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บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกัน
การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

										
ส่วนที่ ๑ : ศาลอาญา   ศาลอาญาธนบุรี  ศาลอาญากรุงเทพใต้
   ศาลจังหวัด  และศาลแขวง
แนวทางการใช้บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจำเลย สำหรับศาลอาญา ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต้
ศาลจังหวัด และศาลแขวง
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ประมวลกฎหมายอาญา
พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
พ.ร.ก. แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง  พ.ศ. ๒๕๑๖
พ.ร.บ. การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ร.บ. ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕
พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐
พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙
พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

ส่วนที่ ๑

ศาลอาญา ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต้
ศาลจังหวัด และศาลแขวง

๑

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

แนวทางการใช้บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
สำหรับศาลอาญา ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลจังหวัด และศาลแขวง
การอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ เป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาโดยแท้ หากผู้พิพากษาเห็นสมควร
ให้ปล่อยชั่วคราวควรถือแนวทางตามบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางนี้ ซึ่งอาจพิจารณากำหนดวงเงินประกัน
ให้มากหรือน้อยกว่าวงเงินประกันที่กำหนดไว้ตามความเหมาะสมในแต่ละคดี
การพิ จารณาปล่ อ ยชั่ ว คราวผู้ ต้ อ งหาหรื อ จำเลยควรกำหนดวงเงิ น ประกั น โดยเที ย บเคี ย งกั บ
ระวางโทษดังต่อไปนี้ เว้นแต่เกณฑ์มาตรฐานกลางกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
		
คดีระวางโทษตามกฎหมาย		 วงเงินประกัน/บาท
จำคุกไม่เกิน ๕ ปี
ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐
จำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี
ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐
จำคุก ๑๐ - ๑๕ ปี
๒๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐
จำคุก ๕ - ๒๐ ปี
๒๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐
จำคุก ๑๐ - ๒๐ ปี
๓๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐
จำคุก ๑๕ - ๒๐ ปี
จำคุก ๕ - ๒๐ ปี  จำคุกตลอดชีวิต
๑๐๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐
จำคุก ๑๕ - ๒๐ ปี  จำคุกตลอดชีวิต
๑๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐
จำคุก ๕ - ๒๐ ปี  จำคุกตลอดชีวิต  ประหารชีวิต
๓๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐
จำคุก ๑๕ - ๒๐ ปี  จำคุกตลอดชีวิต  ประหารชีวิต
๕๐๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐
จำคุกตลอดชีวิต
๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐
ประหารชีวิต
สำหรับคดีทมี่ อี ตั ราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน ๓ ปี การใช้ดลุ พินจิ กำหนดวงเงินประกัน สมควรกำหนด
โดยคำนวณจากระวางโทษตามกฎหมายจำคุกขั้นสูงไม่เกินปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ
ในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวควรถือเป็นหลักว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยพึงได้รับอนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราว เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างชัดแจ้ง เช่น โอกาสที่
ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี การแทรกแซงพยานหลักฐานหรือก่อเหตุร้ายประการอื่น ฯลฯ ทั้งนี้ ควรระบุ
เหตุผลไว้โดยครบถ้วนและชัดแจ้ง
การกำหนดวงเงินประกันสำหรับการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท
ควรพิจารณาข้อหาที่มีอัตราโทษหนักกว่าเป็นเกณฑ์ ส่วนการกระทำอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
๒
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ควรพิจารณารวมวงเงินประกันในแต่ละกรรมเข้าด้วยกันแล้วลดลงตามส่วนที่เห็นสมควร ในกรณีจำเลย
คนเดียวกันถูกแยกฟ้องเป็นหลายคดีในศาลเดียวกัน ศาลอาจใช้ดลุ พินจิ กำหนดวงเงินประกันและหลักประกัน
สำหรับทุกคดีรวมกันก็ได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลหรือพฤติการณ์พิเศษเป็นอย่างอื่น
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่ว่าตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น เช่น ความผิดฐาน
ลักทรัพย์ความผิดเกีย่ วกับการกูย้ มื เงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกีย่ วกับผูบ้ ริหารสถาบันการเงิน
ความผิดเกี่ยวกับเช็ค ฯลฯ ควรคำนึงถึงราคาหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกำหนดวงเงินประกัน
ให้สูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานด้วย แต่การกำหนดวงเงินประกันสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่ควรเกินราคา
หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย
ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ต้ อ งหาหรื อ จำเลยจะเดิ น ทางออกนอกราชอาณาจั กรหรื อเป็น
ชาวต่างประเทศ ศาลอาจกำหนดเป็นเงื่อนไขก่อนการปล่อยชั่วคราวว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นจะต้องถ่าย
เอกสารหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ส่งไว้ที่ศาล แต่หากมีความจำเป็นต้องปล่อยชั่วคราว ศาลควรกำหนดเงื่อนไข
ห้ามผู้ต้องหาหรือจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว หาก
ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรให้ศาลพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป
โดยศาลอาจกำหนดให้เพิ่มวงเงินประกันด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อหมดความจำเป็นในการห้ามผู้ต้องหาหรือจำเลย
เดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ศาลแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วด้วย
ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยแล้ว หากศาลเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว ศาลอาจ
เพิ่มวงเงินประกันตามบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางนี้ตามสมควรแก่กรณีก็ได้ แต่ไม่ควรเพิ่มเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของวงเงินประกันเดิม
ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ยกฟ้องและให้ขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา ศาลควรอนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราว

๓
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บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

วงเงินประกัน/บาท
หมายเหตุ
ไม่เกิน ๑ ใน ๓
ของจำนวนเงิน
ตามเช็ค แต่ไม่ควรเกิน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท

พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๗๒ วรรคหนึ่ง ฝ่าฝืน มาตรา ๗ ทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า
ซึ่งอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน โดยมิได้รับอนุญาต
(๑) ซื้อ มี สั่ง อาวุธปืน ไม่มีทะเบียน
ก. ปืนสั้น (รวมถึงปืนไฟแช็กและปืนปากกา)
๑๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
ข. ปืนยาว ปืนแก๊ป
ค. ปืนอัดลม
๑๐,๐๐๐
อาจกำหนดเพิ่มจาก
ง. มีปืนเกินกว่า ๑ กระบอก
อัตรา ก. ข. ค.
ตามสมควรแก่กรณี
(๒) ทำหรือนำเข้าอาวุธปืนไม่มีทะเบียน
๑๐๐,๐๐๐
		 วรรคสอง
(๑) ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งกรณีเกี่ยวกับส่วนหนึ่ง  
๕๐,๐๐๐
ส่วนใดของอาวุธปืน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
   
(๒) มีเครื่องกระสุนปืน
๒๐,๐๐๐
		 วรรคสาม มีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น
๕๐,๐๐๐
๗๒ ทวิ วรรคหนึ่ง มีเครื่องกระสุนปืน
๒๐,๐๐๐
		 วรรคสอง		
(๑) ปืนไม่มีทะเบียน และ
ก. พาติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ
                หรือ
        
ข. พาไปโดยเปิดเผยหรือไปในชุมนุมชน
            
(มาตรา ๘ ทวิ วรรคสอง)
๔

๑๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

ใช้สำหรับกรณี
มีปืนและพกพา
หากเป็นปืนแก๊ป
ปืนอัดลม ให้ลด
วงเงินประกันลง
กึ่งหนึ่ง
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มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
(๒) ปืนมีทะเบียนของผู้อื่น และ
ก. พาติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ
๖๐,๐๐๐
                หรือ
๘๐,๐๐๐
ข. พาไปโดยเปิดเผยหรือไปในชุมนุมชน
(๓) ปืนมีทะเบียนของตน แต่ไม่มีใบอนุญาตให้มี
               อาวุธปืนติดตัว และ
ก. พาติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ
๒๐,๐๐๐
               หรือ
ข. พาไปโดยเปิดเผยหรือไปในชุมนุมชน หรือ
๔๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ค. มีใบอนุญาตให้พกพา แต่พาโดยเปิดเผย
๗๓ (๑) ทำ ประกอบ สั่ง นำเข้า มีหรือจำหน่ายอาวุธปืน
               หรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
(๒) ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ

๓๐๐,๐๐๐

๗๓ ทวิ (๑) ผู้รับใบอนุญาตซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน
               ไม่มีทะเบียน (มาตรา ๓๓)
(๒) จำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนแก่
               ผู้ไม่มีใบอนุญาตให้ซื้อหรือมีและใช้ (มาตรา ๓๔)

๑๐๐,๐๐๐

๗๔

ทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ค้าหรือจำหน่ายวัตถุระเบิด
โดยไม่ได้รับอนุญาต

วรรคหนึ่ง ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ
ซื้อ มี ใช้ สั่งหรือนำเข้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด นอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตาม มาตรา ๕๕
                กรณีมีกระสุนปืนสงครามอย่างเดียว
                ไม่เกิน ๕ นัด
                เกิน  ๕  นัด    แต่ไม่เกิน  ๒๐  นัด
                เกิน  ๒๐  นัด  แต่ไม่เกิน  ๕๐  นัด
                เกิน  ๕๐ นัดขึ้นไป
๗๘

๕

๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ
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พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

หมายเหตุ การกำหนดวงเงินประกันในกรณีคำร้องให้ปล่อยชั่วคราวระบุทั้งสารบริสุทธิ์ หน่วยการใช้ และ
น้ำหนักสุทธิ หรือระบุเพียงสองอย่าง การพิจารณาให้ถอื เรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้ สารบริสทุ ธิ์ หน่วยการใช้
น้ำหนักสุทธิ
ในกรณีผตู้ อ้ งหาหรือจำเลยมียาเสพติดให้โทษหลายชนิดหรือหลายประเภท การกำหนดวงเงินประกัน
ควรพิจารณาวงเงินประกันรวมกัน
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
๖๕ วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๑
(๑) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือ แอล เอส ดี
       
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน ๐.๕ มก.
           
หน่วยการใช้ ไม่เกิน ๑๐
           
น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน ๒๐๐ มก.
       
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๐.๕ มก. ขึ้นไป
           
หน่วยการใช้ เกิน ๑๐ ขึ้นไป
            
น้ำหนักสุทธิ เกิน ๒๐๐ มก. ขึ้นไป
(๒) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
        
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน ๒๕๐ มก.
            
หน่วยการใช้ ไม่เกิน ๑๐
           
น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน ๑ กรัม
         
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๒๕๐ มก. ขึ้นไป
              หน่วยการใช้ เกิน ๑๐ ขึ้นไป
              น้ำหนักสุทธิ เกิน ๑ กรัม ขึ้นไป
(๓) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน ๒ กรัม หรือ
               น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน ๒.๕ กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๒ กรัมขึ้นไป หรือ
               น้ำหนักสุทธิ เกิน ๒.๕ กรัมขึ้นไป
		 วรรคสอง ผลิต นำเข้า หรือส่งออก เพื่อจำหน่าย

๖

วงเงินประกัน/บาท

๕๐๐,๐๐๐
เป็นดุลพินิจ

๕๐๐,๐๐๐
เป็นดุลพินิจ

๕๐๐,๐๐๐
เป็นดุลพินิจ
เป็นดุลพินิจ
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มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑
		 วรรคสาม ผลิต ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ โดยแบ่ง
		 บรรจุหรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็น
สารบริสุทธิ์จำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิ
ไม่ถึงปริมาณตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม
(๑) เด็กซ์โตรไลเซอร์ ไยต์หรือแอล เอส ดี
       
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน ๐.๕ มก.
๓๕๐,๐๐๐
          
หน่วยการใช้ ไม่เกิน ๑๐
          
น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน ๒๐๐ มก.
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๐.๕ มก. แต่ไม่ถึง ๐.๗๕ มก.
๕๐๐,๐๐๐
           
หน่วยการใช้ เกิน ๑๐ แต่ไม่ถึง ๑๕
			 น้ำหนักสุทธิ เกิน ๒๐๐ มก. แต่ไม่ถึง ๓๐๐ มก.
(๒) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
        
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน ๒๕๐ มก.
๓๕๐,๐๐๐
            
หน่วยการใช้ ไม่เกิน ๑๐
           
น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน ๑ กรัม
       
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๒๕๐ มก. แต่ไม่ถึง ๓๗๕ มก.
๕๐๐,๐๐๐
           
หน่วยการใช้ เกิน ๑๐ แต่ไม่ถึง ๑๕
           
น้ำหนักสุทธิ เกิน ๑ กรัม แต่ไม่ถึง ๑.๕ กรัม
(๓) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ อื่นๆ นอกจากข้างต้น
        
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน ๒ กรัม หรือ
๓๕๐,๐๐๐
            
น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน ๒.๕ กรัม
         
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๒ กรัม แต่ไม่ถึง ๓ กรัม หรือ
๕๐๐,๐๐๐
			 น้ำหนักสุทธิ เกิน ๒.๕ กรัม แต่ไม่ถึง ๓.๗๕ กรัม
		 วรรคสี่ ผลิตโดยแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุตามวรรคสาม
เพื่อจำหน่าย
(๑ ) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือแอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน ๐.๕ มก.
๕๐๐,๐๐๐
หน่วยการใช้ ไม่เกิน ๑๐
น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน ๒๐๐ มก.

๗

หมายเหตุ
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มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๐.๕ มก. แต่ไม่ถึง ๐.๗๕ มก.
๑,๐๐๐,๐๐๐
หน่วยการใช้ เกิน ๑๐ แต่ไม่ถึง ๑๕
				 น้ำหนักสุทธิ เกิน ๒๐๐ มก. แต่ไม่ถึง ๓๐๐ มก.
(๒) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน ๒๕๐ มก.
๕๐๐,๐๐๐
หน่วยการใช้ ไม่เกิน ๑๐
น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน ๑ กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๒๕๐ มก. แต่ไม่ถึง ๓๗๕ มก.
๑,๐๐๐,๐๐๐
หน่วยการใช้ เกิน ๑๐ แต่ไม่ถึง ๑๕
น้ำหนักสุทธิ เกิน ๑ กรัม แต่ไม่ถึง ๑.๕ กรัม
(๓) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน ๒ กรัม
๕๐๐,๐๐๐
น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน ๒.๕ กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๒ กรัม แต่ไม่ถึง ๓ กรัม
๑,๐๐๐,๐๐๐
				 น้ำหนักสุทธิ เกิน ๒.๕ กรัม แต่ไม่ถึง ๓.๗๕ กรัม
วรรคหนึ่ง จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๑ มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ จำนวน
หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณ ตาม
มาตรา ๑๕ วรรคสาม
(๑) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือแอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน ๐.๕ มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน ๑๐
น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน ๒๐๐ มก.
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๐.๕ มก. แต่ไม่ถึง ๐.๗๕ มก.
หน่วยการใช้ เกิน ๑๐ แต่ไม่ถึง ๑๕
				 น้ำหนักสุทธิ เกิน ๒๐๐ มก. แต่ไม่ถึง ๓๐๐ มก.
(๒) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน ๒๕๐ มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน ๑๐
น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน ๑ กรัม
๖๖

๘

๓๕๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐
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มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๒๕๐ มก. แต่ไม่ถึง ๓๗๕ มก.
๕๐๐,๐๐๐
หน่วยการใช้ เกิน ๑๐ แต่ไม่ถึง ๑๕
น้ำหนักสุทธิ เกิน ๑ กรัม แต่ไม่ถึง ๑.๕ กรัม
(๓) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ อื่นๆ นอกจากข้างต้น
๓๕๐,๐๐๐
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน ๒ กรัม
น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน ๒.๕ กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๒ กรัม แต่ไม่ถึง ๓ กรัม
๕๐๐,๐๐๐
น้ำหนักสุทธิ เกิน ๒.๕ กรัม แต่ไม่ถึง
๓.๗๕ กรัม
		 วรรคสอง กรณีตามวรรคหนึ่ง คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์
มีปริมาณตั้งแต่ที่กำหนด ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม
แต่ไม่เกิน ๒๐ กรัม
(๑) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือแอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ ๐.๗๕ มก. แต่ไม่เกิน ๒.๕ มก.
๕๐๐,๐๐๐
หน่วยการใช้ ตั้งแต่ ๑๕ แต่ไม่เกิน ๕๐
				 น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ ๐.๓ กรัม แต่ไม่เกิน ๑ กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๒.๕ มก. แต่ไม่เกิน ๕ มก.
๘๐๐,๐๐๐
หน่วยการใช้ เกิน ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐
น้ำหนักสุทธิ เกิน ๑ กรัม แต่ไม่เกิน ๒ กรัม
ค. สารบริสุทธิ์ เกิน ๕ มก. แต่ไม่เกิน ๗.๕ มก.
๒,๐๐๐,๐๐๐
หน่วยการใช้ เกิน ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๑๕๐
น้ำหนักสุทธิ เกิน ๒ กรัม แต่ไม่เกิน ๓ กรัม
ง. สารบริสุทธิ์ เกิน ๗.๕ มก.ขึ้นไป
เป็นดุลพินิจ
หน่วยการใช้ เกิน ๑๕๐ ขึ้นไป
น้ำหนักสุทธิ เกิน ๓ กรัมขึ้นไป
(๒) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
๕๐๐,๐๐๐
ก. สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ ๓๗๕ มก. แต่ไม่เกิน
๑.๒๕ กรัม
หน่วยการใช้ ตั้งแต่ ๑๕ แต่ไม่เกิน ๕๐
				 น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ ๑.๕ กรัม แต่ไม่เกิน ๕ กรัม

๙
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มาตรา

		
๖๗

ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๘๐๐,๐๐๐
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๑.๒๕ กรัม แต่ไม่เกิน ๒.๕ กรัม
หน่วยการใช้ เกิน ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐
น้ำหนักสุทธิ เกิน ๕ กรัม แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม
ค. สารบริสุทธิ์ เกิน ๒.๕ แต่ไม่เกิน ๓.๗๕ กรัม
๒,๐๐๐,๐๐๐
หน่วยการใช้ เกิน ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๑๕๐
น้ำหนักสุทธิ เกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน ๑๕ กรัม
ง. สารบริสุทธิ์ เกิน ๓.๗๕ กรัมขึ้นไป
เป็นดุลพินิจ
หน่วยการใช้ เกิน ๑๕๐ ขึ้นไป
น้ำหนักสุทธิ เกิน ๑๕ กรัมขึ้นไป
(๓) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ ๓ กรัม แต่ไม่เกิน ๕ กรัม
๕๐๐,๐๐๐
หรือน้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ ๓.๗๕ กรัม แต่ไม่เกิน
๖.๒๕ กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๕ กรัม แต่ไม่เกิน ๖ กรัม
๘๐๐,๐๐๐
หรือน้ำหนักสุทธิ เกิน ๖.๒๕ กรัม แต่ไม่เกิน
๗.๕ กรัม
ค. สารบริสุทธิ์ เกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน ๘ กรัม หรือ
๒,๐๐๐,๐๐๐
น้ำหนักสุทธิ เกิน ๗.๕ กรัม แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม
ง. สารบริสุทธิ์ เกิน ๘ กรัมขึ้นไป หรือ
เป็นดุลพินิจ
น้ำหนักสุทธิ เกิน ๑๐ กรัมขึ้นไป
วรรคสาม กรณีตามวรรคหนึ่ง คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์
เป็นดุลพินิจ
เกิน ๒๐ กรัมขึ้นไป
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๑
มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ จำนวนหน่วยการใช้
มีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม
(๑) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือแอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน ๐.๕ มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน ๑๐
น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน ๒๐๐ มก.

๑๐

๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๐.๕ มก. แต่ไม่ถึง ๐.๗๕ มก.
๒๐,๐๐๐
หน่วยการใช้ เกิน ๑๐ แต่ไม่ถึง ๑๕
				 น้ำหนักสุทธิ เกิน ๒๐๐ มก. แต่ไม่ถึง ๓๐๐ มก.
(๒) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
๑๐,๐๐๐
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน ๒๐๐ มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน ๑๐
น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน ๑ กรัม
๒๐,๐๐๐
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน ๒๐๐ มก. แต่ไม่ถึง ๓๗๕ มก.
หน่วยการใช้ เกิน ๑๐ แต่ไม่ถึง ๑๕
น้ำหนักสุทธิ เกิน ๑ กรัม แต่ไม่ถึง ๑.๕ กรัม
(๓) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน ๒ กรัม หรือ
๑๐,๐๐๐
น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน ๕ กรัม
ข. เกิน ๒ กรัม แต่ไม่ถึง ๓ กรัม หรือ
๒๐,๐๐๐
น้ำหนักสุทธิ เกิน ๕ กรัม แต่ไม่ถึง ๗.๕ กรัม
วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๒
           ไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
               เกิน ๑ กิโลกรัมขึ้นไป
		 วรรคสอง กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน
๖๘

วรรคหนึ่ง มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๒
             น้ำหนักสุทธิ ไม่ถึง ๕ กรัม
            น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ ๕ แต่ไม่ถึง ๒๐ กรัม
             น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่  ๒๐ แต่ไม่ถึง ๑๐๐ กรัม
		 วรรคสอง จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๒  นอกจากมอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน
             น้ำหนักสุทธิ ไม่ถึง ๑๐๐ กรัม

๔๐๐,๐๐๐
เป็นดุลพินิจ
เป็นดุลพินิจ

๖๙

๑๑

๑๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ ๑๐๐ กรัม แต่ไม่ถึง ๕๐๐ กรัม
๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
			 น้ำหนักสุทธิ  ตั้งแต่ ๕๐๐ กรัม แต่ไม่ถึง ๑ กิโลกรัม
             น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ ๑ กิโลกรัมขึ้นไป
เป็นดุลพินิจ
		 วรรคสาม จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๒ ที่เป็นมอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน คำนวณเป็น
สารบริสุทธิ์ไม่ถึง ๑๐๐ กรัม
           สารบริสุทธิ์ ไม่ถึง ๕ กรัม
๑๐๐,๐๐๐
            สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ ๕ กรัม แต่ไม่ถึง ๒๐ กรัม
๓๐๐,๐๐๐
            สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ ๒๐ กรัม แต่ไม่ถึง ๑๐๐ กรัม
๕๐๐,๐๐๐
            กรณีตามวรรคสาม เป็นมอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน
เป็นดุลพินิจ
คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ ๑๐๐ กรัมขึ้นไป
วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า ส่งออก ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๕ (กัญชา)
       
ไม่เกิน ๕ กิโลกรัม
              เกิน  ๕ กิโลกรัม ขึ้นไป
		 วรรคสอง ผลิต นำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๕ (พืชกระท่อม)
๗๕

๗๖ วรรคหนึ่ง มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
     
ประเภท ๕ (กัญชา)
               ไม่เกิน  ๑๐ กรัม
               เกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
               เกิน ๕๐๐ กรัม  แต่ไม่เกิน  ๑ กิโลกรัม
               เกิน ๑ กิโลกรัมขึ้นไป
		 วรรคสอง มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท ๕
(พืชกระท่อม)

๑๒

๓๐๐,๐๐๐
เป็นดุลพินิจ
๑๕๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
เป็นดุลพินิจ
๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๗๖ /๑ วรรคหนึ่ง จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติด
ให้โทษประเภท ๕  นอกจากพืชกระท่อม
         
ไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
๑๐๐,๐๐๐
         
เกิน ๕๐๐ กรัม แต่ไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
๒๐๐,๐๐๐
       
เกิน ๑ กิโลกรัมขึ้นไป
เป็นดุลพินิจ
		 วรรคสอง กรณีตามวรรคหนึ่ง นอกจากพืชกระท่อม
เป็นดุลพินิจ
ตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป
		 วรรคสาม จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๕ ที่เป็นพืชกระท่อม
         
ไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
๒๐,๐๐๐
           เกิน ๕๐๐ กรัม แต่ไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
๔๐,๐๐๐
           เกิน ๑ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕ กิโลกรัม
๖๐,๐๐๐
            เกิน ๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม
๘๐,๐๐๐
		 วรรคสี่ กรณีตามวรรคสอง เป็นพืชกระท่อมตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐
๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป
๙๑ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑, ๒
           เฮโรอีน
๑๐,๐๐๐
         
เมทแอมเฟตามีน
๑๐,๐๐๐
        
ฝิ่น  มอร์ฟิน
๑๐,๐๐๐
๙๒ วรรคหนึ่ง เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา)
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
		 วรรคสอง เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชกระท่อม)

หมายเหตุ

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๘๙ ผลิต นำเข้า ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ประเภท ๑
- ผู้ผลิต
เป็นดุลพินิจ
- ผู้ขาย นำเข้า ส่งออก
ไม่เกิน ๒๐ เม็ด
๕๐,๐๐๐
เกิน ๒๐ เม็ด แต่ไม่เกิน ๕๐ เม็ด
๒๐๐,๐๐๐
เป็นดุลพินิจ
เกิน ๕๐ เม็ดขึ้นไป
๑๓

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๙๐ ผลิต นำเข้า ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
		 ประเภท ๓ หรือ ๔ หรือนำผ่านวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
        
ไม่เกิน  ๒๐ เม็ด
๓๐,๐๐๐
    
เกิน ๒๐ เม็ด แต่ไม่เกิน ๓๐ เม็ด
๖๐,๐๐๐
      
เกิน ๓๐ เม็ด แต่ไม่เกิน ๕๐ เม็ด
๘๐,๐๐๐
  
เกิน ๕๐ เม็ดขึ้นไป
๑๐๐,๐๐๐
		 หมายเหตุ กรณีวัตถุออกฤทธิ์เป็นน้ำ ให้คำนวณเทียบ
เป็นเม็ด โดย ๑ กรัม  เท่ากับจำนวน ๑ เม็ด ถ้าระบุ
เป็นขวดและไม่มีน้ำหนักให้ถือว่า ๑ ขวด (ประมาณ
ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง) เทียบเป็นน้ำหนัก ๕ กรัม
๑๐๖ มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ประเภท ๑ หรือ ๒ โดยไม่ได้รับอนุญาต
         
ไม่เกิน ๒๐ เม็ด
    
เกิน ๒๐ เม็ด แต่ไม่เกิน ๕๐ เม็ด
       
เกิน ๕๐ เม็ด แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เม็ด
        
เกิน ๑๐๐ เม็ด แต่ไม่เกิน ๒๐๐ เม็ด
       
เกิน ๒๐๐ เม็ดขึ้นไป

๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
เป็นดุลพินิจ

๑๐๖ ทวิ มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ประเภท ๑ หรือ ๒ เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด
เกินกว่าที่กำหนด ไม่เกิน ๒๐ เม็ด
			 เกินกว่าที่กำหนด เกิน ๒๐ เม็ด แต่ไม่เกิน ๕๐ เม็ด
เกินกว่าที่กำหนด เกิน ๕๐ เม็ดขึ้นไป

๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
เป็นดุลพินิจ

๑๐๖ ตรี เสพวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๑ หรือ ๒

๑๐,๐๐๐

๑๔

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๒๐,๐๐๐
๖๕ วรรคหนึ่ง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑, ๒๒, ๓๑,
		 ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๕๗ หรือ มาตรา ๖๐ ก่อสร้างดัดแปลง
หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานและไม่ดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ
		 วรรคสอง นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว
๕๐,๐๐๐
ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑, ๓๑, ๓๒ หรือ
มาตรา ๕๗ ยังต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีก
๖๙

ผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. นี้ เป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ

๑๐๐,๐๐๐

๗๐

ถ้ากระทำความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ เป็นการกระทำ
เกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การศึกษาหรือการสาธารณสุข หรือเป็นการทำ
ในทางการค้า ฯลฯ
หากเป็นการก่อสร้างหรือดัดแปลงเล็กน้อยต่อ
อาคารที่ใช้ในทางการค้า

๒๐๐,๐๐๐

      

๑๕

๑๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๑๓๕ กระทำต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใด
๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๓๖ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
๑๓๗ แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
๒๐,๐๐๐
๑๓๘ วรรคแรก ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน
๓๐,๐๐๐
		 วรรคสอง โดยใช้กำลังประทุษร้ายฯ
๔๐,๐๐๐
๑๓๙ ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
๘๐,๐๐๐
๑๔๐ ต่อสู้ขัดขวาง ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
		 วรรคแรก มีหรือใช้อาวุธหรือร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป
๙๐,๐๐๐
			
		 วรรคสอง อ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร
๑๕๐,๐๐๐
		 วรรคสาม มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
๑๕๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรานี้เป็นการกระทำ
โดยมีหรือใช้อาวุธปืน โดยอ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร
๑๔๑ ถอน ทำให้เสียหายฯ ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย
๔๐,๐๐๐
๑๔๒ ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ
๕๐,๐๐๐
๑๔๓ คนกลางเรียกรับสินบน
๙๐,๐๐๐
๑๔๔ ให้สินบนเจ้าพนักงาน
๙๐,๐๐๐
๑๔๕ แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน
๓๐,๐๐๐
๑๔๖ สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน
๓๐,๐๐๐
๑๔๗ เจ้าพนักงานยักยอก
๓๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑๔๘ เจ้าพนักงานข่มขืนใจ
๑๔๙ เจ้าพนักงานรับสินบน
๕๐๐,๐๐๐
๑๕๐ เจ้าพนักงานกระทำการโดยเห็นแก่สินบนที่เรียกรับ
๓๐๐,๐๐๐
๑๕๑ เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต
๓๐๐,๐๐๐
๑๕๒ เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการเข้าไปมีส่วนได้เสีย
๑๒๐,๐๐๐
๑๕๓ เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย
๑๒๐,๐๐๐

๑๖
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มาตรา
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
		
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
ประกอบ
๑๗๒, ๑๗๓

ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
เจ้าพนักงานทุจริตในการเก็บรายได้
๓๐๐,๐๐๐
เจ้าพนักงานทุจริตในการกำหนดราคาทรัพย์สิน
๓๐๐,๐๐๐
เจ้าพนักงานทุจริตช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี
๓๐๐,๐๐๐
เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
๑๒๐,๐๐๐
เจ้าพนักงานทำให้ทรัพย์หรือเอกสารที่ตนปกครอง
๑๐๐,๐๐๐
เสียหาย
เจ้าพนักงานทำอันตรายเครื่องหมายที่ประทับทรัพย์สิน
๙๐,๐๐๐
เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราโดยมิชอบ
๙๐,๐๐๐
เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร
๑๒๐,๐๐๐
เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ
๑๐๐,๐๐๐
เจ้าพนักงานเปิดจดหมายหรือโทรเลข
๙๐,๐๐๐
เจ้าพนักงานทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับทางราชการ
๙๐,๐๐๐
เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไป
๓๐,๐๐๐
ตามกฎหมายหรือคำสั่ง
วรรคแรก เจ้าพนักงานละทิ้งงาน
๙๐,๐๐๐
วรรคสอง ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดิน
๑๒๐,๐๐๐
ให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
๑๐๐,๐๐๐
ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำ
๑๐,๐๐๐
ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใด
๑๐,๐๐๐
ขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาลให้มาให้ถ้อยคำในการ
๒๐,๐๐๐
พิจารณาคดี
ขัดขืนคำสั่งของศาลให้สาบาน
๒๐,๐๐๐
แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา
๔๐,๐๐๐
แจ้งความเท็จว่ามีการกระทำความผิดอาญา
๔๐,๐๐๐
วรรคแรก แจ้งความเท็จตามมาตรา ๑๗๒, ๑๗๓
๔๐,๐๐๐
เพื่อแกล้งให้ต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย
วรรคสอง เพื่อแกล้งให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น
๑๐๐,๐๐๐
๑๗
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มาตรา
๑๗๕
๑๗๗
		
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
		
๑๙๑
		
		
		
		

ข้อหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท
ฟ้องเท็จ
๙๐,๐๐๐
วรรคแรก  เบิกความเท็จ
๙๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
วรรคสอง  เบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา
แปลข้อความให้ผิดไปในข้อสำคัญ
๕๐,๐๐๐
ทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
๔๐,๐๐๐
วรรคสอง นำสืบหรือแสดงหลักฐานเท็จในการพิจารณา
๑๐๐,๐๐๐
คดีอาญา
ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ
๙๐,๐๐๐
ทำลายพยานหลักฐานหรือเอกสารที่ยื่นต่อศาล
๙๐,๐๐๐
ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์สินที่ศาล
๕๐,๐๐๐
มีคำพิพากษาให้ริบ
ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด
๕๐,๐๐๐
เพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ทำลายเอกสารหรือพินัยกรรม
๙๐,๐๐๐
ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
๔๐,๐๐๐
วรรคสอง หลบหนีโดยแหกที่คุมขังหรือร่วมกัน
๕๐,๐๐๐
ตั้งแต่สามคนขึ้นไป
โดยใช้กำลังประทุษร้าย
๙๐,๐๐๐
วรรคสาม ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรานี้
๑๒๐,๐๐๐
เป็นการกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
วรรคแรก ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี
๙๐,๐๐๐
วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีต้องคำพิพากษา
๑๐๐,๐๐๐
ลงโทษประหารชีวิตฯ หรือมีจำนวนสามคนขึ้นไป
วรรคสาม ใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีหรือใช้อาวุธปืน
๑๒๐,๐๐๐
หรือวัตถุระเบิด
ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรานี้ เป็นการกระทำ
๑๕๐,๐๐๐
โดยใช้กำลังประทุษร้าย มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
ให้ผู้ถูกคุมขังซึ่งต้องคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิต
หลบหนี
๑๘
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มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๑๙๒ ให้พำนักผู้ที่หลบหนี
๘๐,๐๐๐
๑๙๗ ใช้กำลังประทุษร้ายหรือให้ประโยชน์เพื่อกีดกันขัดขวาง
๒๐,๐๐๐
การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน
๑๙๘ ดูหมิ่นศาล
๑๐๐,๐๐๐
๑๙๙ ซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ
๓๐,๐๐๐
๒๐๐ วรรคแรก เจ้าพนักงานยุติธรรมช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษ
๑๐๐,๐๐๐
		 วรรคสอง ทำเพื่อแกล้งให้บุคคลอื่นต้องรับโทษ
๓๐๐,๐๐๐
๒๐๑ เจ้าพนักงานยุติธรรมเรียกรับสินบน
๕๐๐,๐๐๐
๒๐๒ เจ้าพนักงานยุติธรรมกระทำการโดยเห็นแก่สินบน
๕๐๐,๐๐๐
๒๐๓ เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา
๘๐,๐๐๐
๒๐๔ วรรคแรก เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น
๑๐๐,๐๐๐
		 วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังต้องคำพิพากษาลงโทษ
๑๕๐,๐๐๐
ประหารชีวิตฯ
๒๐๕ ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท
๔๐,๐๐๐
๒๐๖ เหยียดหยามศาสนา
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๗ ก่อความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา
๓๐,๐๐๐
๒๐๘ แต่งกายเป็นภิกษุ
๓๐,๐๐๐
๒๐๙ วรรคแรก อั้งยี่
๑๐๐,๐๐๐
		 วรรคสอง ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าฯ
๑๒๐,๐๐๐
๒๑๐ วรรคแรก ซ่องโจร
๑๐,๐๐๐
		 วรรคสอง สมคบกระทำความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิตฯ
๖๐,๐๐๐
๒๑๔ ประพฤติตนเป็นธุระจัดหาที่พำนัก
๘๐,๐๐๐
๒๑๕ วรรคแรก มั่วสุมตั้งแต่ ๑๐ คน ก่อความวุ่นวาย
๓๐,๐๐๐
		 วรรคสอง ผู้กระทำความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ
๖๐,๐๐๐
		 วรรคสาม ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าฯ
๑๐๐,๐๐๐
๒๑๗ วางเพลิง
๑๐๐,๐๐๐
๒๑๘ วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ์
๕๐๐,๐๐๐
๒๒๐ วรรคแรก ทำให้เกิดเพลิงไหม้
๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
		 วรรคสอง ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตามมาตรา ๒๑๘
๑๙
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๒๒๑ ทำให้เกิดระเบิด
๑๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๒๓ ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อย
๒๒๔ วรรคแรก ทำผิดตามมาตรา ๒๑๗, ๒๑๘, ๒๒๑, ๒๒๒
๕๐๐,๐๐๐
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
		 วรรคสอง รับอันตรายสาหัส
๔๐๐,๐๐๐
๒๒๕ ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
๑๐๐,๐๐๐
๒๒๖ ทำการใดๆ แก่โรงเรือนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นฯ
๙๐,๐๐๐
๒๒๗ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งวิชาชีพ
๙๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๒๒๘ วรรคแรก ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำ
		 วรรคสอง เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
๑๐๐,๐๐๐
ทรัพย์ของผู้อื่น
๒๒๙ ทำให้ทางสาธารณะน่าจะเป็นเหตุอันตรายแก่การจราจร
๙๐,๐๐๐
๒๓๐ ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรือรถราง
๑๐๐,๐๐๐
๒๓๑ ก่ออันตรายแก่เครื่องสัญญาณในการจราจรฯ
๑๐๐,๐๐๐
๒๓๒ ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล
๑๐๐,๐๐๐
๒๓๔ กระทำแก่สิ่งที่ใช้ในการผลิตในการส่งไฟฟ้าหรือน้ำ
๙๐,๐๐๐
๒๓๗ เอาของมีพิษเจืออาหาร
๑๒๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๒๓๘ วรรคแรก ทำผิดตามมาตรา ๒๒๖ ถึง มาตรา ๒๓๗
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
		 วรรคสอง รับอันตรายสาหัส
๑๒๐,๐๐๐
๒๔๐ ปลอมเงินตรา
๓๐๐,๐๐๐
๒๔๑ แปลงเงินตรา
๓๐๐,๐๐๐
๒๔๒ วรรคแรก ทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลด
๑๐๐,๐๐๐
		 วรรคสอง นำเหรียญกระษาปณ์เข้าในราชอาณาจักร
๑๐๐,๐๐๐
๒๔๔ มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงโดยรู้
๑๕๐,๐๐๐
๒๔๕ ไม่รู้ว่าเป็นเงินตราปลอมหรือแปลงต่อมารู้ยังขืน
๑๒๐,๐๐๐
นำออกใช้
๒๔๖ ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา
๒๐๐,๐๐๐
๒๐
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๒๔๙ วรรคแรก ทำบัตรหรือโลหะธาตุให้คล้ายคลึงเงินตรา
๓๐,๐๐๐
หรือจำหน่าย
		 วรรคสอง จำหน่ายโดยการนำออกใช้
๘๐,๐๐๐
๒๕๐ ปลอมดวงตราแผ่นดิน
๒๐๐,๐๐๐
๒๕๑ ปลอมดวงตราทบวงการเมือง
๑๐๐,๐๐๐
๒๕๔ ปลอมแสตมป์
๑๐๐,๐๐๐
๒๕๕ นำดวงตราปลอมเข้าในราชอาณาจักร
๑๒๐,๐๐๐
๒๕๖ นำแสตมป์ที่ใช้ไม่ได้แล้วกลับมาใช้ใหม่
๔๐,๐๐๐
๒๕๗ ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนแสตมป์อันเกิดจากการกระทำผิด
๘๐,๐๐๐
ตามมาตรา ๒๕๖
๒๕๘ ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ
๔๐,๐๐๐
๒๕๙ กระทำความผิดตามมาตรา ๒๕๘ เกี่ยวกับตั๋วสำหรับ
๔๐,๐๐๐
ผ่านเข้าสถานที่ใดๆ
๒๖๐ ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนตั๋วอันเกิดจากการกระทำความผิด
๔๐,๐๐๐
ตามมาตรา ๒๕๘, ๒๕๙
๒๖๑ ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว
๔๐,๐๐๐
๒๖๔ ปลอมเอกสาร
๕๐,๐๐๐
๒๖๕ ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ
๑๐๐,๐๐๐
๒๖๖ ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์
๑๕๐,๐๐๐
๒๖๗ แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ
๕๐,๐๐๐
๒๖๙ ประกอบวิชาชีพแพทย์  รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๗๐ ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ซึ่งเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบในการค้า
๕๐,๐๐๐
๒๗๑ หลอกลวงขายของ
๒๗๒ เอาชื่อ รูป เลียนแบบสินค้า
๔๐,๐๐๐
๒๗๓ ปลอมเครื่องหมายการค้า
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๒๗๔ เลียนแบบเครื่องหมายการค้า

๒๑

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
๒๗๖ วรรคแรก ข่มขืนกระทำชำเรา
		 วรรคสอง ทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
หรือโทรมหญิง
๒๗๗ วรรคแรก ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี
		 วรรคสอง ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปี
		 วรรคสาม โทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงไม่ยินยอม
๒๗๗ ทวิ ทำผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง, ๒๗๗ วรรคหนึ่ง,
วรรคสอง เป็นเหตุให้
(๑) รับอันตรายสาหัส
(๒) ถึงแก่ความตาย
๒๗๗ ตรี ทำผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคสอง, ๒๗๗ วรรคสาม
เป็นเหตุให้
(๑) รับอันตรายสาหัส
(๒) ถึงแก่ความตาย
๒๗๘ อนาจารบุคคลอายุกว่าสิบห้าปี
๒๗๙ วรรคแรก อนาจารเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
		 วรรคสอง โดยใช้กำลังประทุษร้ายฯ
๒๘๐ ทำผิดตามมาตรา ๒๗๘, ๒๗๙ เป็นเหตุให้
(๑) รับอันตรายสาหัส
(๒) ถึงแก่ความตาย
๒๘๒ วรรคแรก เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น
		 วรรคสอง กระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่เกิน
สิบแปดปี
		 วรรคสาม กระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
๒๘๓ วรรคแรก เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น
		 วรรคสอง กระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่เกิน
สิบแปดปี
		 วรรคสาม กระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
		 วรรคสอง พาบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี
๒๒

วงเงินประกัน/บาท
๒๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๒๘๓ ทวิ วรรคแรก พาบุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่เกิน
๙๐,๐๐๐
สิบแปดปีไป
๒๘๔ พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ
๑๒๐,๐๐๐
๒๘๖ ดำรงชีพจากหญิงค้าประเวณี
๓๐๐,๐๐๐
๒๘๘ ฆ่าผู้อื่น
๕๐๐,๐๐๐
พยายามฆ่าผู้อื่น
๓๐๐,๐๐๐
๒๘๙ ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์
๕๐๐,๐๐๐
พยายามฆ่ามีเหตุฉกรรจ์
๓๐๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๒๙๐ วรรคแรก ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
		 วรรคสอง มีเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา ๒๘๙
๒๐๐,๐๐๐
๒๙๑ ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
๑๒๐,๐๐๐
       
รถยนต์ส่วนบุคคล
๑๒๐,๐๐๐
       
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร
๑๕๐,๐๐๐
๒๙๒ ทารุณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตน
๑๐๐,๐๐๐
๒๙๓ ยุยงเด็กฆ่าตนเอง
๙๐,๐๐๐
๒๙๔ ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย
๖๐,๐๐๐
๒๙๕ ทำร้าย
๔๐,๐๐๐
๒๙๖ ทำร้ายมีเหตุฉกรรจ์
๔๐,๐๐๐
๒๙๗ ทำร้ายสาหัส
๑๒๐,๐๐๐
๒๙๘ ทำร้ายสาหัสมีเหตุฉกรรจ์
๑๕๐,๐๐๐
๒๙๙ ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้มีบุคคลรับอันตรายสาหัส
๓๐,๐๐๐
๓๐๐ ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส
๕๐,๐๐๐
       
รถยนต์ส่วนบุคคล
๑๐๐,๐๐๐
       
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร
๑๒๐,๐๐๐
๓๐๑ หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก
๘๐,๐๐๐
๓๐๒ วรรคแรก ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม
๙๐,๐๐๐
		 วรรคสอง เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส
๑๐๐,๐๐๐
		 วรรคสาม เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย
๑๒๐,๐๐๐
๒๓

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

มาตรา
๓๐๓
		
		
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๙
		
		
๓๑๐
๓๑๐ ทวิ
๓๑๑
		
๓๑๒
๓๑๒ ทวิ
		

๓๑๒ ตรี
		
๓๑๓
		
		
๓๑๕
๓๑๗
		

ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
วรรคแรก ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงไม่ยินยอม
๑๐๐,๐๐๐
วรรคสอง เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส
๑๒๐,๐๐๐
วรรคสาม เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย
๒๐๐,๐๐๐
ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปี
๕๐,๐๐๐
ทอดทิ้งบุคคลซึ่งพึ่งตนเองมิได้
๕๐,๐๐๐
วรรคแรก ข่มขืนใจ
๘๐,๐๐๐
วรรคสอง ข่มขืนใจมีอาวุธฯ
๙๐,๐๐๐
วรรคสาม อ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร
๑๐๐,๐๐๐
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น
๘๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเพื่อให้กระทำการอย่างใด
๓๐,๐๐๐
วรรคแรก ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง
วรรคสอง ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตาย
๑๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังรับอันตรายสาหัส
เอาคนลงเป็นทาส
๑๐๐,๐๐๐
วรรคแรก กระทำต่อเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
๑๒๐,๐๐๐
วรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ
๒๐๐,๐๐๐
(๑) รับอันตรายแก่กาย
(๒) รับอันตรายสาหัส
๓๕๐,๐๐๐
(๓) ถึงแก่ความตาย
๕๐๐,๐๐๐
วรรคแรก โดยทุจริตรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหาฯ
๙๐,๐๐๐
วรรคสอง ถ้ากระทำต่อเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
๑๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
วรรคแรก เรียกค่าไถ่
วรรคสอง ผู้ถูกกักขังรับอันตรายสาหัสฯ
๔๕๐,๐๐๐
วรรคสาม ผู้ถูกกักขังถึงแก่ความตาย
๕๐๐,๐๐๐
คนกลางเรียกทรัพย์สิน
๓๕๐,๐๐๐
วรรคแรก พรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
๑๘๐,๐๐๐
วรรคสาม เพื่อหากำไรฯ
๒๐๐,๐๐๐
๒๔

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๓๑๘ วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี ไม่เกินสิบแปดปี
๑๕๐,๐๐๐
		 วรรคสาม เพื่อหากำไรฯ
๑๘๐,๐๐๐
๓๑๙ วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี ไม่เกินสิบแปดปี
๑๕๐,๐๐๐
เพื่อหากำไร โดยผู้เยาว์เต็มใจ
๑๕๐,๐๐๐
๓๒๐ วรรคแรก พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร
		 วรรคสอง เพื่อให้ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบ
๑๘๐,๐๐๐
๓๒๒ เปิดผนึกจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารของผู้อื่น
๒๐,๐๐๐
เพื่อล่วงรู้ข้อความหรือเพื่อนำข้อความออกเปิดเผย
๓๒๓ เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาโดยเหตุ
๒๐,๐๐๐
ที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ ฯ
๒๐,๐๐๐
๓๒๔ เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาโดยเหตุ
ที่เป็นผู้มีตำแหน่ง วิชาชีพหรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ
๓๒๖ หมิ่นประมาท
๓๐,๐๐๐
๓๒๗ หมิ่นประมาทผู้ตาย
๓๐,๐๐๐
๓๒๘ หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
๕๐,๐๐๐
๓๓๔ ลักทรัพย์
๕๐,๐๐๐
๓๓๕ วรรคแรก ลักทรัพย์อนุมาตราเดียว
๙๐,๐๐๐
		 วรรคสอง สองอนุมาตรา
๑๐๐,๐๐๐
		 วรรคสาม ทำต่อโค กระบือ เครื่องกล
๑๒๐,๐๐๐
๓๓๕ ทวิ วรรคแรก ลักพระพุทธรูป
๑๕๐,๐๐๐
		 วรรคสอง กระทำในวัด สำนักสงฆ์
๑๘๐,๐๐๐
๓๓๖ วรรคแรก วิ่งราวทรัพย์
๙๐,๐๐๐
		 วรรคสอง รับอันตรายแก่กาย
๑๐๐,๐๐๐
		 วรรคสาม รับอันตรายสาหัส
๑๒๐,๐๐๐
		 วรรคสี่ ถึงแก่ความตาย
๓๓๖ ทวิ ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
๑๕๐,๐๐๐
๓๓๗ วรรคแรก กรรโชก
๙๐,๐๐๐
		 วรรคสอง ขู่จะฆ่าหรือมีอาวุธ
๑๐๐,๐๐๐
๒๕

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

มาตรา
๓๓๘
๓๓๙
		
		
		
		
๓๓๙ ทวิ
		
		
		
		
๓๔๐
		
		
		
		
๓๔๐ ทวิ
		
		
		
		
		
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
		
๓๔๕
๓๔๗

ข้อหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท
รีดเอาทรัพย์
๑๒๐,๐๐๐
วรรคแรก ชิงทรัพย์
๑๕๐,๐๐๐
วรรคสอง เข้ามาตรา ๓๓๕ หรือทำต่อโคฯ
๑๘๐,๐๐๐
วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย
๒๐๐,๐๐๐
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส
๒๐๐,๐๐๐
วรรคห้า ถึงแก่ความตาย
๕๐๐,๐๐๐
วรรคแรก ชิงทรัพย์ต่อทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคแรก
๑๘๐,๐๐๐
วรรคสอง ในสถานที่ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสอง
๒๐๐,๐๐๐
วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย
๒๐๐,๐๐๐
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส
๓๕๐,๐๐๐
วรรคห้า ถึงแก่ความตาย
๕๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
วรรคแรก ปล้นทรัพย์
วรรคสอง มีอาวุธ
๓๐๐,๐๐๐
วรรคสาม รับอันตรายสาหัส
๔๐๐,๐๐๐
วรรคสี่ โดยแสดงความทารุณฯ
๔๐๐,๐๐๐
วรรคห้า ถึงแก่ความตาย
๕๐๐,๐๐๐
วรรคแรก ปล้นกระทำต่อทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคแรก
๓๐๐,๐๐๐
วรรคสอง ในสถานที่ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสอง
๓๐๐,๐๐๐
วรรคสาม มีอาวุธติดตัว
๓๐๐,๐๐๐
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส
๔๐๐,๐๐๐
วรรคห้า โดยแสดงความทารุณฯ
๕๐๐,๐๐๐
วรรคหก ถึงแก่ความตาย
๕๐๐,๐๐๐
ฉ้อโกง
๕๐,๐๐๐
ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นฯ
๙๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
วรรคแรก ฉ้อโกงประชาชน
วรรคสอง ต้องด้วยมาตรา ๓๔๒
๑๐๐,๐๐๐
ฉ้อโกงค่าอาหาร
๕,๐๐๐
ฉ้อโกงการประกันวินาศภัย
๙๐,๐๐๐
๒๖

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

มาตรา
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๗
		
		
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๐ ทวิ
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๕

ข้อหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท
โกงผู้รับจำนำ
๔๐,๐๐๐
โกงเจ้าหนี้
๔๐,๐๐๐
ยักยอก
๔๐,๐๐๐
ยักยอกในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินฯ
๔๐,๐๐๐
ยักยอกในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์สินฯ
๙๐,๐๐๐
วรรคแรก รับของโจร
๙๐,๐๐๐
วรรคสอง เพื่อค้ากำไรฯ
๑๒๐,๐๐๐
วรรคสาม กระทำต่อทรัพย์อันได้มา ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ
๑๘๐,๐๐๐
๓๓๙ ทวิ, ๓๔๐ ทวิ
ทำให้เสียทรัพย์
๕๐,๐๐๐
ทำให้เสียทรัพย์ต่อเครื่องกลฯ
๙๐,๐๐๐
ทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์
๙๐,๐๐๐
ทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคแรกฯ
๑๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
บุกรุก
ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์
๕๐,๐๐๐
บุกรุกมีเหตุฉกรรจ์
๙๐,๐๐๐

หมายเหตุ

พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
๑๒๖ ประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง
การขนส่งโดยรถขนาดเล็กหรือการขนส่งส่วนบุคคล
โดยไม่ได้รับอนุญาต (ฝ่าฝืน มาตรา ๒๓)
		
๑๓๘ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
ทำการขนส่งมีลักษณะหรือคล้ายกับผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งประจำทางและประกอบการขนส่ง
ทับเส้นทางของผู้ประกอบการขนส่งประจำทางอันเป็น
การฝ่าฝืน มาตรา ๔๐
๑๕๑ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒๗

วงเงินประกัน/บาท
๑๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

๕๐,๐๐๐

วงเงิ น ประกั น
ไ ม่ ค ว ร เ กิ น
ค่าปรับ (ระวาง
โทษปรับตั้งแต่
๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔๐,๐๐๐

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
๑๕๗ ทวิ วรรคสาม ฝ่าฝืน มาตรา ๔๓ ทวิ ววรรคหนึ่ง
(๑) เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
(๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
๑๖๐ วรรคหนึ่ง ฝ่าฝืน มาตรา ๗๘
		 วรรคสอง ฝ่าฝืน มาตรา ๗๘ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
อันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย
		 วรรคสาม ฝ่าฝืน มาตรา ๔๓ (๑) (๒) (๕) หรือ (๘)

วงเงินประกัน/บาท

หมายเหตุ

๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๖๒ ทวิ (๑) ฝ่าฝืน มาตรา ๑๙ ทำให้สัตว์น้ำมึนเมา วางยาเบื่อสัตว์น้ำ
๕๐,๐๐๐
(๒) ฝ่าฝืน มาตรา ๒๐
ก. ใช้กระแสไฟฟ้า
๗๐,๐๐๐
ข. ใช้วัตถุระเบิด
๑๐๐,๐๐๐
๖๗ ทวิ วรรคสอง ฝ่าฝืน มาตรา ๕๓ มีไว้ในครอบครองหรือ
มีเกินปริมาณซึ่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตามที่
ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา

หมายเหตุ

๒๐,๐๐๐

พ.ร.ก. แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๒๐,๐๐๐
๘ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓
(๑) เปิดสถานบริการเกินกำหนดเวลา
(๒) ขายน้ำมันเชื้อเพลิงนอกเวลา
(๓) ผู้จำหน่ายเก็บกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงเกินอัตรา
(๔) เปิดไฟโฆษณาฝ่าฝืนคำสั่ง
(๕) ขายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ทำบัญชี
(๖) ไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงมาขายที่ปั๊มแต่ไปเก็บที่อื่น
๒๘

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

พ.ร.บ. การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
๒๐ ส่งออกหรือนำเข้าสินค้าต้องห้ามตามมาตรา ๕ (๑)
หรือฝ่าฝืน มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง

วงเงินประกัน/บาท
๑๕๐,๐๐๐

หมายเหตุ

วงเงินประกัน/บาท

หมายเหตุ

พ.ร.บ. ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
๙ ฝ่าฝืนพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้
๑. จำหน่ายสุรานอกเวลา
๒. ดื่มสุราในร้านค้านอกเวลา
๓. ไม่ปิดป้ายแสดงราคาโภคภัณฑ์

๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
๓๓ คนต่างด้าวทำงานโดยฝ่าฝืนพระราชกฤษฎีกา
		 ที่ออกตามมาตรา ๖
๓๙ รับคนต่างด้าวไว้ทำงานโดยฝ่าผืน มาตรา ๒๒

วงเงินประกัน/บาท
๕๐,๐๐๐

หมายเหตุ

๓๐,๐๐๐

พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๑๐๐,๐๐๐
๖๙ วรรคหนึ่ง มีไม้หวงห้าม อันยังมิได้แปรรูปไว้
ในครอบครองโดยไม่เสียค่าภาคหลวง
		 วรรคสอง ถ้าไม้ในครอบครอง
๑๕๐,๐๐๐
(๑) เป็นไม้สัก ไม้ยางหรือไม้หวงห้าม ประเภท ข.
ปริมาตรไม้ไม่เกิน ๔ ลูกบาศก์เมตร หรือไม้อื่นเกิน
		 ๒๐ ต้น หรือท่อน หรือปริมาตรไม้เกิน ๔ ลูกบาศก์เมตร
แต่ไม่เกิน ๖ ลูกบาศก์เมตร
(๒) ปริมาตรเกินจำนวนที่กล่าวใน (๑)
๒๐๐,๐๐๐
๒๙

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๗๒ ทวิ วรรคหนึ่ง ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้มีไว้
๑๐๐,๐๐๐
ในครอบครองโดยฝ่าฝืน มาตรา ๕๑
		 วรรคสอง
(๑) ถ้าเป็นไม้สัก ไม้ยางหรือไม้หวงห้ามประเภท ข.
๑๕๐,๐๐๐
หรือปริมาตรไม่เกิน ๔ ลูกบาศก์เมตร หรือไม้อื่นเกิน
๕ ต้น หรือท่อน หรือปริมาตรไม้ (แปรรูปหรือมิได้
แปรรูป) เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน
๑๐ ลูกบาศก์เมตร
(๒) ปริมาตรเกินจำนวนที่กล่าวใน (๑)
๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐
๗๓ วรรคหนึ่ง แปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้
		 แปรรูป มีไม้สักแปรรูป หรือไม้แปรรูปชนิดอื่น เกิน ๐.๒๐
		 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา ๔๘)
		 วรรคสอง ถ้าเป็นการกระทำผิดดังกล่าวต่อไม้สัก
๑๕๐,๐๐๐
ไม้ยาง ไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือไม้อื่นเกิน ๒๐ ต้น
หรือท่อน หรือปริมาตรเกิน ๔ ลูกบาศก์เมตร หรือ
ไม้แปรรูปแล้วปริมาตรเกิน ๒ ลูกบาศก์เมตร
๗๓ ทวิ ห้ามค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าสิ่งประดิษฐ์
๑๐๐,๐๐๐
เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้หวงห้ามเกินกว่า
ที่รัฐมนตรีกำหนดเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับ
		 ใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด

หมายเหตุ

พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๓๑ วรรคหนึ่ง  ยึดถือ  ครอบครอง ทำประโยชน์ อยู่อาศัย
๑๐๐,๐๐๐
ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บของป่า
ในเขตป่าสงวน
		 วรรคสอง ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่ง กระทำเป็นเนื้อที่
๒๐๐,๐๐๐
เกิน ๒๕ ไร่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข.
(๒) ไม้อื่นเกิน ๒๐ ต้น หรือท่อน หรือรวมปริมาตร
เกินกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร
(๓) ต้นน้ำลำธาร
๓๐

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๒๔ ฝ่าฝืน  มาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
๑๐๐,๐๐๐
(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง
หรือเผาป่า
(๒) เก็บหา นำออกไปฯ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำมันยาง แร่ฯ
(๓) นำออกไปหรือทำด้วยประการใดๆ ให้สัตว์
เป็นอันตราย
(๔) ทำให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน
กรวดฯ
(๕) เปลี่ยนแปลงน้ำหรือทำให้น้ำเหือดแห้ง

หมายเหตุ

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๔๗ ล่า ครอบครอง ค้า นำเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวน
๕๐,๐๐๐
		 หรือสัตว์ป่าคุ้มครองฯ
๔๘ เพาะพันธุ์สัตว์ป่าหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง นำเข้าหรือ
๓๐,๐๐๐
ส่งออกสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองฯ ที่ได้มา
จากการเพาะพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาต จัดตั้งและ
		 ดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
๑๐,๐๐๐
๔๙ ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๑๙
๕๐ ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจาก
๒๐,๐๐๐
การเพาะพันธุ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๒๐
๕๑ เก็บ ทำอันตราย หรือครอบครองรังของสัตว์ป่าสงวน
๑๐,๐๐๐
		 หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าในบริเวณวัดฯ
๕๓ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองในเขตรักษาพันธุ์
๑๐๐,๐๐๐
สัตว์ป่า
๓๑

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
๕๔ ยึดถือครอบครองที่ดินฯ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
		 ล่าสัตว์ป่า ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
๕๕ ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ
รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งสัตว์ป่าหรือ
ซากสัตว์ป่า
๕๖ ทำให้หลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นลบเลือน
เสียหายฯ

วงเงินประกัน/บาท
๑๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๑๐๑ ผลิต ขาย หรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
๑๐๐,๐๐๐
ซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต
๑๑๗ ผลิตยาปลอม
๓๐๐,๐๐๐
๑๑๘ ผลิตยาผิดมาตรฐานหรือยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
๑๐๐,๐๐๐
		 ทะเบียนตำรับยา มาตรา ๗๒ (๒), (๖)
๑๑๙ ขาย หรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
๓๐๐,๐๐๐
		 ซึ่งยาปลอม (มาตรา ๗๒ (๑))
๕๐,๐๐๐
๑๒๒ ทวิ ขายยาบรรจุเสร็จหลายขนานโดยจัดเป็นชุด โดยเจตนา
ให้ใช้รักษาเฉพาะโรค (ฝ่าฝืน มาตรา ๗๕ ทวิ)
๑๒๔ โฆษณาขายยาโดยฝ่าฝืน มาตรา ๘๘, ๘๘ ทวิ, ๘๙
๕๐,๐๐๐
หรือ มาตรา ๙๐

๑๒๕ ทวิ ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการผลิตยา ขายยา หรือนำ
หรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ในระหว่างใบอนุญาต
ถูกสั่งพักใช้ ตามมาตรา ๙๕

๓๒

๑๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

วงเงิ น ประกั น
ไ ม่ ค ว ร เ กิ น
ค่าปรับ (ระวาง
โทษปรับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท)

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๔๙ มียาสูบไม่ปิดแสตมป์เกินกว่า ๕๐๐ กรัม (มาตรา ๑๙)
๘๐,๐๐๐
		 มียาเส้นไม่ปิดแสตมป์เกินกว่า ๑ กิโลกรัม (มาตรา ๒๐)		

๕๐

ขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาเส้นหรือยาสูบที่มิได้
ปิดแสตมป์

๓๓

๑๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ
วงเงิ น ประกั น
ไ ม่ ค ว ร เ กิ น
ค่าปรับ (ระวาง
โทษปรับ ๑๐ เท่า
ของค่าแสตมป์ฯ
แต่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
๑๐๐ บาท
ถ้ า เป็ น บุ ห รี่
ผลิตในประเทศฯ
ระวางโทษปรั บ
กรัมละ ๒ บาท
แต่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
๑๐๐ บาท)
วงเงิ น ประกั น
ไม่ควรเกินค่าปรับ
(ระวางโทษปรับ
๑๕ เท่ า ของ
ค่ า แ ส ต ม ป์ ฯ
แต่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
๑๐๐ บาท
ถ้ า เป็ น บุ ห รี่
ผลิตในประเทศฯ
ระวางโทษปรั บ
กรัมละ ๓ บาท
แต่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
๑๐๐ บาท)

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๔๕ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘
๑๐๐,๐๐๐
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๘) หรือประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
		
๔๗
๕๐
		
		

๕๒
		

๕๕
		

จัดทำผลการตรวจสอบตามมาตรา ๙ อันเป็นเท็จ
วรรคหนึ่ง ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง หรือ
ตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๒
วรรคสอง ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเป็นโรงงาน
ประเภทหรือชนิดที่กำหนดจำนวนหรือขนาดที่จะให้ตั้ง
หรือไม่ให้ตั้งในท้องที่ใด ตามประกาศที่ออก
ตามมาตรา ๓๒ (๑)
วรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขยายโรงงานโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา ๑๘
วรรคสอง ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเป็นโรงงาน
ประเภทหรือชนิดที่กำหนดจำนวนหรือขนาดที่จะให้
ขยายหรือไม่ให้ขยายในท้องที่ใด ตามประกาศที่ออก
ตามมาตรา ๓๒ (๑)
วรรคหนึ่ง ประกอบกิจการโรงงานในระหว่างที่ได้มีคำสั่ง
ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือภายหลังที่มีคำสั่ง
ให้ปิดโรงงาน
วรรคสอง สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ใดยังฝ่าฝืนทำงาน
ในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
หรือยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานที่มีคำสั่งปิดโรงงานแล้ว
เพื่อให้โรงงานประกอบกิจการต่อไป

๓๔

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ
วงเงิ น ประกั น
ไม่ควรเกินค่าปรับ
(ระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐
บาท)

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
		 วรรคสาม ผู้ที่ทำงานในโรงงานหรือคนงานผู้ใด
๕๐,๐๐๐
ยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีคำสั่งให้หยุด
ประกอบกิจการหรือยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานที่มีคำสั่ง
		 ให้ปิดโรงงานแล้ว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ร่วมกระทำ
หรือสนับสนุนการกระทำความผิด ตามวรรคหนึ่ง
แล้วแต่กรณี
๒๐,๐๐๐
๕๗ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง
๕๘ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เครื่องจักร
๒๐,๐๐๐
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ผูกมัดประทับตราไว้
ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง กลับทำงานได้อีก
๕๙ ขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่บุคคลซึ่งปลัดกระทรวง
๒๐,๐๐๐
		 หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายให้เข้าจัดทำเพื่อให้การ
เป็นไปตามคำสั่งตามมาตรา ๔๒

หมายเหตุ

พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
๒๗ นำของเข้ามาหรือนำออกนอกราชอาณาจักร
โดยไม่เสียอากร
		
๒๗ ทวิ ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไป รับจำนำ
หรือรับไว้โดยรู้ว่าเป็นของหลีกเลี่ยงอากร

วงเงินประกัน/บาท
๕๐,๐๐๐

หมายเหตุ

๑๐๐,๐๐๐

พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
๕๙ ผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่ายอาหารปลอม
(มาตรา ๒๕ (๒))
๖๑

ผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่ายอาหารอื่น
ที่รัฐมนตรีกำหนด (มาตรา ๒๕(๔))
๓๕

วงเงินประกัน/บาท
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๖๒ วรรคหนึ่ง
(ก) ฝ่าฝืน มาตรา ๑๑ เข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
๓๐,๐๐๐๐
โดยไม่ผ่านช่องทาง ฯลฯ
     
(ข) ฝ่าฝืน มาตรา ๑๘ วรรคสอง เข้ามาหรือออกไป
๓๐,๐๐๐
นอกราชอาณาจักรโดยไม่ยื่นรายการตามแบบ
ที่กำหนดและผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่
๖๓ วรรคหนึ่ง นำ พา คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
๑๕๐,๐๐๐
อุปการะหรือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกคนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรฝ่าฝืน พ.ร.บ.นี้
		 วรรคสอง  เจ้าของยานพาหนะนำคนต่างด้าวเข้ามา
๑๕๐,๐๐๐
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทาง ฯลฯ
๖๔ วรรคหนึ่ง รู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
๑๐๐,๐๐๐
		 โดยฝ่าฝืน พ.ร.บ. นี้ ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น ช่วยด้วย
		 ประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม
๖๕ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมยานพาหนะไม่ปฏิบัติตาม
๑๐๐,๐๐๐
มาตรา ๒๓ (ไม่นำพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง
เขต ท่าสถานี หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา)
๑๐๐,๐๐๐
๗๑ วรรคหนึ่ง เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมไม่ปฏิบัติตาม
คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๙
วรรคหนึ่ง (สั่งให้ควบคุมคนต่างด้าวไว้ในพาหนะหรือ
ให้ส่งตัวไปยังสถานที่ใด)
		 วรรคสอง ถ้าการไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้
๑๕๐,๐๐๐
คนต่างด้าวหลบหนี
๑๐๐,๐๐๐
๗๓ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๐ (สั่งให้หยุด
		 พาหนะ หรือนำพาหนะไปยังที่ใดที่หนึ่งตามความจำเป็น
		 เพื่อการตรวจ)
๘๑ คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓๐,๐๐๐
หรือการอนุญาตสิ้นสุด หรือถูกเพิกถอน
๓๖

หมายเหตุ

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
๔๖ ทหารกองเกิน ทหารกองหนุน หลีกเลี่ยง ขัดขืน
ไม่เข้ารับราชการในการเรียกพลเพื่อฝึกทดลอง
ความพรั่งพร้อมหรือระดมพลตามมาตรา ๓๖

วงเงินประกัน/บาท
๕,๐๐๐

หมายเหตุ

มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
๒๓ (๑) ทำ มี ใช้ นำเข้า นำออกหรือค้า ซึ่งเครื่องวิทยุ
๑๐๐,๐๐๐
คมนาคม (มาตรา ๖)
(๒) ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (มาตรา ๑๑)
๑๐๐,๐๐๐
(๓) ส่งหรือจัดให้ส่งข้อความใดๆ โดยวิทยุคมนาคม
๑๐๐,๐๐๐
อันตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จหรือข้อความอื่นใดที่มิได้
รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน
๒๖ จงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อ
๑๐๐,๐๐๐
การวิทยุคมนาคม

หมายเหตุ

พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

๓๗

