
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การป้องกันและปราบปราม                             
การทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
  

โดย.... 
 

ส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง 

    
 



มาตรการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

 รายงานประจ าวันผลการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรฯ ทุกวัน 

 การใช้บัตร Smartcard และรหัสผ่านท่ีใช้เข้าระบบการ
ปฏิบัติงาน อย่างระมัดระวัง 

 นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเฉพาะตัว 

 โปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักทะเบียน เพ่ือ
ติดตามเฝ้าระวังพฤติการณเ์ส่ียง หรือกรณีต้องสงสัย 

 ตรวจติดตามความเคล่ือนไหวหรือการเปล่ียนแปลงรายการ
ทะเบียนและบัตร ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกวัน  



มาตรการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

 ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด 

 การตรวจสอบข้อมูลบุคคลและรายการทางทะเบียน 

    ให้ถูกต้องชัดเจนก่อนทุกครั้ง 

 ประเด็นการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อ... 

     ๑.พิสูจน์ความเป็นจริง 

     ๒.การปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ   

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการแก้ไขเยียวยาปัญหาทาง
ทะเบียนและบัตร ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว (หนังสือระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0309.6/ว 323   ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557) 

 



การบันทึกบุคคลต้องตรวจสอบ(caution sign) 

 หนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท.๐๓๐๙.๖/ว ๘๗๘๗ ลงวันท่ี ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 สน.บท(สปท.) บันทึกไว้ในรายการบุคคลต้องสงสัยอาจมีการทุจริตทาง
ทะเบียนและบัตรฯ 

 มีผลให้ส านักทะเบียน ต้องระมัดระวังและตรวจสอบบุคคลให้ชัดเจน 

 ไม่ตัดสิทธิการด าเนินการต่าง ๆ ทางทะเบียนของเจ้าของรายการ 

 ตรวจสอบไม่พบการทุจริต /ต้องสงสัย จะยกเลิกบันทึกการแจ้งเตือน 
“caution sign” 







พฤติการณ์การกระท าทุจริตทางทะเบียน 

      ๑. การแจ้งเกิด และเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน โดยมิชอบ 
     ๒. การแก้ไขรายการทางทะเบียน 
     ๓. การแก้ไขหลักฐานเอกสารการทะเบียนราษฎร 
     ๔. การแอบอ้างสวมตัวท าบัตรประจ าตัวประชาชน 
     ๕. การทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
     ๖. การจดทะเบียนสมรสโดยมิชอบ หรือโดยอ าพราง 
     ๗. การปลอมแปลงเอกสารทางทะเบียน 



ช่องทางการตรวจพบกรณีทุจริตทางทะเบียน 

 การร้องเรียน/ร้องทุกข์  โดยเจ้าของรายการ หรือคู่กรณีท่ีเสียหาย 

 ส านักทะเบียนตรวจพบเอง  จากการปฏิบัติงาน ปกตใินแต่ละวัน 

 ตรวจรายงานการปฺฏิบัติงานประจ าวัน พบความผิดปกต ิ

 ตรวจโปรแกรมเฝ้าระวัง/ต้องสงสัย โดยส านักบริหารการ
ทะเบยีน 

 เสนอข่าวส่ือมวลชน หรือแจ้งจากหน่วยงานอ่ืน 



ภาพตัวอย่างการตรวจสอบภาพใบหน้าและ
ลายนิว้มือ  กรณีต้องสงสัยทุจริตสวมตัวท าบัตร 



ภาพตัวอย่างการตรวจสอบภาพใบหน้าและ
ลายนิว้มือ กรณีต้องสงสัยทุจริตสวมตัวท าบัตร 



การตรวจพบภาพใบหน้าแตกต่างในฐานข้อมูลการทะเบียน 









หน่วยงานอ่ืนตรวจสอบพบ หรือแจ้งเบาะแส 



นสพ. 



การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

          ๑. ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

           ๑.๑ รายการความเคล่ือนไหวทางทะเบียน เช่น รายการ
บุคคล  สูติบัตร การเพิ่มชื่อ รายการบ้าน การย้ายที่อยู่ 
รายการขอมีบัตรทั้งของผู้ร้อง ผู้ถูกแอบอ้าง 

           ๑.๒ ตรวจค้นพยานเอกสารทางทะเบียนและบัตร หรือ
เอกสารราชการอ่ืน 

           ๑.๓ ตรวจสอบข้อมูลพยานบุคคลที่จะช่วยในการพิสูจน์
ยืนยันตัวตน 



 



ระบบทะเบียนราษฎร ที่มีการตรวจสอบข้อมลูภาพทะเบียนประวตัิ 
โปรแกรมตรวจสอบคดัรับรองรายการบคุคลและบ้าน  



 







การตรวจสอบข้อเท็จจริง(ต่อ) 

  
๒. สอบสวนพยานบุคคล เช่น ผู้ร้อง เจ้าของรายการ
และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องใกล้ชิด 

๓. แจ้งการตรวจสอบหลักฐานเอกสารราชการอื่น / 
ให้ส านักทะเบียนอื่น ช่วยตรวจสอบเอกสารหรือ
สอบสวนพยานบุคคลตามประเด็นท่ีต้องการ 
ติดตามเร่งรัดผลด าเนินการทุกระยะ 



การตรวจสอบข้อเท็จจริง(ต่อ) 

๔. รวบรวมข้อเท็จจริง ระเบียบ/กฎหมาย ความเห็นและ
ข้อสั่งการเสนอผู้บังคับบัญชา 

๕. ไม่มีมูล ขอยุติเรื่อง และแจ้งผู้แจ้งเรื่อง/ผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ ทราบ 

 

******************* 

 



การด าเนินการทางทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

   กรณีเป็นการมีช่ือและรายการในทะเบียนบ้าน
โดยมิชอบ หรือเจ้าของรายการที่แท้จริง ซึ่งถูก 
แอบอ้างไม่มีตัวตนอยู่แล้ว ให้นายทะเบียนสั่งระงับ
การเคลื่อนไหวทางทะเบียนไว้ก่อน หรือจ าหน่าย
ช่ือและรายการบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียน
บ้าน ตามกฎหมายและระเบียบ ( พ.ร.บ.การ
ทะเบียนราษฎรฯ มาตรา ๑๐ ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๐ 

   หรือข้อ ๑๑๐/๑ และกฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๑) 



   กรณีเป็นการแอบอ้างใช้ช่ือและรายการผู้อ่ืน   
โดยเจ้าของรายการที่แท้จริงยังมีตวัตนอยู่จริง     
ให้นายทะเบียนปรับปรุงแก้ไขรายการทางทะเบียน
ของเจ้าของรายการกลับคืนเข้าในทะเบียนบ้าน 
หลังเดมิก่อนที่จะมีการด าเนินการโดยมิชอบ     
ทางทะเบยีน เว้นแต่ไม่สามารถด าเนินการได้      
ให้พจิารณาตามความเป็นจริง 

 เพกิถอนหลักฐานเอกสารทางทะเบยีนราษฎรที่มี
การด าเนินการโดยมิชอบ โดยหมายเหตุให้ทราบถงึ
ที่มาของการเพกิถอน แล้วลงลายมือช่ือและวัน
เดือนปีก ากับไว้ 
 



  กรณีการแอบอ้างสวมตัวท าบัตรประจ าตัวประชาชน  

   ให้นายอ าเภอ / ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ 
ผู้อ านวยการเขต ปลัดเทศบาล หรือปลัดเมืองพัทยา เป็น    
ผู้สั่งจ าหน่ายหลักฐานเอกสารเก่ียวกับบัตรประจ าตัว
ประชาชนท่ีเก่ียวข้องทุกฉบับ พร้อมทั้งเรียกบัตรประจ าตัว
ประชาชนท่ีมีการกระท าผิดดังกล่าวคืนเพ่ือจ าหน่าย โดย
หมายเหตุให้ทราบสาเหตุและท่ีมาของการจ าหน่ายหลักฐาน
เอกสาร แล้วลงลาย มือชื่อและวันเดือนปีก ากับไว้ 



การจ าหน่ายหลักฐานเอกสาร 

การบันทึกยกเลิกรายการขอมีบัตร 

ในฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน 
 

  มท.  ปกปิด  ท่ี  มท 0310.3/ ว 174  ลงวันท่ี  31  ส.ค. 2537 
(บัตรที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 

  ปค.  ท่ี  มท 0310.3/ ว 2505   ลงวันท่ี  6  ต.ค. 2540                      
(บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 

 มท. ท่ี  มท 0309.6/ ว 323  ลงวันท่ี  12  ก.พ. 2557 



 



 



    กรณทีีม่ีการน าชื่อและรายการที่แอบอ้างไปขอตั้งหรอืเปลี่ยน 

   ชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกลุ ใหน้ายทะเบียนทอ้งที ่ยกเลิกหลักฐาน
ทางทะเบยีนและเรยีกหนังสือส าคัญเกี่ยวกบัชื่อตวั ชื่อรอง หรือ   
ชื่อสกุล คืนจากผู้แอบอ้าง พรอ้มทั้งหมายเหตุการณย์กเลกิ ใน
หลักฐาน หรือหนังสอืส าคญั แลว้ลงลายมือชื่อและวันเดือนปี 

   กรณีมีการน าชือ่และรายการทีแ่อบอ้างไปจดทะเบียนครอบครัว  
ให้นายทะเบยีนบนัทึกข้อเท็จจรงิเกีย่วกับรายการของผู้แอบอ้างไว้
เป็นหลกัฐานในทะเบียนครอบครัว (หนังสือกรมการปกครอง   ที่ 
มท ๐๓๑๐.๒/ว ๑๕๒๙ ลว. ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ) เพิกถอนการ
จดทะเบยีนสมรส เสีย (บันทึก คกก.กฤษฎีกา  เรื่องเสร็จที ่ ๕๑/
๒๕๕๖ เรื่อง การเพิกถอนทะเบยีนสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย) 



การด าเนินการกรณีจดทะเบียนสมรส  
โดยมิชอบ(อ าพราง) ของหญิงไทยกับชายต่างด้าว(อินเดีย) 

 ตรวจสอบให้ได้ข้อยุติว่ามีการจดทะเบียนสมรสชอบด้วยประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หรือไม ่

 ๑. คู่สมรสได้แสดงความยินยอมสมรสต่อหน้านายทะเบียน(ลงชื่อ) 

 ๒. กรณีไปจดทะเบียนสมรสแต่ไม่ได้มีเจตนาอยู่กินฉันสามีภรรยา
กันจริง คู่สมรสต้องไปร้องขอต่อศาลสั่งให้การสมรสเป็นโมฆะ 

 ๓. กรณีคู่สมรสไม่ได้ย่ืนค าร้องขอจดและไม่ได้มาลงช่ือต่อหน้า แต่
นายทะเบียนทุจริตในการจดทะเบียนสมรส (ถือเป็นค าสั่งทาง
ปกครอง) ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสั่ง อาจเพิกถอน
ค าสั่งทางปกครอง ได้เสมอ 

(ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๓๐๙.๓/ว ๒๒๗๕ ลว.๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 



  การแก้ไข (เยียวยา) ปัญหาทางทะเบียน          
ให้แก้ไขรายการทางทะเบียน เพื่อคืนสถานะทางทะเบียน
ให้แก่เจ้าของรายการที่แท้จริงซึ่งถูกกระทบสิทธิโดย
สุจริตทันที โดยไม่ต้องรอผลการด าเนินคดีอาญา หรือ 
การด าเนินการทางวินัย 
 



การด าเนินการทางคดีอาญา  

 นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
ผู้อ านวยการเขต ปลัดเทศบาล หรือปลัดเมืองพัทยา  
หรืออาจมอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้างาน     
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน เป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ให้ด าเนินคดีอาญา 
กับผู้กระท าความผิดทุกคน ในทุกข้อหาความผิดที่ปรากฏ                 

        โดยไม่ต้องพิจารณาว่าความผิดนั้นจะขาดอายุความไปแล้ว
หรือไม่ ส าหรับกฎหมายทีใ่ช้อ้างเพือ่เอาผิดแก่ผู้กระท าผดิใหถ้ือ
วันที่มีการกระท าผิด  
 



การด าเนินการทางวินัย  

    ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้กระท าผิดวินัยแจ้งผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ พิจารณาสั่งลงโทษหรือแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ขึ้นสอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน กฎ ก.พ. และ
หากปรากฏชัดแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
จ านวนหลายราย หรือมีพฤติการณ์รู้เห็นเชื่อมโยงกับกระบวนการ
กระท าทุจริตด้วย หรือเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อการสอบสวนของ
คณะกรรมการ หรืออาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการอย่าง
ร้ายแรง ควรมีค าสั่งพักราชการหรือให้ออกราชการไว้ก่อน  

   ส าหรับการพิจารณาโทษทางวินัย ให้ลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ใน       
ทุกระดับและพิจารณาโทษสถานหนัก ตามควรแก่กรณี 
 



การรายงานผลการด าเนินการ  

 อ าเภอ กิ่งอ าเภอ ส านักงานเขต เทศบาล และเมืองพทัยา 
รายงานใหจ้ังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทราบทกุระยะจนกว่า    
จะเป็นทีสุ่ด และให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบและ
ควบคุมใหก้ารด าเนนิการดังกลา่วเป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วน 
แล้วรวบรวมข้อเทจ็จริงและความเหน็แจ้งใหก้รมการปกครอง
ทราบทกุระยะจนกว่าจะเปน็ที่สดุ รวมทั้งมีหน้าทีเ่ร่งรดัตดิตาม
ผลการด าเนินการทางคดีอาญาและทางวินัย 
 



การแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 หน่วยงานทีต่รวจพบหลักฐาน หรือรายการต้องสงสัย หรือได้รับ
หนังสือแจ้งเรื่อง หรือการร้องเรียน/รอ้งทกุข์ เป็นผู้ประสานงาน
กับอ าเภอ กิ่งอ าเภอ ส านักงานเขต เทศบาล และเมืองพทัยา 
หรือหน่วยงานอื่น เพื่อจะไดพ้จิารณาด าเนินการกับผูก้ระท าผิด 
และหลักฐานเอกสารทางทะเบยีนหรือเอกสารราชการอื่นที่มีการ
ออกโดยมิชอบตามอ านาจหน้าที่ในส่วนทีเ่กีย่วข้องต่อไป และ
หากเป็นกรณทีจุริตทางทะเบียนและบตัรประจ าตัวประชาชน
เกิดขึ้นในเขตท้องที ่ต้องพิจารณาด าเนนิการเช่นเดยีวกัน 



 
ความผิดตามพระราชบัญญัติ 

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 

       มาตรา ๕๐  ผู้ใด ท า ใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็น
เท็จ หรือกระท าการเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อ่ืนมีชื่อหรือมี
รายการอย่างหน่ึงอย่างใดในทะเบียนบ้านหรือเอกสาร
การทะเบียนราษฎรอ่ืนโดยมิชอบ (โทษจ าคุกตั้งแต่หก
เดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ) 

      ในกรณีผู้กระท าผิดตามวรรคหนึ่งเป็นคนซ่ึงไม่มี
สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ (โทษจ าคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสอง
แสนบาท) 



 
ค าพพิากษาศาลฎีกาที ่ 22039/2555 
ป.อ. มาตรา 91, 267   
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 มาตรา 50 วรรคหนึ่ง 
  ข้อเท็จจริงรับฟังได้วา่ เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2550 จ าเลยแจ้ง

ย้ายช่ือนายพิชิตเข้าไปในทะเบียนบ้านบ้านเลขท่ี 72 และแจ้ง
ย้ายช่ือนายนิรภยัเข้าไปในทะเบียนบ้านบ้านเลขท่ี 151 วนัท่ี 19 
มกราคม 2550 จ าเลยแจ้งย้ายช่ือนายเมธาเข้าไปในทะเบียน
บ้านบ้านเลขท่ี 99 และวนัท่ี 25 มกราคม 2550 จ าเลยแจ้งย้าย
ช่ือนายกาญจน์พิสฐิเข้าไปในทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี 172 แจ้ง
ย้ายช่ือนายกิตตคิณุเข้าไปในทะเบียนบ้านบ้านเลขท่ี 157 แจ้ง
ย้ายช่ือนายสรายทุธเข้าไปในทะเบียนบ้านบ้านเลขท่ี 189 และ
แจ้งย้ายช่ือนางมะลแิละนายสรุศกัดิเ์ข้าไปในทะเบียนบ้าน
บ้านเลขท่ี 146 อนัเป็นความเท็จ  



 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  22039/2555(ต่อ) 
 

   เห็นว่า แม้จ าเลยจะกระท าความผิดในลักษณะเดยีวกนัโดยแจ้ง
ข้อความอันเป็นเทจ็ย้ายชื่อบคุคลทั้งแปดเขา้ไปมีชือ่ในทะเบยีนบา้น  
ของผู้อื่น และแจ้งย้ายชื่อนายพชิิตและนายนิรภยัวันเดียวกนั แจ้งย้ายชื่อ
นายกาญจนพ์สิิฐ นายกิตติคุณ นายสรายุทธ และนางมะลกิับนายสุรศักดิ์
วันเดียวกัน กับแจ้งย้ายชื่อนายเมธา อีกวันก็ตาม แต่จ าเลยก็แจ้งย้ายชื่อ
บุคคลต่างรายกันและเข้าไปในทะเบียนบ้านคนละฉบับกนั จ าเลยจึงมี
เจตนากระท าความผิดแยกตา่งหากจากกันตามจ านวนครั้งทีจ่ าเลยแจ้ง
ย้ายบุคคลเขา้ไปมีชื่อในทะเบยีนบ้านของผู้อื่นแตล่ะฉบับ การกระท าของ
จ าเลยจึงเปน็ความผิด 7 กรรม มิใช่ 3 กรรม 



 
ความผิดตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ.

๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๓)พ.ศ.๒๕๕๔ 
    มาตรา ๑๔* ผู้ใด 

                  (๑) ยื่นค าขอมบีัตรโดยมิได้มีสัญชาติไทย ด้วยการแสดงหลักฐานอัน    
เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจรงิต่อพนักงานเจ้าหน้าที่(๑ ปี-๕ ปี) 

               (๒) แจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่     
ในการขอมีบัตร การขอมบีัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร(ไม่เกิน ๓ ปี) 

               (๓) ปลอมบัตร  ใบรับ หรือใบแทนใบรับ(๑ ป-ี๑๐ ปี) 

               (๔) ใช้หรือแสดงบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับ อันเกดิจากการกระท า
ความผดิตาม  (๑) (๒) หรือ (๓) (โทษตาม (๑) (๒) หรือ(๓)) 

                ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๔) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๑) (๒) หรือ(๓) 
ด้วย ให้ลงโทษตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณ ีแต่กระทงเดียว 

            ถ้าผู้กระท าความผิด  ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนการกระท าความผิดตาม (๑)   
(๒) (๓) หรือ (๔) เป็นเจ้าพนักงานออกบัตร เจ้าพนักงานตรวจบัตร หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที(่ ๓ ปี- ๑๕ ป)ี 

 



      ฎีกาที่ ๑๕๗๒/๒๕๔๙  จ าเลยถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนจาก

ฉบับที่แท้จริงซึ่งเป็นเอกสารราชการแล้วจ าเลยแก้ไขในช่องช่ือ ช่ือสกุล วันออก
บัตร วันหมดอายุ แล้ว น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนดังกล่าวไปถ่ายส าเนา
เอกสารอีก เพื่อใหผู้้หนึ่งผูใ้ดหลงเช่ือว่าส าเนาเอกสารดังกล่าวมขี้อความตรงกับ
ต้นฉบับและน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชนเป็นการท าปลอม
เอกสารขึ้นทั้งฉบับ แม้จ าเลยจะมิได้แก้ไขในเอกสารที่แท้จริง การกระท าของ
จ าเลยก็เป็นความผิดฐานปลอมบัตรประจ าตัวประชาชนอันเป็นเอกสารราชการ
และฐานใช้บัตรประจ าตัวประชาชนอันเป็นเอกสารราชการปลอมตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 265 
พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ.2526 มาตรา 14 (2) (3) 

         บัตรประจ าตัวประชาชนเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการที่ออกให้โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในการแสดงตนของบุคคล 

ค าพพิากษาฎีกาที่วนิิจฉัยความผิด 
กฎหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 


