่างการให้บริการทาํให้ตอ้งนาํกฎ
มาใชล้งโทษผูก้ระทาํความผดิแทน

4.3.2
1)

เช่น การนาํบตัร
ประจาํตวัประชาชน
การให้ขอ้มู

2) การปลอมแปลงเอกสารขอ้มูลผูถื้อหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารประวติัการขอ
หนงัสือเดินทาง

สมคัรไปทาํงานต่างประเทศกบับริษทัจดัหางาน
โดยเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท ไม่ถือเป็นการกระทาํความผิดฐานปลอมหนังสือเดินทาง (ตาม
มาตรา 269/8) เพราะเอกสารขอ้มูลมิใช่หนงัสือเดินทาง ตามคาํนิยามใน

3) การจาํนาํ การรับจาํนาํ และยดึหนงัสือเดินทาง
เป็นปัญหาในต่างประเทศ จนทาํให้สถานเอกอคัรราชทูตของไทยในต่างประเทศตอ้งเขา้ไปแกไ้ข

บางรายได้ปฏิเสธ
ไม่ถือเป็น

นทาง ยกเวน้จะเข้าข่าย

4)

พ.ศ.2526 เพราะสูติบตัรไม่ใช่บตัรประจาํตวัประชาชน ดั ๆ มาใช้
5)
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หนงัสือเดินทางมี
1) พระราชบญัญติับตัรประจาํตวัประชาชน พ.ศ.2526 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติั

บตัรประจาํตวัประชาชน ( 2) พ.ศ. 2542
มาตรา 15 บญั หรือใบรับบตัร หรือใบแทนใบรับ

หรือใบรับบตัร หรือใบแทนใบรับบตัร ตอ้งรับ
6 เดือนถึง 5 ปี และปรั 1 1 แสนบาท
มาตรา 16 หรือใบแทนใบรับบตัร

3 เดือนถึง 3 5 พนัถึง 6

2) พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัการ
ทะเบียนราษฎร ( 2) พ.ศ.2551

มาตรา 50 บญัญติัใหผู้ท้าํ ใช ้หรือแสดงหลกัฐานอนัเป็นเทจ็
หรือเอกสารการทะเบียน

6 เดือนถึง 3 2 1

ตามกฎหมาย

บาท
3) ประมวลกฎหมายอาญา ลกัษณะ 2 หมวด 1 (ความผดิต่อเจา้พนกังาน) มาตรา

137 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน1 พนั อย่างไรก็ดี การดาํเนินการทางกฎหมายต่อผูก้ระทาํ

ยงัมี
การต่างประเทศมีฐานะเป็น “เจา้พนกังาน” หรือไม่ (โปรดดูหวัขอ้ถดัไป)

4.3.3
นบัวา่ มีความสําคญัต่อ

การแกไ้ขปัญหา “เจา้พนกังาน” ตามประมวลกฎหมายอาญาก็จะ
ของความผิด

ต่อเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาในฐานะเป็นผูเ้สียหาย เช่น กรณีมีการแจง้ความเท็จต่อ
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“เจ้า
พนกังาน” ไว ้แต่จากการศึกษาความเห็นของนกัวิชาการ คาํวา่ “เจา้พนกังาน” อาจหมายถึงบุคคล 2
จาํพวก ได้แก่ 1) างชัดเจนให้เป็น“เจา้พนักงาน” และ 2)

(
ไว้ แต่ไม่รวมถึงลูกจา้งของส่วนราชการ
การปฏิบติัตามสัญญาจ้าง)2

ให้บริการหนังสือเดินทาง
บริษทัเอกชน ผูใ้ห้บริการหนังสือเดินทางจึงน่าจะมิใช่ “เจ้าพนักงาน” ทุกคน แต่จาํกัดเฉพาะ

อย่างไรก็ดี สถานะของ “เจา้พนกังาน”
ต่างประเทศวา่ดว้ยการออกหนงัสือเดินทาง
ต่อไป (โปรดศึกษาต่อใน หนา้ 22 ขอ้ 4.4.2.2)

4.4 ปัญหาในการ
4.4.1 การใช้อํานาจตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง

พ.ศ. 2548
4.4.1.1 การปฏิเสธและ
ผลการศึกษาพบวา่ การใหบ้ริการหนงัสือเดินทางแก่ประชาชน ยงัมีปัญหาสาํคญั

การขอหนงัสือเดินทาง ระเบียบฯ ขอ้
21 และ ขอ้ 22 อาทิ ผูข้อ

หรือ
ตาํรวจเห็นวา่ไม่ควรออกหนงัสือเดินทางให้ (มี black list) หรือผูข้อไดท้าํหนงัสือเดินทางสูญหาย
เกินกวา่ 2 1 ปี หรือถา้ให้ผูข้อเดินทางไปต่างประเทศแลว้จะมีผลกระทบกระเทือนต่อ

ระเบียบฯ ก็ขดั
ต่อบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญหรืออา้งว่า การปฏิบติัตามระเบียบฯ ทาํให้ตนไดรั้บความเสียหาย

2 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2550 : 372-377
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เพราะ
ระเบียบดงักล่าว

มีปร 3 ประเด็นดว้ยกนั ไดแ้ก่
1) ขอ้ 42 ไดใ้หอ้าํนาจปลดักระทรวง

การต่างประเท “ ”
พิจารณาวา่ “ ”

และ อเดินทางหมายถึงบุคคลใดบา้ง
จะถือเป็น “พนักงาน

” ตามระเบียบฯ ดว้ยหรือไม่ อย่างไรก็ดี 4 (6)
นิยามคาํว่า “ ” ว่า หมายถึง ข้าราชการ งให้

“ ” จะมีอาํนาจปฏิบติัตามระเบียบฯ จึงตอ้งเป็น
ขา้ราชการ และต้ ดกระทรวงการต่างประเทศ

2) การใชอ้าํนาจในการรับคาํร้องหรือปฏิเสธการรับคาํร้องขอหนงัสือเดินทาง
มระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ วา่ดว้ยการออกหนงัสือเดินทาง พ.ศ.

2548 ฎหมาย แต่เป็
ความเห็นของ 3

นาํหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้ โดยเฉพาะ

มาตรา 3 กาํหนดใหว้ธีิปฏิบติัราชการทางการปกครองตามกฎหมายต่างๆ ตอ้ง

กันความเป็นธรรมหรือมี

มาตรา 12

3 บนัทึกความเห็ ( 6) 21 มกราคม 2552 ตีความการใช้

5 ของพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางการปกครอง
พ.ศ. 2539 (โปรดศึกษาในภาคผนวก ค)
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มาตรา 50
เรียกร้องค่าเสียหายได้

ร
บริหารราชการเกิดความชะงกังนัเพราะไม่สามารถหากฎ

งทางการปกครองมีความแ ฎหมาย  และเป็นเสมือนดาบ
สองคม เพราะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสา ฎหมายได้

ะวงัจะให้เกิดการละเมิดสิทธิ
ไม่ได้
รับผิดชอบดงักล่าวจะตกแก่ส่วนราชการหรื ก็ตอ้งพิจารณาตาม

.ศ.25394

3) การใชอ้าํนาจตามระเบียบฯ จะตอ้งไม่เป็นการขดัหรือแยง้กบักฎหมายใดๆ
“ระเบียบ”

เป็นกฎหมายรัฐธ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ฎหมายสูงสุดของประเทศ ไดมี้บทบญัญติัให้ความคุม้ครองเสรีภาพในการเดินทางของ

ประชาชนไวช้ดัเจน โดยใหมี้การจาํกดัเสรีภา ฎหมายอนุญาตให้
5 เป็นการใชอ้าํนาจตาม

โดยคณะอนุกรรมการ 3 ไดแ้สดงความไม่เห็นดว้ยกบัอาํนาจ

4 พ.ร.บ. .ศ.2539 เจา้
ไปใน

องรับผิด

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

5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 34 “บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการเดินทางและมี

เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
เ
ของผูเ้ยาว.์..” ( http://www.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage)
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ในการปฏิเสธไม่ออกหนงัสือเดินทางใหแ้ก่ผูข้อ โดยใหค้วามเห็นวา่  ระเบียบของกระทรวงการต่าง
ประเทศขดัต่อบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 หมวด 3 (สิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย) 6

4.4.1.2 การออกหนงัสือเดินทางใหแ้ก่ผูเ้ยาว์
บติัตามหลกัเกณฑ์

ของระเบียบกระทรวงการต่างประเทศขอ้ 28
มาร่วมลงนามในสัญญายนิยอมชดใชค้่าเสียหายสาํหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศในแบบคาํร้อง
เป็นการออกระเบียบโดยอาศยับทบญัญติัของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21
บญัญติัวา่ “ผูเ้ยาวจ์ะทาํนิติกรรมใดๆ ตอ้งไดรั้บความยินยอมของผูแ้ทนโดยชอบธรรมก่อน การใด

”
5 มาตรา 1566 และ 1569 ได้

นิติภาวะตอ้งอยูใ่ตอ้าํนาจปกครองของบิดามารดา และผูใ้ชอ้าํนาจปกครองเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรม

อน

สัญญาแลว้ ทยเคยมีหนงัสือขอความร่วมมือมายงักระทรวง
14 ปี ให้กรมประชาสงเคราะห์ทาํ

การตรวจสอ
18 พฤษภาคม 2520 และ 30 พฤษภาคม 2521

ใหก้ระทรวงการต่างประเทศออกหนงัสือเดินทางให้ โดยไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวง
มหาดไทย ( 0708/8937 30
มิถุนายน 2525 ในภาคผนวก ง)

6

สมชัชาคนจนราย (ขอสงวนนาม)

ขอทาํหนงัสือเดินทาง 2548
.ศ.2540
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ประเด็นการใหค้วามร่วมมือกบักระทรวงมหาดไทย เป็นแนวทางในการออกหนงัสือเดินทางให้แก่
ผูเ้ยาว์ โดยไดอ้อกเป็น “ .ศ.
2526 25 มกราคม 2526”
ลาํดบั จนกร ไม่ตอ้งให้ผูเ้ยาว์
ไดรั้บอนุมติัการเดินทางจากกระทรวงมหาดไทยอีกต่อไป แต่ผูเ้ยาวต์อ้งมีบิดาและมารดามาลงนาม
ยินยอมชดใชค้่าเสียหายก่อน ง
ไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

20 ปีบริบูรณ์ หรือยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะตามกฎหมาย
หนงัสือเดินทางจนมีผ ๆ โดยมีสาเหตุจากผูเ้ยาวบ์างรายบิดาและ

หรือเป็นเพราะการหย่าร้าง ห
หาเอกสารมาแสดงถึงสถานะการมีอาํนาจปกครองของตนได้ น ในบางกรณีบิดา มารดา

ไม่สามารถหาหลกัฐานดงักล่าว ไดท้าํการปลอมแปลงเอกสารราชการ

4.4.2 การดําเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทาํผดิ
4.4.2.1 ผลการศึกษา

อย่างไรก็ดี  ในการดาํ

ไม่เขา้ข่ายองค์ประกอบความผิดดงักล่าว เจ้ ๆ
เช่น มี

500-1,000 บาท ารกระทาํ

4.4.2.2 ยงั พิจารณาวา่มี
การกระทาํครบองค์ประกอบความผิดแลว้หรือยงั เช่น ความผิดฐานแจง้ความเท็จต่อเจา้พนกังาน
เพราะ น “เจ้าพนักงาน” การจะเป็น “เจ้า
พนักงาน”
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ทาง
โตแ้ยง้ได้ บริการดา้นทะเบียนราษฎร
ก็จะเห็นว่า
ชดัเจน ใหเ้ป็น “เจา้พนกังาน”

ทาํความผิดกฎหมายอาญาดว้ย (โปรดดูหนา้ 32 ขอ้ 4.8.2)

4.4.3 การดําเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอหนังสือเดินทาง
4.4.3.1 การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล
ในการขอหนงัสือเดินทาง อ

ทาํการบนัทึกไวใ้นสารบบขอ้มูลผูข้อหนงัสือเดินทางและเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั สามารถเขา้ถึง
โดยขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบดว้ย นามสกุล อาย ุเพศ

/
ามารถติอต่อไดใ้นเวลาฉุกเฉิน

หากเป็นหนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลส่วนบุคคลจะรวมถึงขอ้มูลชีวภาพของบุคคล  ไดแ้ก่
เคา้โครงใบหน้า
บางฝ่ายอ้างว่า อาจเป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน กอปรกับ ยงัไม่มีกฎหมายรองรับการ
ดาํเนินการ

4.4.3.2 การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 24 หา้มมิให้

หน่วยงานของรัฐเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล
หรือประชาชนโดยปราศจากความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้ของขอ้มูล
อนุญาตให้เปิดเผยได้ อาทิ การเปิดเผยต่อศาล และเจา้หน้ น่วยงานของรัฐ หรือ

และ

นาจในการดาํเนินการ7

4.5
4.5.1 เป็นประเด็นของการไม่มีกฎหมายรองรับการใช้

7 “พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”, สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี,
มาตรา 24, หนา้ 7



24

กฎหมาย ยงัมีจุดอ่อนไม่สามารถใช้ต่อผูก้ระทาํ
ค

ใหม่เป็นการเฉพาะให้มีบทบญัญติัสาํหรับแกไ้ขปัญหาต่างๆ
โดยมีแนวทางในการจดัทาํร่างกฎหมาย

4.5.1.1 ใหก้ฎหมายหนงัสือเดินทางเป็นกฎหมายแม่บทรองรับการออกกฎหมาย
ของฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่ ระเบียบและกฎเกณฑต่์าง ๆ
กระทบต่อสิทธิในการขอหนงัสือเดินทาง ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

4.5.1.2 กฎหมายหนงัสือเดินทางจะตอ้งมีบทบญัญติัใหค้วามคุม้ครองส่วนราชการ

เก็บข้อมูล หรือเปิดเผยข้
หลกัเกณฑใ์นการดาํเนินการไวใ้หช้ดัเจน

4.5.1.3 กฎหมายจะตอ้งมีบทบญัญั
เดินทางให้ครบถว้น โดยไม่เปิดช่องให้ผูก้ระทาํความผิดรอดพน้จากการถูกดาํเนินคดี  ในฐานะ

4.5.1.4
“เจา้พนกังาน” ตามกฎหมายอาญา
ความผิดได้ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนังสือเ

4.5.2 กระบวนการเสนอเป็นกฎหมายจะตอ้ โดย
ออกเป็น “พระราชบญัญติั...” และสมบูรณ์

ความพยายามเสนอ “(ร่าง) พระราชบญัญติั
หนงัสือเดินทาง” มาแลว้ถึง 4 2527 ปี 2529 ปี 2532 และปี 2540 แต่ยงัไม่ไดท้าํการ
เสนอร่างฯ เขา้สู่การพิจารณาของรัฐสภา ฉบบัปี 2527
กระทรวงการต่างประเทศไดมี้ส่วนสาํคญัในการยกร่างฯ8

4.6 การดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา

8 โปรดศึกษาตวับท “(ร่าง)พระราชบญัญติัหนงัสือเดินทาง”
ดงัปรากฏในสาํเนา 0203/13765 4 ตุลาคม 2527
ในภาคผนวก จ
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4.6.1 ไดเ้คยมีการจดัทาํ (ร่าง) พระราชบญัญติัหนงัสือเดินทาง
จาํนวน 2 ร่างฯ คือ
จดัทาํร่างฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในปี 2527 ชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกลุ่ม

เป็นขอ้สังเกต ไดแ้ก่ 1) ให้มีการออกหนงัสือเดินทางพิเศษ
แก่แรงงานไทยและ 2) ให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและขา้ราชการการเมืองขอหนังสือเดินทางทูต
ได ้อยา่งไรก็ดี ขอ้สังเกตดงักล่าวจึง
ไม่ไดถู้กนาํมาพิจารณา และต่อมาในปี 2532 และปี 2540
การเสนอ (ร่าง) เป็นการภายในอีก แต่ก็มิไดมี้การ
เสนอร่างฯ ใหม่แต่อยา่งใด

4.6.2
ารต่างประเทศเป็นหลกั มิไดมุ้่งเนน้ใชเ้ป็นกฎหมาย

สําหรับลงโทษผูก้ระทาํความผิด ดงั จึงมีรายละเอียดมาก โดยเฉพาะ
มีสิทธิถือหนงัสือเดินทางทูต ( .ส. และขา้ราชการ

การเมือง)
และไม่จาํเป็นตอ้งนาํมาบรรจุไวใ้นตวัร่างฯแต่อยา่งใด  เพราะอาจทาํเป็นกฎหมายของฝ่ายบริหารใน
ภายหลงัไดห้ลงัจากร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแลว้ เช่น ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา

เป็นไปตามเจตนารมณ์ใน

4.6.3 ความผดิ
กบัหนงัสือเดินทาง  และการคุม้ค
กบัหลกัเกณฑ์การออกหนงัสือเดินทาง

ผลกระทบต่อการ
ดาํเนินการจดัทาํและเสนอร่างกฎหมายฯ เอง

4.6.4 องไทยค่อนขา้งมีความผนัผวน
ง

ฝ่ายบริหารมีเสียงขา้งมากอยา่งชดัเจนในรัฐสภา

4.7
4.7.1 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั)
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4.7.1.1 กฎหมายหนงัสือเดินทาง (Passport Act) ของไตห้วนั มีผลบงัคบัใชเ้ป็น
21 พฤษภาคม 2543 มีสาระสําคญัจาํแนกหนงัสือเดินทาง  ออกเป็น 3 ประเภท

ไดแ้ก่ หนงัสือเดินทางทูต โดยบญัญติัถึง
ลกัษณะความผิดต่างๆ และบทกาํหนดโทษ สํา
ใหก้ระทรวงการต่างประเทศเป็นผูด้าํเนินการ โดยประกาศเป็น “Enforcement Rules of the Act”9

4.7.1.2 สาํนกังานการกงสุล (Bureau of Consular Affairs/BOCA) ในสังกดั
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผูรั้บผิดชอบใ

(เมือง Taichung, Kaohsiung และ Hualien)
ไตห้วนัในประเทศต่าง ๆ

4.7.1.3 กฎหมายหนงัสือเดินทางของไตห้วนั
หนงัสือเดินทาง การยดึหนงัสือเดินทาง และการลดอายุของหนงัสือ

สําหรับลกัษณะของ

กฎหมายของไต้หวนั ได้แก่ มีบทลงโทษการ การมอบบตัร
การมอบหนงัสือเดินทางของ

ทาง  และการแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จวา่หนงัสือเดินทางสูญหาย
ไวใ้นมาตราต่าง

1) มาตรา 5 วรรค 2 กาํหนดให้กระทรวงการต่างประเทศมีอาํนาจวางหลกัเกณฑ์
สือเดินทาง  และเอกสารหลกัฐาน

2) มาตรา 10 หา้มมิใหบุ้คคลใดถือหนงัสือเดินทางเกินกวา่ 1 เล่ม
จะไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการต่างประเทศใหถื้อหนงัสือเดินทางไดม้ากกวา่ 1 เล่ม

และวรรค 2 ของม บญัญติัใหผู้เ้ยาวต์อ้งไดรั้บความยนิยอมของบิดา
มารดา หรือผูป้กครองในการขอหนงัสือเดินทาง

9 “Enforcement Rules of the Passport Act” 27 กมุภาพนัธ์ 2545 ตามความในมาตรา 26 ของ

กระทรวงการต่างประเทศออกโดยอาศยัอาํนาจของกฎหมายหนงัสือเดินทาง อาทิ การกาํหนดคุณสมบติัของผูมี้
เดินทางทูต

ในรายละเอียด ด้ (
http://www.boca.gov.tw/ct.asp?xItem=1296&CtNode=97&mp=2)
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3) มาตรา 11 กาํหนดอายขุองหนงัสือเดินทางแต่ละประเภทไวก้วา้งๆ วา่ใหมี้อายุ
ไม่เกิน 5 ปี (หนงัสือเดินทางทูตและหนงัสือเดินทางราชการ)และไม่เกิน 10 ปี (หนงัสือเดินทาง

14 )

4) มาตรา 13 เก็บ
และบนัทึกไวใ้นระบบขอ้มูลและในการออกเล่มหนงัสือเดินทาง

5) มาตรา 15 วรรค 3 ใหอ้าํนาจกระทรวงการต่างประเทศ  กาํหนดอายหุนงัสือ
งสือเดินทาง

ใหม่โดยไม่สุจริต นงัสือเดินทางให้เสียหาย
เช่น หนงัสือเดินทางเล่มเดิมมีการประทบัห้ามเขา้บางประเทศ หรือได้

(black list) หากหนงัสือเดินทางเล่มเดิมมีอายุเหลือนอ้ยกวา่
3 ปี ใหอ้อกเล่มใหม่ทดแทนใหโ้ดยมีอายเุพียง 3 ปี โดยไม่ออกให้ 10 ปี

6) มาตรา 16 เป็นกรณีคลา้ยคลึงกบั ขอ้ 5) แต่เป็นการทาํหนงัสือเดินทางสูญหาย
โดยให้กระทรวงการต่างประเทศกาํห และเรียกดูเอกสาร
ผูท้าํหนงัสือเดินทางสูญหาย และให้อาํนาจกระทรวงการต่างประเทศ และคณะผูแ้ทนไตห้วนัใน

7) มาตรา 17 กาํหนดใหผู้ถื้อหนงัสือเดินทางทูต และหนงัสือเดินทางราชการตอ้ง
ส่งคืนหนังสือเดินทางดังกล่าว

ยกเวน้
ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศใหไ้ม่ตอ้งส่งคืนหนงัสือเดินทางดงักล่าว

8) มาตรา 18 ใหอ้าํนาจกระทรวงการต่างประเทศ และคณะผูแ้ทนไตห้วนั ใน
ประเทศต่างๆ ปฏิเสธการออกหนังสือเดินทางให้แก่บุคคลใด
บญัญติัไว ้อาทิ

9) มาตรา 19 ใหอ้าํนาจกระทรวงการต่างประเทศ และคณะผูแ้ทนไตห้วนั ใน
ประเทศต่างๆ ยึ

นหนงัสือเดินทางปลอม ฯลฯ และให้ทาํการยกเลิก หรือให้อายุของหนังสือ
3 เดือนนบั

จากวั
เป็นตน้

10) มาตรา 23 บญัญติัลกัษณะความผดิ และระวางโทษการปลอมแปลงบตัร
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ประจาํตวัประชาชนหรือแกไ้ขบตัรประจาํตวัประชาชน ดินทาง
(ลงโทษผูป้ลอมหรือแก้ไข) ล่าว (ลงโทษผูใ้ช้)

อบบตัรประจาํตวัประชาชนของตน หรือแจง้ว่าบตัรตนเองสูญหาย
งสือเดินทาง (ลงโทษเจา้ของบตัร)

การใช้บตัรดงักล่าว (ลงโทษผูใ้ช้บตัร)

11) มาตรา 24 กาํหนด หรือใชห้นงัสือเดินทางปลอม
เดินทางของตนให้ หรือแจง้ความเท็จวา่หนงัสือ

12) มาตรา 25
เป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติั มาตรา 4 (“หนังสือเดินทางจะถูกยึด

”)
4.7.2 สาธารณรัฐประชาชนจีน

4.7.2.1 กฎหมายหนงัสือเดินทางของสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Passport Law
of the People’s Republic of China) มีผลใชบ้งัคั 1 มกราคม 2550
หลกัเกณฑแ์ละมีบทกาํหนดโทษผูต่้อกระทาํคว

ใช้มาเป็นเวลากว่า 20 ปี
ลา้สมยั

4.7.2.2 กฎหมายหนงัสือเดินทางของจีน แบ่งประเภทของหนงัสือเดินทางออกเป็น
3 ประเภท ป หนงัสือเดินทางทูต และหนงัสือเดินทางราชการ

รออกหนังสือเดินทางทูต และหนังสือ
ยบและหลกัเกณฑใ์นการขอหนงัสือ

เดินทางแต่ละประเภทในรายละเอียดต่อไป10

10 หลกัเกณฑใ์นการออกหนงัสือเดินทางตามกฎหมายหนงัสือเดินทางของสาธารณรัฐประชาชนจีนดงักล่าวไม่ได้
ครอบคลุมถึงหนงัสือเดินทางฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region Passport)
หลกัเกณฑข์อง “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”

(โปรดดูหนา้ต่อไป)
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4.7.2.3 กระทรวงการต่างประเทศจีน
เดินทางทูตและหนงัสือเดินทางราชการ

4.7.2.4 และบทลงโทษมี
1) มาตรา 4 ให้

ประเภทต่างๆ กล่าวโดยสรุป  ไดแ้ก่ กระทรวงรักษาความสงบภายใน (และหน่วยงานในสังกดั)
รับผิดชอบในการออกหนังสือเดินทางป และกระทรวงการต่างประเทศ
รับผิดชอบในการออกหนงัสือเดินทางทูต สําหรับหนงัสือเดินทางราชการ อาจออกโดยกระทรวง
การต่างประเทศ สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลจีน และหน่วยงานดา้นกิจการต่างประเทศ

2) มาตรา 6 กาํหนดรายละเอียดของเอกสารหลกัฐาน
เดินทางประเภทบุ

3) มาตรา 7 ใหก้ระทรวงรักษาความสงบภายในการทาํการบนัทึกขอ้มูลของผูถื้อ
( อสกุล) เพศ วนัเดือนปีเกิด ด

ของผูถื้อหนงัสือเดินทาง และให้อาํนาจกระทรวงรักษาความสงบภายในกาํหนดรายละเอียดและ
วธีิการใ

4) มาตรา 8 กาํหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิถือหนงัสือเดินทางทูต

สาส์นทางการทูต และกาํหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิถือหนงัสือเดินทางราชการ
รัฐบาลจีนส่งไปประจาํยงัสถานเอกอคัรราชทูต หรือสถานกงสุล (

( 10) างของฮ่องกงมีความแตกต่างจากหนงัสือเดินทางของ
(E-passport)

(Facial Image)
หนงั

(Machine Readable Passport)
ฐ

เดือนกุมภาพนัธ์ 2550 โดยกรมตรวจคนเขา้เมือง (Immigration Department) ของฮ่องกงมี

อคัรราชทูตและสถานกงสุลจีน หรือ
ต่างประเทศจีน (โปรดศึกษารายละเอียดไดจ้าก

Beijing Review.com.cn หรือ http://www.bjreview.com.en/document/txt/2006-12/14/content_50706.htm )
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) หรือประจาํในองค์การสหประชาชาติ องค์กรชาํนาญพิเศษของสหประชาชาติ

ทูต หรือหนงัสือเดินทางราชการ องต่อกระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยให้เป็นอาํนาจของกระทรวงการ
ออกหนงัสือเดินทางทูต และหนงัสือเดินทางราชการใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวหรือไม่

5) มาตรา 9 ใหก้ระทรวงการต่างประเทศ บนัทึกขอ้มูลผูถื้อหนงัสือเดินทางลงบน
หนงัสือเดินทางทูต และหนงัสือเดินทางราชการ ได้ ( ) เพศ วนัเดือนปีเกิด และ

องผูถื้อหนงัสือเดินทาง และให้กระทรวงการต่างประเทศกาํหนดหลกัเกณฑ์
คุณสมบัติของผูข้อ  รายละเอียดของวิธีการ และอายุการออกหนังสือเดินทางทูตและหนังสือ
เดินทางราชการ รวมถึง ชนิดต่างของหนงัสือเดินทางราชการได้

6) มาตรา 13 ใหอ้าํนา
เดินทางแก่บุคคลใดไดห้าก ไม่สมควรออกหนังสือเดินทางแก่บุคคล

ทุจริตในกระบวนการขอ ตอ้งคาํพิพากษาในคดีอาญาและยงัอยูร่ะหวา่งการรับโทษ   ศาลประชาชน
ระหว่างการพิจารณาคดีแพ่ง เป็นผูต้อ้งสงสัยหรือ

จาํเลยในคดีอาญา
นคงหรือทาํใหป้ระเทศเสียผลประโยชน์อยา่งมาก

7) มาตรา 14
เดินทางแก่บุคคลใดไวเ้ป็ 6 เดือนถึง 3 ปี
กลบัมาประเทศจีนได้ หากบุคคลดงักล่าวถูกคาํพิพากษาลง

อยา่งผดิกฎหมาย
8) มาตรา 15 ใหอ้าํนาจศาล ผูแ้ทนประชาชน องคก์รรักษาความสงบภายใน

ของประเทศ และองคก์รฝ่ายบริหาร ทาํการยึดหนงัสือเดินทางของบุคคลใด
วขอ้งกบัการดาํเนินคดีไวไ้ด้

9) มาตรา 16 ใหท้าํการยกเลิกหนงัสือเดินทางได้ ถือหนงัสือเดินทางเสีย
สัญชาติจีน ทาํหนงัสือเดินทางหาย หรือหนงัสือเดินทางถูกขโมย

10) มาตรา 17
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ไดม้าโดยมิชอบ หรือประกาศยกเลิกหนงัสือเดินทางดงักล่าว
11) มาตรา 18 บญั การจดัหาหนงัสือเดินทางปลอม หนงัสือ

โดยให้อาํนาจองค์กรรักษาความ
10 วนั แต่ไม่

เกิน 15 2 พนัหยวน แต่ไม่เกิน 5 พนัหยวน

ความผดิดงักล่าวเป็นความผดิทางอาญาผูก้ระทาํตอ้งรับโทษตามกฎหมายดว้ย
12) มาตรา 19 บญัญติัคว โดยใชห้นงัสือเดินทางปลอม

โดยให้อาํนาจองคก์รรักษา
ความสงบภายในลงโทษผูก้ระทาํความผิดตามกฎหมายดา้นการเขา้เมือง
ใชใ้นการกระทาํความผดิดงักล่าว

13) มาตรา 20 ผูอ้อกหนงัสือเดินทางผูใ้ด กระทาํการเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูถื้อหนงัสือเดินทางอนัเป็นการละ จะตอ้งถูกลงโทษทาง
วนิยั และหากการกระทาํดงักล่าวเป็นความผดิทางอาญา  จะตอ้งถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายดว้ย

4.8 (ร่าง) พระราชบัญญตัิ
หนังสือเดินทาง

ผลการศึกษาพบว่า การดาํเนินการต่อผูก้ระทาํความผิดโดยใชป้ระมวลกฎหมายอาญา ว่า
การกระทาํความผดิบางลกัษณะ ไม่เขา้องคป์ระกอบ

คว ๆ มาใช้ดาํเนินคดีต่อผูก้ระทาํความผิดแทน
หากมีการจดัทาํร่างพระราช
บรรจุไวด้้วย

(โปรดยอ้นดู หนา้ 5 ขอ้ 2.1.3) ไดแ้ก่
4.8.1 พระราชบัญญตัิบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2526 แก้ไขโดยพระราชบัญญตัิบัตร

ประจําตัวประชาชน ( 2) พ.ศ. 254211

1) มาตรา 8 ใหก้ารขอมีบตัรประจาํตวัประชาชน การขอบตัรใหม่
ป็นกฏกระทรวง

2) มาตรา 10 ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถขอตรวจหลกัฐาน หรือคดัสาํเนารายการ

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

เป็นเท็จต่ โ 6 เดือนถึง 5 ปี หรือ
งแต่ 1 1 มาตรา 14 (3)

การใช้หรือแสดงบตัรอนัเกิดจากการกระทาํความผิดตาม มาตรา 14 (1) และมาตรา14 (2) (การ
ปลอมบตัร)

4) มาตรา 15 บญั ร หรือใบรับบตัรหรือใบแทนใบ

6 เดือนถึง 5 งแต่ 1 1 แสนบาท
5) มาตรา 15 ทวิ หรือใบแทน

ตอ้งรับโทษจาํคุกไม่เกิน
6 เดือน และปรับไม่เกิน 1

6) มาตรา 16 บญัญติัใหผู้ ้ หรือใบแทนใบรับ
บตัรของตนไปใช้ในทางทุจริตตอ้งรับโทษ 3 เดือนถึง 3 ปี 5 พนัถึง 6

4.8.2 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร(ฉบั 2) พ.ศ.255112

1) มาตรา 6 วรรคแรก อนุญาตใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียขอตรวจ หรือคดัสาํเนารายการ
ทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนตาย

2) มาตรา 11 .ร.บ.การทะเบียนราษฎรฯ ใหน้ายทะเบียน
เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา

3) มาตรา 12 การ
ตรวจสอบพิสูจน์ตวับุคคลและประมวลผลขอ้มูลทะเบียนประวติัราษฎร ให้สํานกัทะเบียนกลาง

ผูอ้าํนวยการทะเบียนกลางกาํหนด และ
ปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนประวติัราษฎรให้ตรงต่อความเป็นจริงอยู่เสมอ

12 โปรดดูรายละเอียดไดจ้าก http://www.krisdika.go.th/highlightSearch01.jsp?idx=9
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4) มาตรา 14 งการต่างๆ ตาม พ.ร.บ. หรือเจา้ของ
ประวติัตามมาตรา 12 หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมในกรณีเจา้ของประวติัผูเ้ยาว์ ผูอ้นุบาลในกรณีคน
ไร้ความสามารถ หรือทายาทเจ้าของประวติั หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากบุคคลดังกล่า ขอให้นาย
ทะเบียนดาํเนินการคดัและรับรองสําเนาขอ้มูลทะเบียนประ หรือทาํให้

5) มาตรา 15 วรรคแรก ใหส่้วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ ขอใหน้ายทะเบียนจดัส่ง

วรรค 2
ทะเบียนราษฎรแก่ส่วนราชการใดๆ

วรรค 3 ห้ามมิให้ส่วนราชการใดๆ

ร้องขอ
6) มาตรา 17 ขอ้มูลทะเบียนประวติัราษฎรตอ้งถือเป็นความลบั และใหน้าย

ทะเบียนเป็ .ร.บ. ห้ามมิให้ผูใ้ดเปิดเผย
.ร.บ.

พนัธ์ดว้ย หรือ

หรือการดาํเนินคดี และการพิจารณาคดี หรือการปฏิบติัตามกฎหมาย และไม่ว่าในกรณีใดจะนาํ

7) มาตรา 49 ผูใ้ดฝ่าฝืน มาตรา 17 (เปิดเผยขอ้มูลทะเบียนราษฎร) ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2



5
ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ

5.1. ข้อสรุป
ผลการศึกษาทาํให้ไดข้อ้สรุปว่า ฎ บ

หนงัสือเดินทาง โดยมีเหตุผลสนบัสนุน
1) เป็นไปตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

พ.ศ.2550

2) ให้กระทรวงการต่างประเทศมีกฎห
หนงัสือเดินทาง ให้ การใช้ดุลพินิจในการปฏิบติั

3) หมายได้
ตามมาตรา 50 ของพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
สิทธิในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก

4) ฎ
5) “เจ้า

พนกังาน” ตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิด และสามารถเป็นผูเ้สียหายในการเขา้ร้องทุกขด์าํเนินคดีต่อผูก้ระทาํความผิด ในความผิด
ต่อเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาไดอ้ยา่งชดัเจน

6) ฎ ทาง
ราชการและในทางคดีความ จากขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลชีวภาพ ของผูข้อหนงัสือเดินทาง

7) ฎหมายมีพฒันาการสอดคล้

8) ฎ ใชใ้นการใชป้ราบปรามขบวนการอาชญากรรม
หนังสือ

9) กระทรวงมหาดไทย
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อนไปกวา่งานออกบตัรประจาํตวัประชาชน และงาน
ทะเบียนราษฎรจึงควรมีกฎหมายโดยเฉพาะเช่นกนั

5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะใหน้าํ “(ร่าง) พระราชบญัญติัหนงัสือเดินทาง”

2527 (โปรดศึกษาร่างฯ ในภาคผนวก จ) มา
ปรับปรุง ไม่ทนัสมยั และมี

หากเสนอเขา้สู่การพิจารณาของรัฐสภาจึงสมควรตดัออก
จาํเป็นก็สมควรนาํไปออกเป็นกฎหมายของฝ่ายบริหารแทน

5.2.2 ตัวร่างฯ ฉบับใหม่จะต้องมีการปรั
กระทรวงการต่างประเทศอยา่งแทจ้ริง โดยตอ้งมีความกระชบั และไม่มี
กระทบต่อการให้บริการประชาชน แต่ควรให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผูใ้ช้ดุลพินิจโดย

5.2.3 ผลการ
เป็น
รองรับ ไดแ้ก่

1) และส่วนราชการ
หนงัสือ การปฏิเสธ การยดึ การยกเลิก และทาํลาย
หนงัสือเดินทาง งปัจจุบนัไม่มีกฎหมายแม่บทรองรับ ให้อาํนาจ
กระทรวงการต่างประเทศออกหลกัเกณฑด์งักล่าวในรายละเอียดได้

2) การใหค้วามคุม้ครองเจ้
ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลชีวภาพของผูถื้อหนงัสือเดินทางโดยให้กระทรวงการต่างประเทศออก

ต้องใช้
หลกัเกณฑต์ามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

3) นทางเป็น
“เจา้พนักงาน” ตามกฎหมายอาญา
กฎหมายอาญา วา่ดว้ยความผดิต่อเจา้พนกังาน

4)
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5)
การขอหนงัสือเดินทาง วา่ดว้ยความผิด

6)

เดินทาง
7)

5.2.4

เป็น
“เจา้พนกังาน” ตามกฎหมาย

5.3 แบบ (Model) ของ “(ร่าง) พระราชบัญญตัิหนังสือเดินทาง”
ผลการศึกษาไดน้าํ “(ร่าง) พระราชบญัญติัหนงัสือเดินทาง”

ได้ให้ความเห็นชอบ 2527 มาเป็นแม่แบบ โดยนาํกฎหมายไทยบางฉบบัเฉพาะมาตรา
มกัจะใช้ดาํเนินคดีต่อผูก้ระทาํความผิด และส่วนดีของกฎหมายไตห้วนั และจีน บาง

มาตรามาใส่ไวด้ว้ย ประสงคใ์ห้เป็นแบบ (Model) ของ “(ร่าง) พระราชบญัญติัหนงัสือเดินทาง”
สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ไดต่้อไป ถา้ในอนาคตรัฐบาล (ร่าง) พระราชบญัญติัหนงัสือเดินทาง
ฉบบัใหม่ กษา ไปเป็นแม่แบบ
ประหยดัเวลาในการพิจารณายกร่างกฎหมายลงไดม้าก

(การจดัทาํร่างฯ ไดบ้นัทึกเหตุผลในการปรับถอ้ยคาํและ
โดยศึกษาไดใ้นช่องหมาย

เหตุ)

(ร่าง) พระราชบัญญตัิหนังสือเดินทาง
(จากผลการศึกษา)
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บนัทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบญัญติัหนงัสือเดินทาง

พ.ศ. ….

หลกัการ และ เหตุผล

(หมายเหตุ )

มาตรา ๑ “พระราชบญัญติัหนงัสือเดินทาง พ.ศ….”

(หมายเหตุคงไว้ตามมาตรา ๑ ของร่างฯ เดิม)

มาตรา ๒
เป็นตน้ไป

(หมายเหตุ คงไว้ตามมาตรา ๒ ของร่างฯ เดิม)

มาตรา ๓
“หนงัสือเดินทาง”

ต่างประเทศ “หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์” ดว้ย
“ผูถื้อหนงัสือเดินทาง”

“เล่มหนงัสือเดินทาง”

“เอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง” หมายความวา่
ฎกระทรวง

“สถานเอกอคัรราชทูตหรือสถานกงสุลไทย” หมายความว่า สถานเอกอคัรราชทูตหรือ

ช่นเดียวกบัสถานเอกอคัรราชทูตหรือสถานกงสุลไทยดว้ย แต่ไม่รวมถึง

“ขอ้มูลชีวภาพ” “หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์”
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“ประวติัการขอหนงัสือเดินทาง” หมายความวา่ เอกสารและสารบบขอ้มูลการขอและการ
ไดรั้บหนงัสือเดินทางของบุคคล

“เจา้พนกังาน”

มอบหมายจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ

(หมายเหตุ ส่วนใหญ่คงตามมาตรา ๓ ของ ร่างฯ เดิ าร
กฤษฎีกาแล้วโดย ขยายความคําว่า “หนังสือเดินทาง”ให้รวมถึง
“หนังสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์” และ “ข้อมลูชีวภาพ” และ “ประวัติการขอ
หนังสือเดินทาง”และ “ ” ในร่างฯ เดิม เป็น “เจ้า
พนักงาน” ฎหมายอาญา)

มาตรา ๔
จะตอ้งมีหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง เวน้แต่เป็นการเดินทางไปในประเทศ

(หมายเหตุ คงไว้ตาม มาตรา ๔ ของร่างฯ เดิม
กฤษฎีกาแล้ว)

มาตรา ๕ ใหก้ระทรวงการต่างประเทศกาํหนดชนิดของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลชีวภาพ
หลกัเกณฑใ์นการใชข้อ้มูลดงักล่าว

การขอ ขอต่ออายุ ขอแกไ้ข การผลิต การขอรับ การใช้
ผูรั้บตามกาํหนด กฎกระทรวง

ให้กระทรวงการต่างประเทศ เก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูข้อหนงัสือเดินทางไวเ้ป็น
ความลบั การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้ของขอ้มูล
ยกเวน้

(หมายเหตุ ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลชีวภาพ ให้อํานาจ
กระทรวงการต่างประเทศใน
ในการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบตัวบุคคล และให้ความคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ส่วน
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หลักเกณฑ์ในการออกหนังสือเดินทางทุกเ

เดินทางของผู้ เยาว์ ให้ประกาศในกฎกระทรวง
สภาฯ ฎหม
ร่างกฎหมายสู่สภาฯโดยสามารถเทียบเคียงได้กับตัวบท มาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติบัตร
ประจาํตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ กาํหนดไว้ว่า “การขอมีบัตร การขอบัตรใหม่
บัตร การออกบัตร...ให้เป็นไปตามแบบ หลั ฎกระทรวง”

คุ้มครองเจ้าของข้อมลูมิให้ถูกเปิดเผยข้อมูลของตน

ค่าธรรมเนียมแล้ว)

มาตรา ๖ อแกไ้ขหนงัสือเดินทางให้แก่ผูข้อใน

๑
เวน้แต่จะไดรั้บการ

๒ ดีอาญา หรืออยูใ่นระหวา่งการปล่อย
มีการออกหมายจบัไวแ้ลว้

๓
เดินทางออกนอกราชอาณาจกัร

๔
ต่างประเทศได้ หรือหากไดรั้บอนุญาตใหเ้ดินทางออกนอกราชอาณาจกัรจะเป็นภยั

หรืออ
ขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน

๕
ประเทศไทย และผูถื้อหนงัสือเดินทางไดท้าํสัญญากบัทางราชการวา่จะชดใชเ้งิน

แต่ผูถื้อยงัไม่ไดช้ดใชเ้งิน

๖
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(หมายเหตุ ๑๓ ข้อ ๕ เ
ให้ครอบคลุมการดาํเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในต่าง

ข้อ ๖

าใช้ในการกระทําความผิดไว้
ตรวจสอบ หรือไว้เป็นของกลางในการดาํเนินคดี อาทิ บัตรประชาชนปลอม หรือบัตรประชาชน

)

มาตรา ๗ เจา้พนกังานสามารถปฏิเสธห และออกหนงัสือเดินทางให้แก่
งสือเดินทางเดิมสูญหายเกินกวา่ ๒ ๑ จนกวา่

(หมายเหตุ สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่า
ด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๒

)

มาตรา ๘ เจ้าพนักงานอาจยกเลิกหนังสือเดินทางของบุคคลใดได้ กรณี

๑
๒ เจา้พนักงานไม่อาจออกหนังสือ

เดินทาง ใหไ้ดต้ามมาตรา ๖ (๒) (๓) และ (๔)

๓
๔ มีเหตุอั
๕
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งสือเดินทางชนิดเดียวกนัเล่มใหม่
๖ น

เดินทางโดยไม่มีเหตุผลอนัควร
๗ นทางยงัคงอยู่ในต่างประเทศต่อไป อาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประเทศไทย หรือต่างประเทศได้
๘ ามกฎกระทรวง วา่ดว้ยการ

ดาํเนินการต่อหนงัสือเดินทางตาม มาตรา ๕ วรรคสอง
๙ นงัสือเดินทางร้องขอใหย้กเลิกหนงัสือเดินทางของตนเอง โดยแสดงเหตุผล

ในกรณีหนงัสือเดินทางถูกยกเลิก ใหเ้จา้พนกังานแจง้ใหผู้ถื้อหนงัสือเดินทางทราบตาม

เดินทางคืนใหแ้ก่เจา้พนกังาน
กระทรวงการต่างประเทศ

หรือผูค้รอบครองหนงัสือเดินทางได้

(หมายเหตุ ส่วนใหญ่คงไว้ตาม มาตรา ๑๔ ของร่างฯ เดิม ข้อ ๙
ปัจจุบันกองหนังสือเดินทางได้ให้บริการยกเลิกหนังสือเดินทาง ช้

แต่
ผ่านมายงัไม่มีระเบียบ หรือกฎหมายรองรับการดาํเนินการ)

มาตรา ๙ สถานเอกอคัรราชทูต สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ อาจออกหนงัสือสําคญั
ประจาํตวัเป็นเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางให้แก่
ประเทศไทยได้

๑. ๘
๒.

และประสงคจ์ะเดินทาง
กลบัประเทศไทยเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนงัสือเดินทางเล่มใหม่แทนได้

(หมายเหตุ C.I. ตรา ๑๕ ของ ร่างฯ เดิม
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แต่ได้ปรับ ถ้อยคาํให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ปัจจุบัน โดยให้สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล
เป็นผู้ออก C.I. แทน “ ” ตาม ร่างฯ เดิม  และตัดมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ ในร่าง

เอกสารเดินทางคนต่างด้าวออก
ใช้กับผู้มีสัญชาติไทย )

มาตรา ๑๐ ผูใ้ดพิมพเ์ล่มหนงัสือเดินทาง
ศจดัพิมพห์รือวา่จา้งให้จดัพิมพ์

(หมายเหตุ คงไว้ตาม มาตรา ๑๘ ของร่างฯ เดิม)

มาตรา ๑๑
ตอ้งระวางโทษ

วน้แต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าตนมิไดรู้้ว่าเป็นเล่มหนังสือเดินทางหรือส่วนใดของเล่มหนงัสือเดินทาง
กระทรวงการต่างประเทศจดัพิมพห์รือวา่จา้งใหจ้ดัพิมพ์

(หมายเหตุ คงไว้ตาม มาตรา ๑๙ ของร่างฯ เดิม)

มาตรา ๑๒ ส่วนใด เติมตดัทอน
ขอ้ความ หรือแกไ้ขด้วยประการใดๆ ในหนังสือเดินทางโดยไม่มีอาํนาจทาํได้ หรือประทบัตรา

ต้องระวางโทษ

(หมายเหตุ คงไว้ตาม มาตรา ๒๐ ของ ร่างฯ เดิม)

มาตรา ๑๓ ผูใ้ดมีไวใ้นครอบครอง ใช้ หรืออา้งหนังสือเดินทางอนัเกิดจากการกระทาํ
ความผดิตามมาตรา ๑๒ ตอ้งระวางโทษ

รู้วา่เป็นหนงัสือเดินทางปลอม
งหนงัสือเดินทางตาม มาตรา ๑๒ ตอ้งระวางโทษจาํคุก
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การมีหรือครอบครองหนังสือเดินทางตาม มาตรา ๑๒ ๒

ถา้ผูก้ระทาํความผิดตามวรรค ๑ หรือวรรค ๒ เป็ มาตรา
๑๒

(หมายเหตุ วรรคแรกคงไว้ตาม มาตรา ๒๑ ของ ร่างฯ เดิม แต่ ๒ วรรค ๓ และ
วรรค ๔
มาตรา ๒๖๙/๙)

มาตรา ๑๔ เจา้พนกังาน
หนงัสือเดินทาง
แสนบาท

(หมายเหตุ คงไว้ตาม มาตรา ๒๒ ของ ร่างฯ เดิม แ
๒๖๙/๑๒)

มาตรา ๑๕
ดวงตราหรือรอยตราของเจา้ งปกติใชใ้นการทาํหนงัสือเดินทาง และใชด้วงตราหรือรอย

(หมายเหตุ คงไว้ตาม มาตรา ๒๓ ของ ร่างฯ เดิม)

มาตรา ๑๖ ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ใชห้รืออา้งเอกสารปลอมต่อเจา้พนกังานในการขอ
หนงัสือเดินทาง
ตนเอง ตอ้งระวางโทษ หรือ

(หมายเหตุ นาํข้อความใน มาตรา ๒๔ ของ ร่างฯ เดิมมา ปรับปรุง “หรือ
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ตนเอง” เช่น กรณีการสวมบัตรประจาํตัวประชาชนและสูติบัตร
ง ฯ เดิม)

มาตรา ๑๗ ๘ ตอ้งระวางโทษจาํคุก

(หมายเหตุ คงไว้ตาม มาตรา ๒๕ ของ ร่างฯ เดิม)

มาตรา ๑๘ ตอ้งระวางโทษจาํคุก

ผูใ้ดจดัหาหนงัสือเดินทางใหผู้ก้ระทาํความผดิตามวรรค ๑ ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกนั

(หมายเหตุ คงไว้ตาม มาตรา ๒๖ ของ ร่างฯ เดิม แต่ ๒ จาก
๒๖๙/๑๑ วรรค ๒)

มาตรา ๑๙ ผูใ้ดยินยอมมอบหนังสือเดินทางให้ หรือ
หนงัสือเดินทางไว้ หรือขายหนงัสือ หรือแจง้ความเท็จว่าหนงัสือ
เดินทางสูญห อหนงัสือเดินทางได้ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี

(หมายเหตุ ๒๔ วรรค ๓ ของกฎหมายหนังสือเดินทาง ของไต้หวัน
และมาตรา ๑๘ ของกฎ

)

มาตรา ๒๐ ผูใ้ดเอาไปเสีย หรือยึดหนงัสื
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ

ไม่

(หมายเหตุ ๒๕ ของกฎหมายหนังสือเดินทางของไต้หวันและ
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พระราชบัญญติับัตรประจาํตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๕)

มาตรา ๒๑ ผูใ้ดทาํประวติัหนังสือเดินทางปลอม  หรือตดัทอนขอ้ความ  หรือแก้ไขด้วย
ประการใดๆ ในประวติัหนงัสือเดินทางข ตอ้งระวางโทษจาํคุก

(หมายเหตุ เอกสารประวัติการขอ
หนังสือเดินทาง)

มาตรา ๒๒ การกระทาํความผิดตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา
๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ หรือ มาตรา ๒๑
แมก้ระทาํนอกราชอาณาจกัรก็ใหถื้อวา่ไดก้ระทาํภายในราชอาณาจกัร

(หมายเหตุ คงไว้ตาม มาตรา ๒๗ ของ ร่างฯ เดิม แต่ มาตร )

มาตรา ๒๓ ให้เจา้พนั
เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา

(หมายเหตุ นการให้สามารถใช้กฎหมายอาญา
)

มาตรา ๒๔

(หมายเหตุ คงไว้ตาม มาตรา ๒๘ ของ ร่างฯ เดิม)

มาตรา ๒๕ ใหบ้รรดาประกาศ กฎ ระ
ด หรือแยง้กับ

จนกว่าจะได้มีก ฎ
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(หมายเหตุ คงไว้ตาม มาตรา ๒๙ ของ ร่างฯ เดิม)

มาตรา ๒๖ หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

(หมายเหตุ คงไว้ตาม มาตรา ๓๐ “เอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทาง” และตัด “หนังสือสําคัญประจาํตัว เอกสารเดินทางสําหรับคนต่างด้าว หรือเอกสารการ
เดินทางฉุกเฉิน” ออก)

มาตรา ๒๗ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ
เจา้พนกังานออกหนงัสือเดินทาง ตามอาํนาจหน้

กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม ไม่เกินอตัราท้าย

(หมายเหตุ ส่วนใหญ่คงไว้ตาม มาตรา ๓๑ “พนักงาน
”ตามร่างฯ เดิม เป็น “เจ้าพนักงาน”

ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๒ หมวด ๑ “ความผิดต่อเจ้าพนักงาน” บาง
ข้อความ
ตัวบทใน มาตรา ๒๓ ของ พระราชบัญญติับัตรประจาํตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ ด้วย)

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ
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ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การทาํงาน
รัฐวสิาหกจิ
พ.ศ. 2520 นิติกร กองกฎหมาย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั
ส่วนราชการ
พ.ศ. 2521 3
พ.ศ. 2522 นกัการข่าว 3 กรมประมวลข่าวกลาง สาํนกันายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2530 นกัวชิาการพาณิชย์ 5 กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2532 3 กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2534 3 กองนโยบายฯ กรมอาเซียน
พ.ศ. 2535 เลขานุการโท สถานเอกอคัรราชทูต ณ คูเวต
พ.ศ. 2537 5 กองการเมือง กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ
พ.ศ. 2539 เลขานุการเอก สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงออสโล
พ.ศ. 2543 6 สาํนกังานปลดักระทรวง
พ.ศ. 2545 นิติกร 7 หวัหนา้สาํนกังานหนงัสือเดินทางฯ บางนา กองหนงัสือ

เดินทาง กรมการกงสุล
พ.ศ. 2549 นิติกร 8ว กองหนงัสือเดินทาง กรมการกงสุล
ปัจจุบัน นิติกร ชาํนาญการพิเศษ กองหนงัสือเดินทาง กรมการกงสุล
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