
 ตารางล าดับอัตราโทษความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทางทะเบียนและบตัร 
  

ล าดับ
ที ่

มาตรา อัตราโทษ 
(เรียงจากอัตราโทษสูงสดุลงไปหาอัตราโทษต ่าสุด) 

 

อายุความ 

(ปี) 

1 มาตรา 148 

มาตรา 149 
- จ ำคุก ตั้งแต ่5 ปี ถึง 20 ปี หรือจ ำคุก ตลอดชีวิต และ  
- ปรับ ตั้งแต ่1000,000 บำทถึง 400,000 บำท หรือ 
- ประหำรชีวิต 
 

20 

2 มาตรา 150 - จ ำคุก ตั้งแต ่5 ปี ถึง 20 ปี หรือจ ำคุก ตลอดชีวิต และ 
- ปรับ ตั้งแต ่100,000 บำท ถึง 400,000 บำท หรือ 
 

20 

3 มาตรา 250 - จ ำคุก ตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี และ 
- ปรับ ตั้งแต่ 100,000 บำท ถึง 400,000บำท  

20 

4 *มาตรา 14  
วรรคสาม 

- จ ำคุก ตั้งแต ่3 ปี ถึง 15 ปี และ 
- ปรับ ตั้งแต ่60,000 บำท ถึง 300,000 บำท 
 

15 

5 มาตรา 266 - จ ำคุก ตั้งแต ่1 ปี ถึง 10 ปี และ 
- ปรับ ตั้งแต ่20,000 บำท ถึง 200,000 บำท 
 

15 

6 *มาตรา 14 (3) 
มาตรา 269/4 

วรรคสอง 

- จ ำคุก ตั้งแต ่1 ปี ถึง 10 ปี หรือ 
- ปรับ ตั้งแต ่20,000 บำท ถึง 200,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
 
 

15 

7 มาตรา 157 - จ ำคุก ตั้งแต ่1 ปี ถึง 10 ปี หรือ 
- ปรับ ตั้งแต ่20,000 บำท ถึง 200,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 

15 

8 *มาตรา 13 (2) - จ ำคุก ไม่เกิน 10 ปี และ 
- ปรับ ไม่เกิน 200,000 บำท 

15 

9 มาตรา 161 - จ ำคุก ไม่เกิน 10 ปี และ 
- ปรับ ไม่เกิน 200,000 บำท 

15 

10 มาตรา 251 - จ ำคุก ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 7 ปี และ 
- ปรับ ตั้งแต่ 20,000 บำท ถึง 140,000บำท  

10 

11 มาตรา 269/4 
วรรคหนึ่ง 

- จ ำคุกตั้งแต ่1 ป ีถึง 7 ปี หรือ 
- ปรับตั้งแต่ 20,000 บำท ถึง 100,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
 

10 

12 มาตรา 158 

มาตรา 162 
- จ ำคุก ไม่เกิน 7 ปี และ 
- ปรับ ไม่เกิน 140,000 บำท 
 

10 

13 มาตรา 269/1 

มาตรา 269/2 
- จ ำคุกตั้งแต ่1 ปี ถึง 5 ปี และ 
- ปรับตั้งแต่ 20,000 บำท ถึง 100,000 บำท 
 

10 

14 *มาตรา 14 (1) - จ ำคุก ตั้งแต ่1 ปี ถึง 5 ปี หรือ 
- ปรับ ตั้งแต ่20,000 บำท ถึง 100,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
 

10 

15 **มาตรา 50  
วรรคสอง 

- จ ำคุก ตั้งแต ่6 เดือน ถึง 5 ปี และ 
- ปรับ ตั้งแต ่20,000 บำท ถึง 200,000 บำท 
 

10 

16 *มาตรา 15 

**มาตรา 15 
- จ ำคุก ตั้งแต ่6 เดือน ถึง 5 ปี และ 10 

ล่ำสุด 3/4/2561 



2 

 

                                            ตำรำงล ำดับอัตรำโทษควำมผิดที่เกีย่วข้องกับกำรทุจริตทำงทะเบียนและบัตร/ นำยแสน สุรวิญญูวร นติิกรช ำนำญกำร สปท. สน.บท.  

 

ล าดับ
ที ่

มาตรา อัตราโทษ 
(เรียงจากอัตราโทษสูงสดุลงไปหาอัตราโทษต ่าสุด) 

 

อายุความ 

(ปี) 

- ปรับ ตั้งแต ่10,000 บำท ถึง 100,000 บำท 

17 มาตรา 265 - จ ำคุก ตั้งแต ่6 เดือน ถึง 5 ปี และ 
- ปรับ ตั้งแต ่10,000 บำท ถึง 100,000 บำท 
 

10 

18 *มาตรา 12 

*มาตรา 13 (1) 
มาตรา 269/5 

 

มาตรา 9, 
มาตรา14 

(พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
พ.ศ.  ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉ.2) พ.ศ. 2560) 

- จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ 
- ปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 

10 

19 มาตรา 143 

มาตรา 144 

มาตรา 159 

มาตรา 160 

มาตรา 188 

- จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ 
- ปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 
 
 

10 

20 *มาตรา 50  
วรรคหนึ่ง 

- จ ำคุก ตั้งแต ่6 เดือน ถึง 3 ปี หรือ 
- ปรับ ตั้งแต ่20,000 บำท ถึง 100,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
 

10 

21 *มาตรา 16 - จ ำคุก ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี หรือ 
- ปรับ ตั้งแต่ 5,000 บำท ถึง 60,000 บำท  
 

10 

22 *มาตรา 14 (2) 
มาตรา 269/6 

- จ ำคกุ ไม่เกิน 3 ปี หรือ 
- ปรับ ไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
 

10 

23 มาตรา 264 

มาตรา 267 
- จ ำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือ 
- ปรับ ไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 

10 

24 มาตรา 7 
(พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำ

ควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.  ๒๕๕๐) 

- จ ำคุก ไม่เกนิ 2 ปี หรือ 
- ปรับ ไม่เกิน 40,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 

10 

25 มาตรา 6 
(พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำ

ควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.  ๒๕๕๐) 

- จ ำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือ 
- ปรับ ไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 

5 

26 *มาตรา 15 ทวิ - จ ำคุก ไม่เกิน 6 เดือน และ 5 



3 

 

                                            ตำรำงล ำดับอัตรำโทษควำมผิดที่เกีย่วข้องกับกำรทุจริตทำงทะเบียนและบัตร/ นำยแสน สุรวิญญูวร นติิกรช ำนำญกำร สปท. สน.บท.  

 

ล าดับ
ที ่

มาตรา อัตราโทษ 
(เรียงจากอัตราโทษสูงสดุลงไปหาอัตราโทษต ่าสุด) 

 

อายุความ 

(ปี) 

- ปรับ ไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
27 **มาตรา 17 - จ ำคุก ไม่เกิน 6 เดือน และ 

- ปรับ ไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
5 

28 มาตรา 5 
(พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำ

ควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.  ๒๕๕๐) 

- จ ำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือ 
- ปรับ ไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

5 

29 มาตรา 137 - จ ำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือ 
- ปรับ ไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
 

5 

30 *มาตรา 14 (4) - ระวำงโทษตำมท่ีก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดตำมมำตรำ 14 (1) (2) หรือ (3)  
 

10,10,15 

31 มาตรา 252 - ระวำงโทษตำมท่ีก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดตำมมำตรำ 250 - มำตรำ 251 10,20 
32 มาตรา 268 - ระวำงโทษตำมท่ีก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดตำมมำตรำ 264 - มำตรำ 267 

 

10 
 

หมายเหตุ 

เครื่องหมาย “*” หมายถึง เป็นความผิดตามกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 

เครื่องหมาย “**” หมายถึง เป็นความผิดตามกฎหมายทะเบียนราษฎร 

มาตรา 15, 17, 50 เป็นควำมผดิตำม พ.ร.บ.กำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534  
มาตรา 12, 13, 14 , 15 , 15 ทวิ , 16 เป็นควำมผิดตำม พ.ร.บ.บัตรประจ ำตัวประชำชน พ.ศ. 2526 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2554  
มาตรา 137 – มาตรา 269/6 เป็นควำมผดิตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
อายุความ ดูในประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 95 

 

 


