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พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๕) ของมาตรา ๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา
“(๑๕) “หนังสือเดินทาง” หมายความวา เอกสารสําคัญประจําตัวไมวาจะมีรูปลักษณะใด
ที่รัฐบาลไทย รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศออกใหแกบุคคลใด เพื่อใชแสดงตน
ในการเดิ น ทางระหว า งประเทศ และให ห มายความรวมถึ ง เอกสารใช แ ทนหนั ง สือ เดิ น ทางและ
แบบหนังสือเดินทางที่ยังไมไดกรอกขอความเกี่ยวกับผูถือหนังสือเดินทางดวย”
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มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๒/๒) ของมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา
“(๒/๒) ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๙/๘ ถึงมาตรา ๒๖๙/๑๕”
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๕ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง มาตรา ๒๖๙/๘
มาตรา ๒๖๙/๙ มาตรา ๒๖๙/๑๐ มาตรา ๒๖๙/๑๑ มาตรา ๒๖๙/๑๒ มาตรา ๒๖๙/๑๓ มาตรา ๒๖๙/๑๔
และมาตรา ๒๖๙/๑๕ ของลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ในภาค ๒ ความผิด
แหงประมวลกฎหมายอาญา
“หมวด ๕
ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
มาตรา ๒๖๙/๘ ผูใดทําหนังสื อเดิ นทางปลอมขึ้ นทั้งฉบับหรือแตส วนหนึ่งส วนใด เติมหรื อ
ตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใด ๆ ในหนังสือเดินทางที่แทจริง หรือประทับตราปลอมหรือ
ลงลายมือชื่อปลอมในหนังสือเดิน ทาง โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือ ประชาชน
ถาไดกระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนหนังสือเดินทางที่แทจริ ง ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลอม
หนังสือเดินทาง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๒๖๙/๙ ผู ใ ดใช ห รื อ มี ไ ว เ พื่ อ ใช ซึ่ ง หนั ง สื อ เดิ น ทางปลอมตามมาตรา ๒๖๙/๘
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ผูใดจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา ๒๖๙/๘ ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
การมีหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา ๒๖๙/๘ จํานวนตั้งแตสองฉบับขึ้นไป ใหสันนิษฐาน
ไวกอนวามีไวเพื่อจําหนาย
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนผูปลอมซึ่งหนังสือเดินทาง ตามมาตรา
๒๖๙/๘ ใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดียว
มาตรา ๒๖๙/๑๐ ผูใดนําเขาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตาม
มาตรา ๒๖๙/๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําไปเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามป
ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
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มาตรา ๒๖๙/๑๑ ผูใดใชหนังสือเดินทางของผูอื่นโดยมิชอบ ในประการที่นาจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองแสนบาท
ผูใดจัดหาหนังสือเดินทางใหผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
มาตรา ๒๖๙/๑๒ ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผนปะตรวจลงตราอันใชในการ
ตรวจลงตราสําหรับการเดินทางระหวางประเทศ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับ
ตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๒๖๙/๑๓ ผูใดใชดวงตรา รอยตรา หรือแผนปะตรวจลงตราที่ทําปลอมขึ้นตามมาตรา
๒๖๙/๑๒ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูปลอมซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผนปะตรวจลงตรา
ตามมาตรา ๒๖๙/๑๒ ใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดียว
มาตรา ๒๖๙/๑๔ ผูใดนําเขาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือ
แผนปะตรวจลงตราซึ่งระบุไวในมาตรา ๒๖๙/๑๒ อันเปนของปลอม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป
ถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๒๖๙/๑๕ ผูใดใชดวงตรา รอยตรา หรือแผนปะตรวจลงตราอันแทจริงที่ใชในการ
ตรวจลงตราสําหรับการเดินทางระหวางประเทศโดยมิชอบ ในประการที่นาจะกอใหเกิดความเสียหาย
แกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๙/๑๓”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช พระราชบั ญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ป จจุบั นการกอการรายและ

อาชญากรรมขามชาติไดทวีความรุนแรงและมีรูปแบบที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น และไดมีการใชหนังสือเดินทาง
เปนเครื่องมือในการกระทําดังกลาวซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงภายในประเทศและตอความสัมพันธ
ระหวางประเทศ สมควรขยายขอบเขตของการกระทําความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางใหกวางขึ้น และ
สมควรกําหนดอัตราโทษใหเหมาะสมกับความผิด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

