1

บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย
คดีระวางโทษตามกฎหมาย
จาคุกไม่เกิน 5 ปี
จาคุกไม่เกิน 10 ปี
จาคุก 10 - 15 ปี
จาคุก 5 - 20 ปี
จาคุก 10 - 20 ปี
จาคุก 15 - 20 ปี
จาคุก 5 - 20 ปี จาคุกตลอดชีวิต
จาคุก 15 - 20 ปี จาคุกตลอดชีวิต
จาคุก 5 - 20 ปี จาคุกตลอดชีวิต ประหารชีวิต
จาคุก 15 - 20 ปี จาคุกตลอดชีวิต ประหารชีวิต
จาคุกตลอดชีวิต
ประหารชีวิต

วงเงินประกัน/บาท
ไม่เกิน 100,000
ไม่เกิน 200,000
200,000 - 300,000
100,000 - 400,000
200,000 - 400,000
300,000 - 400,000
100,000 - 800,000
300,000 - 800,000
100,000 - 1,000,000
300,000 - 1,000, 000
500,000 - 800,000
500,000 - 1,000,000

พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534
มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

วงเงินประกัน/บาท

ไม่เกิน 1 ใน 3
ของจํานวนเงิน
ตามเช็ค

2
พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ ปืน พ.ศ. 2490
มาตรา
72

ข้อหาหรือฐานความผิด
วรรคหนึ่ง ฝุาฝืน ม.7 ทํา ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนําเข้า
ซึ่งอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนโดยมิได้รับอนุญาต
1. ซื้อ มี สั่งอาวุธปืน ไม่มีทะเบียน
ก. ปืนสั้น (รวมถึงปืนไฟแช็ก และปืนปากกา)
ข. ปืนยาว ปืนแก๊ป
ค. ปืนอัดลม
ง. มีปืนเกินกว่า 1 กระบอก

วงเงินประกัน/บาท

100,000
20,000
10,000
อาจกําหนดเพิ่มจาก
อัตรา ก. ข. ค. ตาม
สมควรแก่กรณี

2. ทําหรือนําเข้าอาวุธปืนไม่มีทะเบียน
วรรคสอง 1. ฝุาฝืนตามวรรคหนึ่งกรณีเกี่ยวกับส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของอาวุธปืน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. มีเครื่องกระสุนปืน
วรรคสาม มีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น

100,000
50,000

วรรคหนึ่ง มีเครื่องกระสุนปืน
วรรคสอง
(1) ปืนไม่มีทะเบียน และ
ก. พาติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ หรือ
ข. พาไปโดยเปิดเผยหรือไปในชุมนุมชน
(ม. 8 ทวิ วรรคสอง)
(2) ปืนมีทะเบียนของผู้อื่น และ
ก. พาติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ หรือ
ข. พาไปโดยเปิดเผยหรือไปในชุมนุมชน
(3) ปืนมีทะเบียนของตน แต่ไม่มีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน
ติดตัว และ
ก. พาติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ หรือ
ข. พาไปโดยเปิดเผยหรือไปในชุมชน หรือ
ค. มีใบอนุญาตให้พกพา แต่พาโดยเปิดเผย

20,000

20,000
50,000

150,000
200,000
60,000
80,000
20,000
40,000
10,000

3
มาตรา
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ข้อหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

(1) ทํา ประกอบ สั่ง นําเข้า มี หรือจําหน่ายอาวุธปืน
หรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต
(2) ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ

300,000

73 ทวิ (1) ผู้รับใบอนุญาตซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนไม่มี
ทะเบียน (ม. 33)
(2) จําหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนแก่ผู้ไม่มี
ใบอนุญาตให้ซื้อหรือมีและใช้ (ม. 34)

100,000

150,000

100,000

74

ทํา ซื้อ มี ใช้ สั่ง นําเข้า ค้าหรือจําหน่ายวัตถุระเบิด
โดยไม่ได้รับอนุญาต (ม. 38)

200,000

78

วรรคหนึ่ง ทํา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ ซื้อ
มี ใช้ สั่ง หรือนําเข้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด นอกจากที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม ม.
55
กรณีมีกระสุนปืนสงครามอย่างเดียว
ไม่เกิน 5 นัด
เกิน 5 นัด แต่ไม่เกิน 20 นัด
เกิน 20 นัด แต่ไม่เกิน 50 นัด
เกิน 50 นัด ขึ้นไป

200,000

50,000
100,000
150,000
200,000

4
พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
65 วรรคหนึ่ง ผลิต นาเข้า หรือส่งออก
ยาเสพติดให้โทษประเภท 1
(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์ หรือ แอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 0.5 มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ําหนักสุทธิ ไม่เกิน 200 มก.
ข. สารบริสุทธิ เกิน 0.5 มก. ขึ้นไป
หน่วยการใช้ เกิน 10 ขึ้นไป
น้ําหนักสุทธิ เกิน 200 มก. ขึ้นไป
(2) แอมเฟตามีน หรือ อนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 250 มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ําหนักสุทธิ ไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 250 มก.ขึ้นไป
หน่วยการใช้ เกิน 10 ขึ้นไป
น้ําหนักสุทธิ เกิน 1 กรัม ขึ้นไป
(3) ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม หรือ
น้ําหนักสุทธิ ไม่เกิน 2.5 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2 กรัม ขึ้นไป หรือ
น้ําหนักเกิน 2.5 กรัม ขึ้นไป
วรรคสอง ผลิต นําเข้า หรือส่งออก เพื่อจําหน่ายยาเสพติดให้
โทษประเภท 1
วรรคสาม ผลิต ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยแบ่งบรรจุ
หรือรวมบรรจุและมีปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์จํานวน
หน่วยการใช้หรือมีน้ําหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณตาม ม.15 ว. 3

วงเงินประกัน/บาท

500,000
เป็นดุลพินิจ

500,000
เป็นดุลพินิจ

500,000
เป็นดุลพินิจ
เป็นดุลพินิจ

5
มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด
(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์ หรือ แอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 0.5 มก.หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ําหนักสุทธิ ไม่เกิน 200 มก.
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 0.5 มก. แต่ไม่ถึง 0.75 มก.
หน่วยการใช้ เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15

วงเงินประกัน/บาท

350,000
500,000

น้ําหนักสุทธิ เกิน 200 มก. แต่ไม่ถึง 300 มก.

(2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 250 มก. หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ําหนักสุทธิไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 250 มก. แต่ไม่ถึง 375 มก.หน่วยการใช้
เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15 น้ําหนักสุทธิ เกิน 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม

350,000
500,000

(3) ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม หรือน้ําหนักสุทธิ ไม่เกิน 2.5 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม หรือน้ําหนักสุทธิ
เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่ถึง 3.75 กรัม
วรรคสี่ ผลิตโดยแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ ตาม ว .3 เพื่อจําหน่าย

(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์ หรือ แอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 0.5 มก.หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ําหนักสุทธิ ไม่เกิน 200 มก.
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 0.5 มก. แต่ไม่เกิน 0.75 มก. หน่วย
การใช้ เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15 น้ําหนักสุทธิ เกิน 200 มก. แต่ไม่ถึง
300 มก.
(2) แอมเฟตามีน หรือ อนุพันธ์แอมเฟตามีน

ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 250 มก. หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้าํ หนักสุทธิ ไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 250 มก. แต่ไม่ถึง 375 มก.หน่วยการใช้
เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15 น้ําหนักสุทธิ เกิน 1 กรัม แต่ไม่ถงึ 1.5 กรัม
(3) ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม น้ําหนักสุทธิ ไม่เกิน 2.5 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม
น้ําหนักสุทธิ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่ถึง 3.75 กรัม

350,000
500,000

500,000
1,000,000

500,000
1,000,000
500,000
1,000,000
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วรรคหนึ่ง จาหน่าย หรือมีไว้เพื่อจาหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1 มีปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ จํานวนหน่วยการ
ใช้หรือมีน้ําหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณ ตาม ม.15 ว. 3
(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์ หรือ แอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 0.5 มก.หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ําหนักสุทธิ ไม่เกิน 200 มก.
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 0.5 มก. แต่ไม่ถึง 0.75 มก.
หน่วยการใช้ เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ําหนักสุทธิ เกิน 200 มก. แต่ไม่ถึง 300 มก.
(2) แอมเฟตามีน หรือ อนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 250 มก.หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ําหนักสุทธิ ไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 250 มก. แต่ไม่เกิน 375 มก.
หน่วยการใช้ เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ําหนักสุทธิ เกิน 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม
(3) ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม
น้ําหนักสุทธิ ไม่เกิน 2.5 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม
น้ําหนักสุทธิ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่ถึง 3.75 กรัม
วรรคสอง กรณีตาม ว . 1 คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์มีปริมาณ
ตั้งแต่ที่กําหนด ตาม ม.15 ว.3 แต่ไม่เกิน 20 กรัม
(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์ หรือ แอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 0.75 มก. แต่ไม่เกิน 2.5 มก.
หน่วยการใช้ ตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน 50
น้ําหนักสุทธิ ตั้งแต่ 0.3 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2.5 มก. แต่ไม่เกิน 5 มก.
หน่วยการใช้ เกิน 50 แต่ไม่เกิน 100
น้ําหนักสุทธิ เกิน 1 กรัม แต่ไม่เกิน 2 กรัม
ค. สารบริสุทธิ์ เกิน 5 มก. แต่ไม่เกิน 7.5 มก.
หน่วยการใช้ เกิน 100 แต่ไม่เกิน 150
น้ําหนักสุทธิ เกิน 2 กรัม แต่ไม่เกิน 3 กรัม
ง. สารบริสุทธิ์ เกิน 7.5 มก. ขึ้นไป
หน่วยการใช้ เกิน 150 ขึ้นไปน้ําหนักสุทธิ เกิน 3 กรัม

350,000
500,000

350,000
500,000

350,000
500,000

500,000
800,000
2,000,000
เป็นดุลพินิจ
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(2) แอมเฟตามีน หรือ อนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 375 มก. แต่ไม่เกิน 1.25 กรัม
หน่วยการใช้ ตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน 50
น้ําหนักสุทธิตั้งแต่ 1.5 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 1.25 กรัม แต่ไม่เกิน 2.5 กรัม
หน่วยการใช้ เกิน 50 แต่ไม่เกิน 100
น้ําหนักสุทธิ เกิน 5 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม
ค. สารบริสุทธิ์ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่เกิน 3.75 กรัม
หน่วยการใช้ เกิน 100 แต่ไม่เกิน 150
น้ําหนักสุทธิ เกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 15 กรัม
ง. สารบริสุทธิ์ เกิน 3.75 กรัม ขึ้นไป หน่วยการใช้
เกิน 150 ขึ้นไป น้ําหนักสุทธิ เกิน 15 กรัม ขึ้นไป
(3) ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 3 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม หรือ
น้ําหนักสุทธิ ตั้งแต่ 3.75 กรัม แต่ไม่เกิน 6.25 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 5 กรัม แต่ไม่เกิน 6 กรัม หรือ
น้ําหนักสุทธิ เกิน 6.25 กรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กรัม
ค. สารบริสุทธิ์ เกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม หรือ
น้ําหนักสุทธิ เกิน 7.5 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม
ง. สารบริสุทธิ์ เกิน 8 กรัม ขึ้นไป หรือ
น้ําหนักสุทธิ เกิน 10 กรัม ขึ้นไป
วรรคสาม กรณีตาม ว.1 คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์
เกิน 20 กรัม ขึ้นไป

500,000
800,000
2,000,000
เป็นดุลพินิจ

500,000
800,000
2,000,000
เป็นดุลพินิจ
เป็นดุลพินิจ

8
มาตรา
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68

ข้อหาหรือฐานความผิด
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1
มีปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ จํานวนหน่วยการใช้
มีน้ําหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณตาม ม. 15 ว. 3
(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์ หรือ แอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 0.5 มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ําหนักสุทธิ ไม่เกิน 200 มก.
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 0.5 มก. แต่ไม่เกิน 0.75 มก.
หน่วยการใช้ เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ําหนักสุทธิ เกิน 200 มก. แต่ไม่ถึง 300 มก.
(2) แอมเฟตามีน หรือ อนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 200 มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ําหนักสุทธิ ไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 200 มก. แต่ไม่ถึง 375 มก.
หน่วยการใช้ เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ําหนักสุทธิ เกิน 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม
(3) ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม หรือ
น้ําหนักสุทธิ ไม่เกิน 5 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม หรือ
น้ําหนักสุทธิ เกิน 5กรัม แต่ไม่ถึง 7.5 กรัม
วรรคหนึ่ง ผลิต นาเข้า หรือส่งออก
ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
เกิน 1 กิโลกรัม ขึ้นไป
วรรคหนึ่ง ผลิต นาเข้า หรือส่งออก
ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
เกิน 1 กิโลกรัม ขึ้นไป
วรรคสอง กรณีตาม ว. 1 ถ้าเป็น มอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน

วงเงินประกัน /บาท

10,000
20,000

10,000

20,000

10,000
20,000

400,000
เป็นดุลพินิจ
เป็นดุลพินิจ

9
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วงเงินประกัน /บาท

ข้อหาหรือฐานความผิด
วรรคหนึ่ง มีไว้ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 2
น้ําหนักสุทธิ ไม่ถึง 5 กรัม
น้ําหนักสุทธิ ตั้งแต่ 5 กรัม แต่ไม่ถึง 20 กรัม
น้ําหนักสุทธิ ตั้งแต่ 20 กรัม แต่ไม่ถึง 100 กรัม
วรรคสอง จาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจาหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 2 นอกจาก มอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน
น้ําหนักสุทธิ ไม่ถึง 100 กรัม
น้ําหนักสุทธิ ตั้งแต่ 100 กรัม แต่ไม่ถึง 500 กรัม
น้ําหนักสุทธิ ตั้งแต่ 500 กรัม แต่ไม่ถึง 1 กิโลกรัม
น้ําหนักสุทธิ ตั้งแต่ 1 กิโลกรัม ขึ้นไป
วรรคสาม จาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจาหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 2 ที่เป็นมอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน คํานวณเป็น
สารบริสุทธิ์ ไม่ถึง 100 กรัม
สารบริสุทธิ์ ไม่ถึง 5 กรัม
สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 5 กรัม แต่ไม่ถึง 20 กรัม
สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 20 กรัม แต่ไม่ถึง 100 กรัม
กรณีตาม ว. 3 เป็น มอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน
คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 100 กรัม ขึ้นไป

76

วรรคหนึ่ง มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด ให้โทษ
ประเภท 5 (กัญชา)
ไม่เกิน 10 กรัม
เกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
เกิน 1 กิโลกรัม ขึ้นไป
วรรคสอง มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด ให้โทษ
ประเภท 5 (พืชกระท่อม)
76 /1 วรรคหนึ่ง จาหน่าย หรือมีไว้เพื่อจาหน่ายยาเสพ
ติดให้โทษประเภท 5 นอกจากพืชกระท่อม
ไม่เกิน 500 กรัม
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
เกิน 1 กิโลกรัม ขึน้ ไป

10,000
50,000
100,000
เป็นดุลพินิจ
10,000

100,000
200,000
เป็นดุลพินิจ

10,000
30,000
50,000
100,000
200,000
300,000
เป็นดุลพินิจ

100,000
300,000
500,000
เป็นดุลพินิจ
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91

92

วรรคสอง กรณีตาม ว. 1 นอกจากพืชกระท่อม
เป็นดุลพินิจ
ตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป
วรรคสาม จําหน่าย หรือ มีไว้เพื่อจําหน่ายยาเสพติด
ให้โทษประเภท 5 ที่เป็นพืชกระท่อม
ไม่เกิน 500 กรัม
20,000
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
40,000
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
60,000
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม
80,000
วรรคสี่ กรณีตาม ว. 2 เป็นพืชกระท่อม
100,000
ตั้งแต่ 10 กิโลกรัม ขึ้นไป
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 , 2
เฮโรอีน
10,000
เมทแอมเฟตามีน
10,000
ฝิ่น มอร์ฟีน
10,000
วรรคหนึ่ง เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) 5,000
วรรคสอง เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 5
1,000
(พืชกระท่อม)

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
มาตรา
89

ข้อหาหรือฐานความผิด
ผลิต นําเข้า ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทประเภท 1
- ผู้ผลิต
- ผู้ขาย นําเข้า ส่งออก
ไม่เกิน 20 เม็ด
เกิน 20 เม็ด แต่ไม่เกิน 50 เม็ด
เกิน 50 เม็ด ขึ้นไป

วงเงินประกัน /
บาท
เป็นดุลพินิจ
50,000
200,000
เป็นดุลพินิจ

11
90

ผลิต นําเข้า ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทประเภท 3 หรือ 4 หรือนําผ่านวัตถุออก
ฤทธิ์ ฯ
ทุกประเภทตาม ม. 16 ว. 1
ไม่เกิน 20 เม็ด
เกิน 20 เม็ด แต่ไม่เกิน 30 เม็ด
เกิน 30 เม็ด แต่ไม่เกิน 50 เม็ด
เกิน 50 เม็ด ขึ้นไป

106 มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึ่ง
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 หรือ 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่เกิน 20 เม็ด
เกิน 20 เม็ด แต่ไม่เกิน 50 เม็ด
เกิน 50 เม็ด แต่ไม่เกิน 100 เม็ด
เกิน 100 เม็ด แต่ไม่เกิน 200 เม็ด
เกิน 200 เม็ด ขึ้นไป
106 มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่ง
ทวิ วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 หรือ 2 เกินปริมาณที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
เกินกว่าที่กําหนดไม่เกิน 20 เม็ด
เกินกว่าที่กําหนด เกิน 20 เม็ด แต่ไม่เกิน
50 เม็ด
เกินกว่าที่กําหนด เกิน 50 เม็ด ขึ้นไป
106 เสพวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 หรือ 2
ตรี

30,000
60,000
80,000
100,000

10,000
50,000
100,000
200,000
เป็นดุลพินิจ

50,000
200,000
เป็นดุลพินิจ
10,000

12

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522
มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน /บาท

65

วรรคหนึ่ง ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ม. 21 ,22
,31, 32
33 , 34 , 35 , 57 หรือ ม. 60 ก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่แจ้ง
ต่อ เจ้าพนักงานและไม่ดําเนินการตาม ม. 39 ทวิ
วรรคสอง นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง
แล้ว
ผู้ที่ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ม. 21 , 31 , 32 หรือ
ม. 57 ยังต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีก
ผู้กระทําผิดตาม พ.ร.บ. นี้ เป็นการกระทําของ
ผู้ดําเนินการ
ถ้าการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. นี้เป็นการกระทํา
เกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การศึกษา หรือ การสาธารณสุข หรือ เป็นการทํา
ในทางการค้า ฯลฯ
หากเป็นการก่อสร้างหรือดัดแปลงเล็กน้อยต่อ
อาคารที่ใช้ในทางการค้า

20,000

69
70

50,000

100,000
200,000
100,000
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ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา
135
36
137
138

ข้อหาหรือฐานความผิด

กระทําต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใด
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
วรรคแรก ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน
วรรคสอง โดยใช้กําลังประทุษร้าย ฯ
139 ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
138, ต่อสู้ขัดขวาง , ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
139 วรรคแรก มีหรือใช้อาวุธหรือร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป
ประกอบ วรรคสอง อ้างอั้งยี่หรือช่องโจร
140 วรรคสาม มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
ถ้าการกระทําความผิดตาม ม. นี้เป็นการ
กระทําโดยมีหรือใช้อาวุธปืน โดยอ้างอั้งยี่หรือช่องโจร
141 ถอน ทําให้เสียหายฯ ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย
142 ทําให้เสียหาย ทําลายฯ ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ
143 คนกลางเรียกรับสินบน
144 ให้สินบนเจ้าพนักงาน
145 แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน
146 สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน
147 เจ้าพนักงานยักยอก
148 เจ้าพนักงานข่มขืนใจ
149 เจ้าพนักงานรับสินบน
150 เจ้าพนักงานกระทําการโดยเห็นแก่สินบนที่เรียกรับ
151 เจ้าพนักงานใช้อํานาจในตําแหน่งโดยทุจริต
152 เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการเข้าไปส่วนได้เสีย
153 เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย
154 เจ้าพนักงานทุจริตในการเก็บรายได้
155 เจ้าพนักงานทุจริตในการกําหนดราคาทรัพย์สิน
156 เจ้าพนักงานทุจริตช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี
157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
158 เจ้าพนักงานทําให้ทรัพย์สินหรือเอกสารที่ตนปกครอง

วงเงินประกัน/บาท
40,000
30,000
20,000
30,000
40,000
80,000
90,000
150,000
150,000
180,000
40,000
50,000
90,000
90,000
30,000
30,000
300,000
500,000
500,000
300,000
300,000
120,000
120,000
300,000
300,000
300,000
120,000
100,000
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เสียหาย
159 เจ้าพนักงานทําอันตรายเครื่องหมายที่ประทับทรัพย์สิน
160 เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราโดยมิชอบ
161 เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร
162 เจ้าพนักงานทําเอกสารเท็จ
163 เจ้าพนักงานเปิดจดหมายหรือโทรเลข
164 เจ้าพนักงานทําให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับทางราชการ
165 เจ้าพนักงานปูองกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตาม
กฎหมายหรือคําสั่ง
166 วรรคแรก เจ้าพนักงานละทิ้งงาน
วรรคสอง ทําเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดิน
167 ให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
168 ขัดขืนคําบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคํา
169 ขัดขืนคําบังคับซึ่งให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใด
170 ขัดขืนหมายหรือคําสั่งศาลให้มาให้ถ้อยคํา
ในการพิจารณาคดี
171 ขัดขืนคําสั่งของศาลให้สาบาน
172 แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา
173 แจ้งความเท็จว่ามีการกระทําความผิดอาญา
174 วรรคแรก แจ้งความเท็จตาม ม. 172 , 173 เพื่อแกล้ง
ประกอบ ให้ต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย
172 , วรรคสอง เพื่อแกล้งให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น
173
175 ฟูองเท็จ
177 วรรคแรก เบิกความเท็จ
วรรคสอง เบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา
178 แปลข้อความให้ผิดไปในข้อสําคัญ
179 ทําพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
180 วรรคสอง นําสืบหรือแสดงหลักฐานเท็จในการ
พิจารณาคดีอาญา
184 ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ
185 ทําลายพยานหลักฐานหรือเอกสารที่ยื่นต่อศาล
186 ทําให้เสียหาย ทําลายฯ ซึ่งทรัพย์สินที่ศาลมีคําพิพากษา
ให้ริบ
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ทําให้เสียหาย ทําลายฯ ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด
เพื่อมิให้เป็นไปตามคําพิพากษา
ทําลายเอกสารหรือพินัยกรรม
ช่วยเหลือผู้กระทําความผิด
วรรคสอง หลบหนีโดยแหกที่คุมขัง หรือร่วมกัน
ตั้งแต่สามคนขึ้นไป โดยใช้กําลังประทุษร้าย
วรรคสาม ถ้าการกระทําความผิดตาม ม. นี้เป็นการ
กระทําโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
วรรคแรก ทําให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี
วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีต้องคําพิพากษา
ลงโทษประหารชีวิตฯ หรือมีจํานวนสามคนขึ้นไป
วรรคสาม ใช้กําลังประทุษร้ายหรือมีหรือใช้อาวุธปืนหรือ
วัตถุระเบิด
ถ้าการกระทําความผิดตาม ม. นี้ เป็นการกระทําโดย
ใช้กําลังประทุษร้าย มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดให้
ผูถ้ ูกคุมขังซึ่งต้องคําพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหลบหนี
ให้พํานักผู้ที่หลบหนี
ใช้กําลังประทุษร้ายหรือให้ประโยชน์เพื่อกีดกันขัดขวาง
การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน
ดูหมิ่นศาล
ซ่อนเร้น ย้าย ทําลายศพ
วรรคแรก เจ้าพนักงานยุติธรรมช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษ
วรรคสอง ทําเพื่อแกล้งให้บุคคลอื่นต้องรับโทษ
เจ้าพนักงานยุติธรรมรียกรับสินบน
เจ้าพนักงานยุติธรรมกระทําการโดยเห็นแก่สินบน
เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิให้เป็นไปตามคําพิพากษา
วรรคแรก เจ้าพนักงานทําให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น
วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังต้องคําพิพากษาลงโทษ
ประหารชีวิตฯ
ทําให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท
เหยียดหยามศาสนา
ก่อความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา
แต่งกายเป็นพระภิกษุ
วรรคแรก อั้งยี่
วรรคสอง ผู้กระทําความผิดเป็นหัวหน้าฯ
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วรรคแรก ซ่องโจร
วรรคสอง สมคบกระทําความผิดที่มีโทษถึง
ประหารชีวิตฯ
ประพฤติตนเป็นธุระจัดหาที่พํานัก
วรรคแรก มั่วสุมตั้งแต่ 10 คน ก่อความวุ่นวาย
วรรคสอง ผู้กระทําความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ
วรรคสาม ผู้กระทําความผิดเป็นหัวหน้าฯ
วางเพลิง
วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ์
วรรคแรก ทําให้เกิดเพลิงไหม้
วรรคสอง ทําให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ ตาม ม .218
ทําให้เกิดระเบิด
ทําให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อย
วรรคแรก ทําผิดตาม ม.217 ,218 ,221 ,222
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
วรรคสอง รับอันตรายสาหัส
ทําให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
ทําการใดๆ แก่โรงเรือนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นฯ
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งวิชาชีพ
วรรคแรก ทําให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ํา
วรรคสอง เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์
ของผูอ้ น่ื
ทําให้ทางสาธารณะน่าจะเป็นเหตุอันตรายแก่การจราจร
ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรือรถราง
ก่ออันตรายแก่เครื่องสัญณาณในการจราจรฯ
ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล
กระทําแก่สิ่งที่ใช้ในการผลิตในการส่งไฟฟูาหรือน้ํา
เอาของมีพิษเจืออาหาร
วรรคแรก ทําผิดตาม ม. 226 ถึง ม. 237 เป็นเหตุให้
ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
วรรคสอง รับอันตรายสาหัส
ปลอมเงินตรา
แปลงเงินตรา
วรรคแรก ทําให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ําหนักลด
วรรคสอง นําเหรียญกระษาปณ์ เข้าในราชอาณาจักร

10,000
60,000
80,000
30,000
60,000
100,000
100,000
500,000
100,000
500,000
100,000
80,000
500,000
400,000
100,000
90,000
90,000
90,000
100,000
90,000
100,000
100,000
100,000
90,000
120,000
300,000
120,000
300,000
300,000
100,000
100,000

17
244
245
246
249
250
251
254
255
256
257
258
259
260
261
264
265
266
267
269
270
271
272
273
274
276
277

มีไว้เพื่อนําออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงโดยรู้
ไม่รู้ว่าเป็นเงินตราปลอมหรือแปลงต่อมารู้ยังขืนนําออกใช้
ทําเครื่องมือสําหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา
วรรคแรก ทําบัตรหรือโลหธาตุให้คล้ายคลึงเงินตรา
หรือจําหน่าย
วรรคสอง จําหน่ายโดยการนําออกใช้
ปลอมดวงตราแผ่นดิน
ปลอมดวงตราทบวงการเมือง
ปลอมแสตมป์
นําดวงตราปลอมเข้าในราชอาณาจักร
นําแสตมป์ที่ใช้ไม่ได้แล้วกลับมาใช้ใหม่
ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนแสตมป์อันเกิดจากการกระทําผิด
ตาม ม. 256
ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งในการขนส่งสาธารณะ
กระทําความผิดตาม ม. 258 เกี่ยวกับตั๋วสําหรับผ่านเข้า
สถานที่ใด ๆ
ใช้ขาย แลกเปลี่ยนตั๋วอันเกิดจากการกระทําความผิด
ตาม ม. 258 , 259
ทําเครื่องมือสําหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว
ปลอมเอกสาร
ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ
ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์
แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ
ประกอบวิชาชีพแพทย์ รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ
ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ซึ่งเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบในการค้า
หลอกหลวงขายของ
เอาชื่อ รูป เลียนแบบสินค้า
ปลอมเครื่องหมายการค้า
เลียนแบบเครื่องหมายการค้า
วรรคแรก ข่มขืนกระทําชําเรา
วรรคสอง ทําโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
หรือโทรมหญิง
วรรคแรก ชําเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี
วรรคสอง ชําเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปี
วรรคสาม โทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงไม่ยินยอม
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ทําผิดตาม ม.276 ว . 1 , 277 ว. 1 , ว .2 เป็นเหตุให้
( 1 ) รับอันตรายสาหัส
( 2 ) ถึงแก่ความตาย
277 ตรี ทําผิดตาม ม .276 ว. 2 , 277 ว. 3 เป็นเหตุให้
( 1 ) รับอันตรายสาหัส
( 2 ) ถึงแก่ความตาย
278 อนาจารบุคคลอายุกว่าสิบห้าปี
279 วรรคแรก อนาจารเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
วรรคสองโดยใช้กําลังประทุษร้ายฯ
280 ทําผิดตาม ม . 278 , 279 เป็นเหตุให้
( 1 ) รับอันตรายสาหัส
( 2 ) ถึงแก่ความตาย
282 วรรคแรก เพื่อสําเร็จความใคร่ของผู้อื่น
วรรคสอง กระทําแก่บุคคลเกินสิบห้าปี แต่ไม่เกิน
สิบแปดปี
วรรคสาม กระทําแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
283 วรรคแรก เพื่อสําเร็จความใคร่ของผู้อื่น
วรรคสอง กระทําแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกิน
สิบแปดปี
วรรคสาม กระทําแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
283 วรรคแรก พาบุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่เกิน
ทวิ สิบแปดปีไป
วรรคสอง พาบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี
284 พาผู้อื่นไปเพื่ออนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็ญ
286 ดํารงชีพจากหญิงค้าประเวณี
288 ฆ่าผู้อื่น
พยายามฆ่าผูอ้ ื่น
289 ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์
พยายามฆ่ามีเหตุฉกรรจ์
290 วรรคแรก ทาร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
วรรคสอง มีเหตุฉกรรจ์ตาม ม. 289
291 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร
292 ทารุณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตน
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ยุยงเด็กฆ่าตนเอง
ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย
ทาร้าย
ทาร้ายมีเหตุฉกรรจ์
ทาร้ายสาหัส
ทาร้ายสาหัสมีเหตุฉกรรจ์
ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้มีบุคคลรับอันตรายสาหัส
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส
รถยนต์สว่ นบุคคล
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร
หญิงทําให้ตนเองแท้งลูก
วรรคแรก ทําให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม
วรรคสอง เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส
วรรคสาม เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย
วรรคแรก ทําให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงไม่ยินยอม
วรรคสอง เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส
วรรคสาม เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย
ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปี
ทอดทิ้งบุคคลซึ่งพึ่งตนเองมิได้
วรรคแรก ข่มขืนใจ
วรรคสอง ข่มขืนใจมีอาวุธ ฯ
วรรคสาม อ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเพื่อให้กระทําการอย่างใด
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วรรคแรก ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง
วรรคสอง ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตาย
ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังรับอันตรายสาหัส
เอาคนลงเป็นทาส
วรรคแรก กระทําต่อเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
วรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทํา
( 1 ) รับอันตรายแก่กาย
( 2 ) รับอันตรายสาหัส
( 3 ) ถึงแก่ความตาย
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312 ตรี วรรคแรก โดยทุจริตรับไว้ จําหน่าย เป็น ธุระจัดหาฯ
วรรคสอง ถ้ากระทําต่อเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
313 วรรคแรก เรียกค่าไถ่
วรรคสอง ผู้ถูกกักขังรับอันตรายสาหัส ฯ
วรรคสาม ผู้ถูกกักขังถึงแก่ความตาย
315 คนกลางเรียกทรัพย์สิน
317 วรรคแรก พรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
วรรคสาม เพื่อหากําไร ฯ
318 วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีไม่เกินสิบแปดปี
วรรคสาม เพื่อหากําไร
319 วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี ไม่เกินสิบแปด
ปีเพื่อหากาไรโดยผู้เยาว์เต็มใจ
320 วรรคแรก พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร
วรรคสอง เพื่อให้ตกอยู่ในอํานาจของผู้อื่นโดยมิชอบ
322 เปิดผนึกจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารของผู้อื่นเพื่อล่วงรู้
ข้อความหรือเพื่อนําข้อความออกเปิดเผย
323 เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาโดยเหตุที่เป็น
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ ฯ
324 เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาโดยเหตุที่เป็น
ผูม้ ีตําแหน่ง วิชาชีพหรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ
326 หมิ่นประมาท
326 หมิ่นประมาท
327 หมิ่นประมาทผู้ตาย
328 หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
334 ลักทรัพย์
335 วรรคแรก ลักทรัพย์อนุมาตราเดียว
วรรคสอง สองอนุมาตรา
วรรคสาม ทําต่อโค กระบือ เครื่องกล
335 วรรคแรก ลักพระพุทธรูป
ทวิ วรรคสอง กระทําในวัด สํานักสงฆ์
336 วรรคแรก วิ่งราวทรัพย์
วรรคสอง รับอันตรายแก่กาย
วรรคสาม รับอันตรายสาหัส
วรรคสี่ ถึงแก่ความตาย

90,000
100,000
400,000
450,000
500,000
350,000
180,000
200,000
150,000
180,000
150,000
150,000
180,000
20,000
20,000
20,000
30,000
30,000
30,000
50,000
50,000
90,000
100,000
120,000
150,000
180,000
90,000
100,000
120,000
200,000

21
336
ทวิ
337
338
339

339
ทวิ

340

340
ทวิ

341
342
343
345
347
349

ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ

150,000

วรรคแรก กรรโชก
วรรคสอง ขู่จะฆ่าหรือมีอาวุธ
รีดเอาทรัพย์
วรรคแรก ชิงทรัพย์
วรรคสอง เข้า ม. 335 หรือทําต่อโคฯ
วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส
วรรคห้า ถึงแก่ความตาย
วรรคแรก ชิงทรัพย์ต่อทรัพย์ตาม ม. 335 ทวิ วรรค
แรก
วรรคสอง ในสถานที่ตาม ม. 335 ทวิ วรรคสอง
วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส
วรรคห้า ถึงแก่ความตาย
วรรคแรก ปล้นทรัพย์
วรรคสอง มีอาวุธ
วรรคสาม รับอันตรายสาหัส
วรรคสี่ โดยแสดงความทารุณฯ
วรรคห้า ถึงแก่ความตาย
วรรคแรกปล้นกระทําต่อทรัพย์ตาม ม. 335 ทวิ วรรค
แรก
วรรคสอง ในสถานที่ตาม ม. 335 ทวิ วรรคสอง
วรรคสาม มีอาวุธติดตัว
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส
วรรคห้า โดยแสดงความทารุณฯ
วรรคหก ถึงแก่ความตาย
ฉ้อโกง
ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นฯ
วรรคแรก ฉ้อโกงประชาชน
วรรคสอง ต้องด้วย ม. 342
ฉ้อโกงค่าอาหาร
ฉ้อโกงการประกันวินาศภัย
โกงผู้รับจํานํา

90,000
100,000
120,000
150,000
180,000
200,000
200,000
500,000
180,000
200,000
200,000
350,000
500,000
200,000
300,000
400,000
400,000
500,000
300,000
300,000
300,000
400,000
500,000
500,000
50,000
90,000
90,000
100,000
5,000
90,000
40,000

22
350
352
353
354
357

358
359
360
360
ทวิ
362
363
365

โกงเจ้าหนี้
ยักยอก
ยักยอกในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินฯ
ยักยอกในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์สินฯ
วรรคแรก รับของโจร
วรรคสอง เพื่อค้ากําไรฯ
วรรคสาม กระทําต่อทรัพย์อันได้มาตาม ม. 335 ทวิ
339 ทวิ , 340 ทวิ
ทาให้เสียทรัพย์
ทําให้เสียทรัพย์ต่อเครื่องกลฯ
ทําให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์
ทําให้เสียทรัพย์ตาม ม. 335 ทวิ วรรคแรก ฯ

40,000
40,000
40,000
90,000
90,000
120,000
180,000

บุกรุก
ยักย้ายหรือทําลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์
บุกรุกมีเหตุฉกรรจ์

30,000
50,000
90,000

50,000
90,000
90,000
120,000

พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

126 ประกอบการขนส่งประจําทาง การขนส่งไม่ประจํา
ทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หรือการขนส่งส่วน
บุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต (ฝุาฝืน ม. 23)

100,000

138 ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง
ทําการขนส่งมีลักษณะหรือคล้ายกับผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งประจําทาง และประกอบการ
ขนส่งทับเส้นทางของผู้ประกอบการขนส่งประจําทาง
อันเป็นการฝุาฝืน ม.40

50,000

151 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจํารถโดยไม่ได้รับอนุญาต

40,000

23

พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด

157 วรรคสาม ฝุาฝืน ม. 43 ทวิ ว. 1
ทวิ
(1) เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
(2) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
160 วรรคหนึ่ง ฝุาฝืน ม. 78
วรรคสอง ฝุาฝืน ม. 78 เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
อันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย
วรรคสาม ฝุาฝืน ม. 43 (1) (2) (5) หรือ (8)

วงเงินประกัน/บาท
100,000
150,000
10,000
20,000
10,000

พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490
มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด

62 ทวิ (1) ฝุาฝืน ม. 19 ทําให้สัตว์น้ํามึนเมา
วางยาเบื่อสัตว์น้ํา
(2) ฝุาฝืน ม. 20
ก. ใช้กระแสไฟฟูา
ข. ใช้วัตถุระเบิด
67 ทวิ วรรคสอง ฝุาฝืน ม. 53 มีไว้ในครอบครองหรือมี
เกิน ปริมาณซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ตามที่
ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา

วงเงินประกัน/บาท
50,000
70,000
100,000
20,000

24

พ.ร.ก. แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2516
มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

8

ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีตาม ม.3
(1) เปิดสถานบริการเกินกําหนดเวลา
(2) ขายน้ํามันเชื้อเพลิงนอกเวลา
(3) ผู้จําหน่ายเก็บกักตุนน้ํามันเชื้อเพลิงเกินอัตรา
(4) เปิดไฟโฆษณาฝุาฝืนคําสั่ง
(5) ขายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยไม่ทําบัญชี
(6) ไม่นําน้ํามันเชื้อเพลิงมาขายที่ปั๊มแต่ไปเก็บที่
อืน่

20,000

พ.ร.บ. การส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

20

ส่งออกหรือนําเข้าสินค้าต้องห้ามตาม ม.5 (1) หรือ
ฝุาฝืน ม. 7 วรรคหนึ่ง

150,000

พ.ร.บ. ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
มาตรา
9

ข้อหาหรือฐานความผิด
ฝุาฝืนพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
1. จําหน่ายสุรานอกเวลา
2. ดื่มสุราในร้านค้านอกเวลา
3. ไม่ปิดปูายแสดงราคาโภคภัณฑ์

วงเงินประกัน/บาท

50,000
30,000
100,000

25

พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
มาตรา
33
39

ข้อหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

คนต่างด้าวทํางานโดยฝุาฝืนพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตาม ม. 6
รับคนต่างด้าวไว้ทํางานโดยฝุาฝืน ม. 22

50,000
30,000

พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484
มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน / บาท

69

วรรคหนึ่ง มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ใน
ครอบครองโดยไม่เสียค่าภาคหลวง
วรรคสอง ถ้าไม้ในครอบครอง
(1) เป็นไม้สัก ไม้ยางหรือไม้หวงห้ามประเภท ข.
ปริมาตรไม้ไม่เกิน 4 ลูกบาศก์เมตร หรือ ไม้อื่น
เกิน 20 ต้นหรือท่อนหรือปริมาตรไม้เกิน 4 ลูกบาศก์
เมตร แต่ไม่เกิน 6 ลูกบาศก์เมตร
(2) ปริมาตรเกินจํานวนที่กล่าวใน (1)

100,000

วรรคหนึ่ง ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้มีไว้ใน
ครอบครองโดยฝ่าฝืน ม . 51
วรรคสอง
(1) ถ้าเป็นไม้สัก ไม้ยางหรือหวงห้ามประเภท ข.
หรือปริมาตรไม่เกิน 4 ลูกบาศก์เมตร หรือ
ไม้อื่นเกิน 5 ต้น หรือท่อนหรือปริมาตรไม้
(แปรรูปหรือมิได้แปรรูป) เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
แต่ไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตร
(2) ปริมาตรเกินจํานวนที่กล่าวใน (1)
วรรคหนึ่ง แปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้
แปรรูป มีไม้สักแปรรูป หรือไม้แปรรูปชนิดอื่น
เกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต (ม. 48)
วรรคสอง ถ้าเป็นการกระทําผิดดังกล่าวต่อไม้สัก ไม้ยาง
ไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือไม้อื่นเกิน 20 ต้น หรือท่อน

100,000

72
ทวิ

73

150,000

200,000

150,000

200,000
100,000
150,000

26
หรือปริมาตรเกิน 4 ลูกบาศก์เมตร หรือไม้แปรรูปแล้ว
ปริมาตรเกิน 2 ลูกบาศก์เมตร
73 ทวิ ห้ามค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทําด้วยไม้หวงห้ามเกินกว่าที่
รัฐมนตรีกําหนด เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต หรือ
ผู้รับใบอนุญาตฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือ
ข้อกําหนด

100,000

พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
มาตรา
31

ข้อหาหรือฐานความผิด
วรรคหนึ่ง ยึดถือ ครอบครอง ทาประโยชน์ อยู่อาศัย
ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทาไม้ เก็บของป่า
ในเขตป่าสงวน
วรรคสอง ถ้าความผิดตาม ว. 1 กระทําเป็นเนื้อที่
เกิน 25 ไร่ หรือ
(1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา
หรือไม้หวงห้ามประเภท ข.
(2) ไม้อื่นเกิน 20 ต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตร
เกินกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร
(3) ต้นน้ําลําธาร

วงเงินประกัน/บาท
100,000
200,000

พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2508
มาตรา
24

ข้อหาหรือฐานความผิด
ฝุาฝืน ม. 16 (1) (2) (3) (4) หรือ (5)
(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือ
เผาปุา
(2) เก็บหา นําออกไป ฯ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ํามันยาง แร่ ฯ
(3) นําออกไปหรือทําด้วยประการใด ๆ ให้สัตว์เป็น
อันตราย

วงเงินประกัน/บาท
100,000

27
(4) ทําให้เป็นอันตรายหรือทําให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน
กรวด ฯ
(5) เปลี่ยนแปลงหรือทําให้น้ําเหือดแห้ง

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด

47

ล่า ครอบครอง ค้า นาเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์
ป่าคุ้มครองฯ
เพาะพันธุ์สัตว์ปุาสงวนหรือสัตว์ปุาคุ้มครอง นําเข้าหรือส่งออก
สัตว์ปุาสงวนหรือสัตว์ปุาคุ้มครองฯ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
โดยไม่ได้รับอนุญาต จัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตว์
สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ครอบครองสัตว์ปุาคุ้มครองหรือซากสัตว์ปุาคุ้มครองที่ได้มา
จากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม ม. 19
ค้าสัตว์ปุาคุ้มครองหรือซากสัตว์ปุาคุ้มครองที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม ม.20
เก็บ ทําอันตราย หรือครอบครองรังของสัตว์ปุาสงวนหรือสัตว์
ปุาคุ้มครอง ล่าสัตว์ปุาสงวนหรือสัตว์ปุาคุ้มครอง เก็บหรือทํา
อันตรายแก่รังของสัตว์ปุาในบริเวณวัดฯ
ล่าสัตว์ปุาสงวนหรือสัตว์ปุาคุ้มครองในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปุา
ยึดถือครอบครองที่ดินฯ ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุา
ล่าสัตว์ปุา ในเขตห้ามล่าสัตว์ปุา
ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจาหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ
รับจานา หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งสัตว์ป่าหรือ
ซากสัตว์ป่า
ทําให้หลักเขต ปูาย หรือเครื่องหมายอื่นลบเลือน เสียหายฯ

48

49
50
51
53
54
55
56

วงเงินระกัน/บาท
50,000
30,000

10,000
20,000
10,000
100,000
100,000
10,000
50,000

28

พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509
มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

49

มียาสูบไม่ปิดแสตมป์เกินกว่า 500 กรัม (ม. 19)
มียาเส้นไม่ปิดแสตมป์เกินกว่า 1 กิโลกรัม (ม. 20)

80,000

50

ขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาเส้นหรือยาสูบ
ที่มิได้ปิดแสตมป์

100,000

พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469
มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด

27

นําของเข้ามาหรือนําออกนอกราชอาณาจักร
โดยไม่เสียอากร
27 ทวิ ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจําหน่าย ช่วยพาไป รับจํานํา หรือ
รับไว้โดยรู้ว่าเป็นของหลีกเลี่ยงอากร

วงเงินประกัน/บาท
50,000
100,000

พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด

62

วรรคหนึ่ง
(ก) ฝุาฝืน ม. 11 เข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยไม่ผ่านช่องทาง ฯลฯ
(ข) ฝุาฝืน ม. 18 ว. 2 เข้ามาหรือออกไป
นอกราชอาณาจักรโดยไม่ยื่นรายการตามแบบ
ที่กําหนดและผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่
วรรคหนึ่ง นํา พา คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
อุปการะ หรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกคนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักร ฝุาฝืน พ.ร.บ. นี้

63

วงเงินประกัน/บาท
30,000
30,000
150,000

29

64
65

71

73

81

วรรคสอง เจ้าของยานพาหนะนําคนต่างด้าวเข้ามา
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ผ่านช่องทาง ฯลฯ
วรรคหนึ่ง รู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยฝุาฝืน พ.ร.บ. นี้ ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น ช่วยด้วย
ประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม
เจ้าของพาหนะ หรือผู้ควบคุมยานพาหนะ ไม่ปฏิบัติตาม
ม. 23 (ไม่นําพาหนะเข้ามาในหรือออกไป
นอกราชอาณาจักรตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง
เขต ท่าสถานี หรือท้องที่และตามกําหนดเวลา)
วรรคหนึ่ง เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมไม่ปฏิบัติตาม
คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตาม ม. 29 ว. 1
(สั่งให้ควบคุมคนต่างด้าวไว้ในพาหนะหรือส่งตัวไปยัง
สถานที่ใด)
วรรคสอง ถ้าการไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้
คนต่างด้าวหลบหนี
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งตาม ม. 30
(สั่งให้หยุดพาหนะหรือนําพาหนะไปยังที่ใดที่หนึ่ง
ตามความจําเป็นเพื่อการตรวจ)
คนต่างด้าวอยูใ่ นราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
การอนุญาตสิ้นสุด หรือถูกเพิกถอน

150,000
100,000
100,000

100,000

150,000
100,000

30,000

พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
มาตรา

ข้อหาหรือฐานความผิด

46

ทหารกองเกิน ทหารกองหนุน หลีกเลี่ยง ขัดขืน
ไม่เข้ารับราชการในการเรียกพลเพื่อฝึกหรือทดลอง
ความพรั่งพร้อมหรือระดมพลตาม ม. 36

วงเงินประกัน/
บาท
5,000

30

พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
มาตรา

23

26

ข้อหาหรือฐานความผิด

(1) ทํา มี ใช้ นําเข้า นําออก หรือค้า
ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม (ม. 6)
(2) ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม(ม. 11)
(3) ส่งหรือจัดให้ส่งข้อความใดๆ โดยวิทยุคมนาคม
อันตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จหรือข้อความอื่นใด
ที่มิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือ
ประชาชน
จงใจกระทําให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อ
การวิทยุคมนาคม

วงเงินประกัน/บาท

100,000
100,000
100,000

100,000

