ล่าสุด 14/12/2558

๑

เปรียบเทียบความผิดตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับ พ.ศ. 2526

ฉบับ พ.ศ. 2526 (แก้ไข ฉ.2 พ.ศ.2542)

ฉบับ พ.ศ. 2526 (แก้ไข ฉ.3 พ.ศ.2554)

(รกจ. 20 เม.ย.2526 / ใช้บังคับ 21 เม.ย. 2526)

(รกจ. 2 มี.ค. 2542 / ใช้บังคับ 1 เม.ย. 2542)

(รกจ. 11 พ.ค. 2554 / ใช้บังคับ 10 ก.ค. 2554)

มาตรา ๑๔ ผู้ไม่มีสัญชาติไทยผู้ใด ยื่นคาขอมีบัตรโดย
แจ้งข้อความ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ว่าตนเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือใช้บัตรซึ่งตน
หมดสิทธิใช้ ตามมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 6
เดือน ถึง 5 ปี และปรั บตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง
100,000 บาท

มาตรา ๑๔ ผู้ใด
(๑) แจ้งข้อความหรื อแสดงหลั กฐานอันเป็นเท็จ ต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการขอมีบัตรตามมาตรา ๕ วรรคสี่
หรือมาตรา ๖ หรือการขอมีบัตรใหม่ตามมาตรา ๖ ตรี หรือ
การขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้ง
แต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๒) ปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ต้องระวาง
โทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000
บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๓) ใช้หรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ อันเกิด
จากการกระทาความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษ
ตามที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
ถ้าผู้กระทาความผิดตาม (๓) เป็นผู้กระทาความผิดตาม
(๑) หรือ (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๓) แต่กระทงเดียว

มาตรา ๑๔ ผู้ใด
(๑) ยื่นคาขอมีบัตรโดยมิได้มีสัญชาติไทย ด้วยการแสดง
หลั ก ฐานอั นเป็ น เท็ จ หรื อ ปกปิ ด ข้อ ความจริ งต่ อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
(๒) แจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ในการขอมีบัตรตามมาตรา ๖ หรือการขอมีบัตร
ใหม่ตามมาตรา ๖ ตรี หรือการขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยน
บัตรตามมาตรา ๖ จัตวา อันมิใช่เป็นกรณีตาม (๑) ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
(๓) ปลอมบัตร หรือใบรับ หรือใบแทนใบรับ ต้องระวาง
โทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000
บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๒
ฉบับ พ.ศ. 2526

ฉบับ พ.ศ. 2526 (แก้ไข ฉ.2 พ.ศ.2542)

ฉบับ พ.ศ. 2526 (แก้ไข ฉ.3 พ.ศ.2554)

(รกจ. 20 เม.ย.2526 / ใช้บังคับ 21 เม.ย. 2526)

(รกจ. 2 มี.ค. 2542 / ใช้บังคับ 1 เม.ย. 2542)

(รกจ. 11 พ.ค. 2554 / ใช้บังคับ 10 ก.ค. 2554)

ถ้าผู้กระทาความผิด หรือผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนการกระทา
ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) เป็นเจ้าพนักงาน ไม่ว่า
จะมีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ก็ตาม ต้อง
ระวางโทษจ าคุ ก ตั้ ง แต่ 1 ปี ถึ ง 15 ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
20,000 บาทถึง 300,000 บาท
ถ้าผู้กระทาความผิด หรือผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนการกระทา
ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่
40,000 บาท ถึง 300,000 บาท

(๔) ใช้หรือแสดงบัตร หรือใบรับ หรือใบแทนใบรับ
อันเกิดจากการกระทาความผิดตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
ถ้าผู้กระทาความผิดตาม (๔) เป็นผู้กระทาความผิดตาม
(๑) (๒) หรือ (๓) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
แล้วแต่กรณี แต่กระทงเดียว
ถ้ า ผู้ ก ระท าความผิ ด หรื อ ผู้ ใ ช้ หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การ
กระทาความผิดตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เป็นเจ้า
พนักงานออกบัตร เจ้าพนักงานตรวจบัตร หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ต้อ งระวางโทษจาคุก ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี
และปรับตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง 300,000 บาท

**ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป

**ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป

**พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2505 ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2506 ถึงวันที่ 20 เม.ย. 2526 มาตรา 17 ผู้ไม่มีสัญชาติไทยผู้ใด ยื่นคาขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ว่าตนมีสัญชาติไทย หรือใช้บัตรซึ่งตนหมดสิทธิที่ จะใช้ตามมาตรา 11 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งปรับทั้งจา

