มาตรา

บัญชี เกณฑ์ มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่ อยชั่ วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย
พ.ร.บ. ว่าด้ วยความผิดอันเกิดจากการใช้ เช็ค พ.ศ. 2534
ข้อหาหรื อฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
ไม่เกิน 1 ใน 3
ของจานวนเงิน
ตามเช็ค แต่ไม่ควร
เกิน 200,000 บาท

หมายเหตุ

พ.ร.บ. อาวุธปื น เครื่องกระสุ นปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้ เพลิง และสิ่ งเทียมอาวุธปื น พ.ศ. 2490
มาตรา
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ข้อหาหรื อฐานความผิด
วรรคหนึ่ง ฝ่ าฝื น ม. 7 ทา ซื้ อ มีใช้ สั่ง หรื อนาเข้าซึ่ง
อาวุธปื น และเครื่ องกระสุ นปื นโดยมิได้รับอนุญาต
1. ซื้ อ มี สั่งอาวุธปื น ไม่มีทะเบียน
ก. ปื นสั้น (รวมถึงปื นไฟแช็กและปื นปากกา)
ข. ปื นยาว ปื นแก๊ป
ค. ปื นอัดลม
ง. มีปืนเกินกว่า 1 กระบอก

2. ทาหรื อนาอาวุธปื นไม่มีทะเบียน
วรรคสอง 1. ฝ่ าฝื นตามวรรคหนึ่งกรณี เกี่ยวกับส่ วนหนึ่ง
ส่ วนใดของอาวุธปื น ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2. มีเครื่ องกระสุ นปื น
วรรคสาม มีอาวุธปื นมีทะเบียนของผูอ้ ื่น
วรรคหนึ่ง มีเครื่ องกระสุ นปื น
วรรคสอง
(1) ปื นไม่มีทะเบียน และ
ก. พาติดตัวไปในเมือง หมู่บา้ นหรื อทางสาธารณะหรื อ
ข. พาไปโดยเปิ ดเผยหรื อไปในชุมนุมชน
(ม. 8 ทวิ วรรคสอง)

วงเงินประกัน/บาท

100,000
20,000
10,000
อาจกาหนดเพิ่มจาก
อัตรา ก. ข. ค.
ตามสมควรแก่กรณี
100,000
50,000
20,000
50,000
20,000

150,000
200,000

หมายเหตุ

มาตรา
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(2) ปื นมีทะเบียนของผู้อื่น และ
ก. พาติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
หรือ
ข. พาไปโดยเปิ ดเผยหรื อไปในชุ มนุมชน
(3) ปื นมีทะเบียนของตน แต่ ไม่ มีใบอนุญาตให้ มี
อาวุธปื นติดตัว และ
ก. พาติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
หรือ
ข. พาไปโดยเปิ ดเผยหรื อไปในชุ มนุมชน หรือ
ค. มีใบอนุญาตให้ พกพา แต่ พาโดยเปิ ดเผย
(1) ทา ประกอบ สั่ง นาเข้า มีหรื อจาหน่าย
อาวุธปื นหรื อเครื่ องกระสุ นปื นสาหรับการค้า
โดยไม่ได้รับอนุ ญาต
(2) ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ
(1) ผูม้ ีใบรับอนุ ญาตซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ
อาวุธปื นไม่มีทะเบียน (ม. 33)
(2) จาหน่ายอาวุธปื นหรื อเครื่ องกระสุ นปื นแก่ผไู ้ ม่มี
ใบอนุญาตให้ซ้ื อหรื อมีและใช้ (ม. 34)
ทา ซื้ อ มี ใช้ สั่ง นาเข้า ค้าหรื อจาหน่ายวัตถุระเบิด
โดยไม่ได้รับอนุ ญาต (ม. 38)
วรรคหนึ่ง ทาประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ
ซื้ อ มี ใช้ สั่งหรื อนาเข้าอาวุธปื น เครื่ องกระสุ นปื น
วัตถุระเบิด นอกจากที่กาหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตาม ม. 55
กรณี มีกระสุ นปื นสงครามอย่างเดียว
ไม่เกิน 5 นัด
เกิน 5 นัด แต่ไม่เกิน 20 นัด
เกิน 20 นัด แต่ไม่เกิน 50 นัด
เกิน 50 นัด ขึ้นไป

วงเงินประกัน/บาท
60,000
80,000

20,000
40,000
10,000
300,000

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

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

หมายเหตุ

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522
มาตรา
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วรรคหนึ่ง ผลิต นาเข้า หรื อส่ งออก ยาเสพติดให้โทษ
ประเภทหนึ่ง
(1) เด็กซ์ไตรไลเซอร์ไยต์ หรื อ แอล เอส ดี
ก. สารบริ สุทธิ์ ไม่เกิน 0.5 มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่เกิน 200 มก.
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 0.5 มก. ขึ้นไป
หน่วยการใช้ เกิน 10 ขึ้นไป
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 200 มก. ขึ้นไป
(2) แอมเฟตามีนหรื ออนุพนั ธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริ สุทธิ์ ไม่เกิน 250 มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 250 มก. ขึ้นไป
หน่วยการ ใช้ เกิน 10 ขึ้นไป
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 1 กรัม ขึ้นไป
(3) ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริ สุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม หรื อ
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่เกิน 2.5 กรัม
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 2 กรัม ขึ้นไป หรื อ
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 2.5 กรัม ขึ้นไป
วรรคสอง ผลิต นาเข้า หรื อส่ งออก เพื่อจาหน่าย
ยาเสพติดให้โทษประเภท 1
วรรคสาม ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยแบ่ งบรรจุ
หรือรวมบรรจุและมีปริ มาณคานวณเป็ นสารบริ สุทธิ์ จานวน
หน่วยการใช้หรื อมีน้ าหนักสุ ทธิ ไม่ถึงปริ มาณตาม
ม. 15 ว. 3

วงเงินประกัน/บาท

500,000

เป็ นดุลยพินิจ

500,000

เป็ นดุลยพินิจ

500,000
เป็ นดุลยพินิจ
เป็ นดุลยพินิจ

หมายเหตุ

มาตรา
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(1) เด็กซ์ไตรไลเซอร์ไยต์ หรื อ แอล เอส ดี
ก. สารบริ สุทธิ์ ไม่เกิน 0.5 มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่เกิน 200 มก.
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 0.5 มก. แต่ไม่ถึง 0.75 มก.
หน่วยการใช้ เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 200 มก. แต่ไม่ถึง 300
(2) แอมเฟตามีนหรื ออนุพนั ธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริ สุทธิ์ ไม่เกิน 250 มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 250 มก. แต่ไม่ถึง 375 มก.
หน่วยการ ใช้ เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม
(3) ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริ สุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม หรื อ
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่เกิน 2.5 กรัม
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม
หรื อน้ าหนักสุ ทธิ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่ถึง
3.75 กรัม
วรรคสี่ ผลิตโดยแบ่งบรรจุหรื อรวมบรรจุตามวรรค ว. 3
เพื่อจาหน่าย
(1) เด็กซ์ไตรเซอร์ไยต์ หรื อ แอล เอส ดี
ก. สารบริ สุทธิ์ ไม่เกิน 0.5 มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่เกิน 200 มก.
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 0.5 มก. แต่ไม่ถึง 0.75 มก.
หน่วยการใช้ เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 200 มก. แต่ไม่ถึง 300 มก.

วงเงินประกัน/บาท
350,000

500,000

350,000

500,000

350,000
500,000

500,000

1,000,000

หมายเหตุ

มาตรา
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(2) แอมเฟตามีนหรื ออนุพนั ธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริ สุทธิ์ ไม่เกิน 250 มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 250 มก. แต่ไม่ถึง 375 มก.
หน่วยการใช้ เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม
(3) ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริ สุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่เกิน 2.5 กรัม
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่ถึง 3.75 กรัม
วรรคหนึ่ง จาหน่ายหรื อมีไว้เพื่อจาหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1 มีปริ มาณคานวณเป็ นสารบริ สุทธิ์ จานวนหน่วย
การใช้หรื อมีน้ าหนักสุ ทธิ ไม่ถึงปริ มาณตาม ม. 15 ว. 3
(1) เด็กซ์ไตรไลเซอร์ไยต์ หรื อ แอล เอส ดี
ก. สารบริ สุทธิ์ ไม่เกิน 0.5 มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่เกิน 200 มก.
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 0.5 มก. แต่ไม่ถึง 0.75 มก.
หน่วยการใช้ เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 200 มก. แต่ไม่ถึง 300 มก.
(2) แอมเฟตามีนหรื ออนุพนั ธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริ สุทธิ์ ไม่เกิน 250 มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 250 มก. แต่ไม่ถึง 375 มก.
หน่วยการ ใช้ เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม

วงเงินประกัน/บาท
500,000

1,000,000

500,000
1,000,000

350,000

500,000

350,000

500,000

หมายเหตุ

มาตรา
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(3) ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริ สุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่เกิน 2.5 กรัม
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่ถึง 3.75 กรัม
วรรคสอง กรณี ตาม ว. 1 คานวณเป็ นสารบริ สุทธิ์ มีปริ มาณ
ตั้งแต่ที่กาหนดตาม ม. 15 ว. 3 แต่ไม่เกิน 20 กรัม
(1) เด็กซ์ไตรไลเซอร์ไยต์ หรื อ แอล เอส ดี
ก. สารบริ สุทธิ์ ตั้งแต่ 0.75 มก. แต่ไม่เกิน 2.5 มก.
หน่วยการใช้ ตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน 50
น้ าหนักสุ ทธิ ตั้งแต่ 0.3 กรัมแต่ไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 2.5 มก. แต่ไม่ถึง 5 มก.
หน่วยการใช้ เกิน 50 แต่ไม่ถึง 100
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 1 กรัม แต่ไม่เกิน 2 กรัม
ค. สารบริ สุทธิ์ เกิน 5 มก. แต่ไม่ถึง 7.5 มก.
หน่วยการใช้ เกิน 100 แต่ไม่ถึง 150
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 2 กรัม แต่ไม่เกิน 3 กรัม
ง. สารบริ สุทธิ์ เกิน 7.5 มก. ขึ้นไป
หน่วยการใช้ เกิน 150 ขึ้นไป
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 3 กรัม ขึ้นไป
(2) แอมเฟตามีนหรื ออนุพนั ธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริ สุทธิ์ ตั้งแต่ 375 มก. แต่ไม่เกิน 1.25 กรัม
หน่วยการใช้ ตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน 50
น้ าหนักสุ ทธิ ตั้งแต่ 1.5 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 1.25 กรัม แต่ไม่เกิน 2.5 กรัม
หน่วยการ ใช้ เกิน 50 แต่ไม่ถึง 100
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 5 กรัม แต่ไม่ถึง 10 กรัม

วงเงินประกัน/บาท
350,000
500,000

500,000

800,000

2,000,000

เป็ นดุลยพินิจ

500,000

800,000

หมายเหตุ

มาตรา

67

ข้ อหาหรือฐานความผิด
ค. สารบริ สุทธิ์ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่ถึง 3.75 กรัม
หน่วยการใช้ เกิน 100 แต่ไม่ถึง 150
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 15 กรัม
ง. สารบริ สุทธิ์ เกิน 3.75 กรัม ขึ้นไป
หน่วยการใช้ เกิน 150 ขึ้นไป
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 15 กรัม ขึ้นไป
(3) ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริ สุทธิ์ ตั้งแต่ 3 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม
หรื อน้ าหนักสุ ทธิ ตั้งแต่ 3.75 กรัม แต่ไม่เกิน
6.25 กรัม
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 5 กรัม แต่ไม่เกิน 6 กรัม
หรื อน้ าหนักสุ ทธิ เกิน 6.25 กรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กรัม
ค. สารบริ สุทธิ์ เกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 7.5 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม
ง. สารบริ สุทธิ์ เกิน 8 กรัม ขึ้นไป หรื อ
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 10 กรัม ขึ้นไป
วรรคสาม กรณี ตาม ว. 1 คานวณเป็ นสารบริ สุทธิ์ เกิน 20
กรัม ขึ้นไป
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 มีปริ มาณ
คานวณเป็ นสารบริ สุทธิ์ จานวนหน่วยการใช้มีน้ าหนักไม่ถึง
ปริ มาณตาม ม. 15 ว. 3
(1) เด็กซ์ไตรไลเซอร์ไยต์ หรื อ แอล เอส ดี
ก. สารบริ สุทธิ์ ไม่เกิน 0.5 มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่เกิน 200 มก.
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 0.5 มก. แต่ไม่ถึง 0.75 มก.
หน่วยการใช้ เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 200 มก. แต่ไม่ถึง 300 มก.

วงเงินประกัน/บาท
2,000,000

เป็ นดุลยพินิจ

500,000

800,000
2,000,000
เป็ นดุลยพินิจ
เป็ นดุลยพินิจ

10,000

20,000

หมายเหตุ

มาตรา

68

69

ข้ อหาหรือฐานความผิด
(2) แอมเฟตามีนหรื ออนุพนั ธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริ สุทธิ์ ไม่เกิน 200 มก.
หน่วยการใช้ ไม่เกิน 10
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 200 มก. แต่ไม่ถึง 375 มก.
หน่วยการ ใช้ เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม
(3) ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริ สุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม หรื อ
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่เกิน 5 กรัม
ข. สารบริ สุทธิ์ เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม หรื อ
น้ าหนักสุ ทธิ เกิน 5 กรัม แต่ไม่ถึง 7.5 กรัม
วรรคหนึ่ง ผลิต นาเข้า หรื อส่ งออก ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 2
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
เกิน 1 กิโลกรัม ขึ้นไป
วรรคสอง กรณี ตาม ว. 1 ถ้าเป็ นมอร์ ฟีน ฝิ่ น โคคาอีน
วรรคหนึ่ง มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 2
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่ถึง 5 กรัม
น้ าหนักสุ ทธิ ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20 กรัม
น้ าหนักสุ ทธิ ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 100 กรัม
วรรคสอง จาหน่ายหรื อมีไว้เพื่อจาหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 2 นอกจากมอร์ฟีน ฝิ่ น โคคาอีน
น้ าหนักสุ ทธิ ไม่ถึง 100 กรัม
น้ าหนักสุ ทธิ ตั้งแต่ 100 กรัม แต่ไม่ถึง 500 กรัม
น้ าหนักสุ ทธิ ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 1 กิโลกรัม
น้ าหนักสุ ทธิ ตั้งแต่ 1 กิโลกรัม ขึ้นไป

วงเงินประกัน/บาท
10,000

20,000

10,000
20,000

400,000
เป็ นดุลยพินิจ
เป็ นดุลยพินิจ

10,000
30,000
50,000

100,000
200,000
300,000
เป็ นดุลยพินิจ

หมายเหตุ

มาตรา

75

76
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ข้ อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
วรรคสาม จาหน่ายหรื อมีไว้เพื่อจาหน่าย ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 2 ที่เป็ นมอร์ ฟีน ฝิ่ น โคคาอีน คานวณเป็ น
สารบริ สุทธิ์ ไม่ถึง 100 กรัม
100,000
สารบริ สุทธิ์ ไม่ถึง 5 กรัม
300,000
สารบริ สุทธิ์ ตั้งแต่ 5 กรัม แต่ไม่ถึง 20 กรัม
500,000
สารบริ สุทธิ์ ตั้งแต่ 20 กรัม แต่ไม่ถึง 100 กรัม
กรณี ตาม ว. 3 เป็ นมอร์ ฟีน ฝิ่ น โคคาอีน คานวณ
เป็ นดุลยพินิจ
เป็ นสารบริ สุทธิ์ ต้ งั แต่ 100 กรัม ขึ้นไป
วรรคหนึ่ง ผลิต นาเข้า ส่ งออก ยาเสพติดให้โทษประเภท 5
(กัญชา)
300,000
ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
เป็ นดุลยพินิจ
เกิน 5 กิโลกรัม ขึ้นไป
150,000
วรรคสอง ผลิต นาเข้าหรื อส่ งออกยาเสพติดให้โทษประเภท 5
(พืชกระท่อม)
วรรคหนึ่ง
รอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5
(กัญชา)
10,000
ไม่เกิน 10
50,000
10
ต่ไม่เกิน 500 รัม
100,000
500
น 1 ิิโลกรัม
เป็ นดุลยพินิจ
1
10,000
วรรคสอง มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5
(พืชกระท่อม)
วรรคหนึ่ง จาหน่ายหรื อมีไว้เพื่อจาหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5 นอกจากพืชกระท่อม
100,000
ไม่เกิน 500 กรัม
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
200,000
เกิน 1 กิโลกรัม ขึ้นไป
เป็ นดุลยพินิจ
เป็ นดุลยพินิจ
วรรคสอง กรณี ตาม ว. 1 นอกจากพืชกระท่อม ตั้งแต่ 10
กิโลกรัม ขึ้นไป

หมายเหตุ

มาตรา

91

92

ข้ อหาหรือฐานความผิด
วรรคสาม จาหน่ายหรื อมีไว้เพื่อจาหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5 ที่เป็ นพืชกระท่อม
ไม่เกิน 500 กรัม
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม
วรรคสี่
.2
10

วงเงินประกัน/บาท

20,000
40,000
60,000
80,000
เป็ นดุลยพินิจ

เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1, 2
เฮโรอีน
เมทแอมเฟตามีน
ฝิ่ น มอร์ ฟีน
วรรคหนึ่ง ส ย สพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา)
วรรคสอง ส ย สพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อม)

10,000
10,000
10,000
5,000
1,000

พ.ร.บ. วัตถุทอี่ อกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
89

90

ผลิต
ส อกซึ่ งวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท
ประเภท 1
- ผูผ้ ลิต
ย
ส ก
ไม่เกิน 20 เ ิด็
20 ม็ด แต่ไม่เกิน 50 เม็ด
เกิน 50 เม็ด ขึ้นไป
ผลิต นาเข้า ส่ งออกซึ่ งวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท
ประเภท 3 หรื อ 4 หรื อนาผ่านวัตถุออกฤทธิ์ ฯ ทุกประเภท
ตาม ม. 16 ว. 1
ไม่เกิน 20 เม็ด
เกิน 20 เม็ด แต่ไม่เกิน 30 เม็ด
เกิน 30
น 50 ม็ด
เกิน 50

เป็ นดุลยพินิจ
50,000
200,000
เป็ นดุลยพินิจ

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

หมายเหตุ

มาตรา
106

106 ทวิ

106 ตรี

ข้ อหาหรือฐานความผิด
มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่ งวัตถุออกฤทธิ์
ประเภท 1 หรื อ 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่เกิน 20
20
ต่ไม่เกิน 50 ม็ด
เกิน 50
น 100 ม็ด
100
น 200 ม็ด
20
มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท
1 หรื อ 2 เกินปริ มาณที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
เกินกว่าที่กาหนด ไม่เกิน 20 เม็ด
เกินกว่าที่กาหนด ไม่เกิน 20 เม็ด แต่ไม่เกิน 50 เม็ด
เกินกว่าที่กาหนด ไม่เกิน 50 เม็ด ขึ้นไป
เสพวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 1 หรื อ 2

วงเงินประกัน/บาท

10,000
50,000
100,000
200,000
เป็ นดุลยพินิจ

50,000
200,000
เป็ นดุลยพินิจ
100,000

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
65

69
70

วรรคหนึ่ง ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม ม.21, 22, 31, 32, 33,
34, 35, 57, หรื อ ม. 60 ก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้าย
อาคารโดยไม่ได้รับอนุ ญาต หรื อไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานและไม่
ดาเนินการตาม ม. 39 ทวิ
วรรคสอง นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูท้ ี่ฝ่า
ฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม ม. 21, 31, 32 หรื อ ม. 57 ยังต้อง
ระวางโทษปรับเป็ นรายวันอีก
ผูก้ ระทาผิดตาม พ.ร.บ. นี้ เป็ นการกระทาของผูด้ าเนินการ
ผูก้ ระทาความผิดตาม พ.ร.บ. นี้เป็ นการกระทาเกี่ยวกับอาคาร
เพื่อพาณิ ชกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรื อสาธารณสุ ข
หรื อเป็ นการทาในทางการค้า ฯลฯ
หากเป็ นการก่อสร้างหรื อดัดแปลงเล็กน้อยต่ออาคารที่
ใช้ในทางการค้า

20,000

50,000

100,000
200,000

100,000

หมายเหตุ

มาตรา
135
136
137
138
139
138, 139
ประกอบ
140

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

ประมวลกฎหมายอาญา
ข้ อหาหรือฐานความผิด
กระทาต่อธงหรื อเครื่ องหมายอื่นใด
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
วรรคแรก ต่อสู ้หรื อขัดขวางเจ้าพนักงาน
วรรคสอง โดยใช้กาลังประทุษร้าย
ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
ต่อสู ้ขดั ขวาง, ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
วรรคแรก มีหรื อใช้อาวุธหรื อร่ วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป
วรรคสอง อ้างอั้งยีห่ รื อซ่องโจร
วรรคสาม มีหรื อใช้อาวุธปื นหรื อวัตถุระเบิด
ถ้ากระทาความผิดตาม ม. นี้ เป็ นการกระทาโดยมี
หรื อใช้อาวุธ โดยอ้างอั้งยีห่ รื อซ่องโจร
ถอน หรื อทาให้เสี ยหายฯ ซึ่ งตราหรื อเครื่ องหมาย
ทาให้เสี ยหาย ทาลายฯ ซึ่งทรัพย์สินหรื อเอกสารใดๆ
คนกลางเรี ยกรับสิ นบน
ให้สินบนเจ้าพนักงาน
แสดงตนเป็ นเจ้าพนักงาน
สวมเครื่ องแบบหรื อประดับเครื่ องหมายของเจ้าพนักงาน
เจ้าพนักงานยักยอก
เจ้าพนักงานข่มขืนใจ
เจ้าพนักงานรับสิ นบน
เจ้าพนักงานกระทาการโดยเห็นแก่สินบนที่เรี ยกรับ
เจ้าพนักงานใช้อานาจในตาแหน่งโดยทุจริ ต
เจ้าพนักงานมีหน้าที่จดั การเข้าไปมีส่วนได้เสี ย
เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย
เจ้าพนักงานทุจริ ตในการเก็บรายได้
เจ้าพนักงานทุจริ ตในการกาหนดราคาทรัพย์สิน
เจ้าพนักงานทุจริ ตช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี
เจ้าพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ
เจ้าพนักงานทาให้เสี ยทรัพย์หรื อเอกสารที่ตนปกครองเสี ยหาย

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

หมายเหตุ

มาตรา
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
ประกอบ
172, 173
175
177
178
179
180
184
185
186

ข้ อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
เจ้าพนักงานทาอันตรายเครื่ องหมายที่ประทับทรัพย์สิน
90,000
เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรื อรอยตราโดยมิชอบ
90,000
เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร
120,000
เจ้าพนักงานทาเอกสารเท็จ
100,000
เจ้าพนักงานเปิ ดจดหมายหรื อโทรเลข
90,000
เจ้าพนักงานทาให้ผูอ้ ื่นล่วงรู ้ความลับทางราชการ
90,000
เจ้าพนักงานป้ องกันหรื อขัดขวางมิให้การเป็ นไปตามกฎหมาย
30,000
หรื อคาสั่ง
วรรคแรก เจ้าพนักงานละทิง้ งาน
90,000
วรรคสอง ทาเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดิน
120,000
ให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
100,000
ขัดขืนคาบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถอ้ ยคา
10,000
ขัดขืนคาบังคับซึ่ งให้ส่งทรัพย์หรื อเอกสารใด
10,000
ขัดขืนหมายหรื อคาสัง่ ศาลให้มาให้ถอ้ ยคาในการพิจารณาคดี
20,000
ขัดขืนคาสั่งของศาลให้สาบาน
20,000
แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา
40,000
แจ้งความเท็จว่ามีการกระทาความผิดอาญา
40,000
วรรคแรก แจ้งความเท็จตาม ม. 172, 173 เพื่อแกล้งให้ตอ้ งถูก
40,000
บังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย
100,000
วรรคสอง เพื่อแกล้งให้ตอ้ งรับโทษหรื อรับโทษหนักขึ้น
ฟ้ องเท็จ
90,000
วรรคแรก เบิกความเท็จ
90,000
วรรคสอง เบิกความเท็จในการพิจารณาคดี
100,000
แปลข้อความให้ผดิ ไปในข้อสาคัญ
50,000
ทาพยานหลักฐานอันเป็ นเท็จ
40,000
วรรคสอง นาสื บหรื อแสดงหลักฐานเท็จในการพิจารณา
100,000
คดีอาญา
ช่วยผูอ้ ื่นไม่ให้ตอ้ งรับโทษ
90,000
ทาลายพยานหลักฐานหรื อเอกสารที่ยนื่ ต่อศาล
90,000
ทาให้เสี ยหาย ทาลายฯ ซึ่งทรัพย์สินที่ศาลมีคาพิพากษาให้ริบ
50,000

หมายเหตุ

มาตรา
187
188
189
190

191

192
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

ข้ อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
ทาให้เสี ยหาย ทาลายฯ ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรื ออายัดเพื่อมิให้
50,000
เป็ นไปตามคาพิพากษา
ทาลายเอกสารหรื อพินยั กรรม
90,000
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นกระทาความผิด
40,000
วรรคสอง หลบหนีโดยแหกที่คุมขังหรื อร่ วมกันตั้งแต่สามคน
50,000
ขึ้นไป
90,000
โดยใช้กาลังประทุษร้าย
120,000
วรรคสาม ถ้ากระทาความผิดตาม ม. นี้ เป็ นการกระทาโดยมี
หรื อใช้อาวุธปื นหรื อวัตถุระเบิด
วรรคแรก ทาให้ผถู้ ูกคุมขังหลบหนี
90,000
วรรคสอง ถ้าผูถ้ ูกคุมขังที่หลบหนีตอ้ งคาพิพากษาลงโทษ
100,000
ประหารชีวิตฯ หรื อมีจานวนสามคนขึ้นไป
120,000
วรรคสาม ใช้กาลังประทุษร้ายหรื อมีหรื อใช้อาวุธปื นหรื อวัตถุ
ระเบิด
150,000
ถ้าการกระทาความผิดตาม ม. นี้ เป็ นการกระทาโดยใช้
กาลังประทุษร้าย มีหรื อใช้อาวุธปื นหรื อวัตถุระเบิดให้ผถู ้ ูกคุม
ขังซึ่งต้องคาพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหลบหนี
ให้พานักผูท้ ี่หลบหนี
80,000
ใช้กาลังประทุษร้ายหรื อให้ประโยชน์เพื่อกีดกันขัดขวางการขาย
20,000
ทอดตลาดของเจ้าพนักงาน
ดูหมิ่นศาล
100,000
ซ่อนเร้น ย้าย ทาลายศพ
30,000
วรรคแรก เจ้าพนักงานยุติธรรมช่วยผูอ้ ื่นไม่ให้ตอ้ งรับโทษ
100,000
วรรคสอง ทาเพื่อแกล้งให้บุคคลอื่นต้องรับโทษ
300,000
เจ้าพนักงานยุติธรรมเรี ยกรับสิ นบน
500,000
เจ้าพนักงานยุติธรรมกระทาการโดยเห็นแก่สินบน
500,000
เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิให้เป็ นไปตามคาพิพากษา
80,000
วรรคแรก เจ้าพนักงานทาให้ผถู้ ูกคุมขังหลุดพ้น
100,000
วรรคสอง ถ้าผูถ้ ูกคุมขังต้องคาพิพากษาลงโทษประหารชีวติ ฯ
150,000
ทาให้ผถู้ ูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท
40,000
เหยียดหยามศาสนา
100,000

หมายเหตุ

มาตรา
207
208
209
210
214
215

217
218
220
221
223
224

225
226
227
228
229
230
231
232
234
237

ข้ อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
ก่อความวุน่ วายในพิธีกรรมทางศาสนา
30,000
แต่งกายเป็ นพระภิกษุ
30,000
วรรคแรก อั้งยี่
100,000
วรรคสอง ผูก้ ระทาความผิดเป็ นหัวหน้าฯ
120,000
วรรคแรก ซ่องโจร
10,000
วรรคสอง สมคบกระทาความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวติ ฯ
60,000
ประพฤติตนเป็ นธุระจัดหาที่พานัก
80,000
วรรคแรก มัว่ สุ มตั้งแต่ 10 คน ก่อความวุน่ วาย
30,000
วรรคสอง ผูก้ ระทาความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ
60,000
วรรคสาม ผูก้ ระทาความผิดเป็ นหัวหน้าฯ
100,000
วางเพลิง
100,000
วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ์
500,000
วรรคแรก ทาให้เกิดเพลิงไหม้
100,000
วรรคสอง ทาให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตาม ม 218
500,000
ทาให้เกิดระเบิด
100,000
ทาให้เกิดเพลิงไหม้หรื อระเบิดแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อย
80,000
วรรคแรก ทาผิดตาม ม. 217, 218, 221, 222, เป็ นเหตุให้
500,000
ผูอ้ ื่นถึงแก่ความตาย
400,000
วรรคสอง รับอันตรายสาหัส
ทาให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
100,000
ทาการใดๆ แก่โรงเรื อนน่าเป็ นอันตรายแก่บุคคลอื่นฯ
90,000
ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์แห่งวิชาชีพ
90,000
วรรคแรก ทาให้เกิดอุทกภัยหรื อขัดข้องแก่การใช้น้ า
90,000
วรรคสอง เป็ นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรื อทรัพย์ของผูอ้ ื่น
100,000
ทาให้ทางสาธารณะน่าจะเป็ นเหตุอนั ตรายแก่การจราจร
90,000
ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรื อรถราง
100,000
ก่ออันตรายแก่เครื่ องสัญญาณในการจราจร
100,000
ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะน่าจะเป็ นอันตรายแก่บุคคล
100,000
กระทาแก่สิ่งที่ใช้ในการผลิตในการส่ งไฟฟ้ าหรื อน้ า
90,000
เอาของมีพิษเจืออาหาร
120,000

หมายเหตุ

มาตรา
238

240
241
242
244
245
246
249
250
251
254
255
256
257
258
259
260
261
264
265
266
267
269
270
271

ข้ อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
วรรคแรก ทาผิดตาม ม. 226 ถึง ม. 237 เป็ นเหตุให้ผอู้ ื่นถึง
300,000
แก่ความตาย
120,000
วรรคสอง รับอันตรายสาหัส
ปลอมเงินตรา
300,000
แปลงเงินตรา
300,000
วรรคแรก ทาให้เหรี ยญกระษาปณ์มีน้ าหนักลด
100,000
วรรคสอง นาเหรี ยญกระษาปณ์เข้าในราชอาณาจักร
100,000
มีไว้เพื่อนาออกใช้ซ่ ึงเงินตราปลอมหรื อแปลงโดยรู้
150,000
ไม่รู้วา่ เป็ นเงินตราปลอมหรื อแปลงต่อมารู ้ยงั ขืนนาออกใช้
120,000
ทาเครื่ องมือสาหรับปลอมหรื อแปลงเงินตรา
200,000
วรรคแรก ทาบัตรหรื อโลหธาตุให้คล้ายคลึงเงินตราหรื อจาหน่าย
30,000
วรรคสอง จาหน่ายโดยการนาออกใช้
80,000
ปลอมดวงตราแผ่นดิน
200,000
ปลอมดวงตราทบวงการเมือง
100,000
ปลอมแสตมป์
100,000
นาดวงตราปลอมเข้าในราชอาณาจักร
120,000
นาแสตมป์ ที่ใช้ไม่ได้แล้วกลับมาใช้ใหม่
40,000
ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนแสตมป์ อันเกิดจากการกระทาผิดตาม ม. 256
80,000
ปลอมหรื อแปลงตัว๋ โดยสารซึ่ งใช้ในการขนส่ งสาธารณะ
40,000
กระทาความผิดตาม ม. 258 เกี่ยวกับตัว๋ สาหรับผ่านเข้าสถานที่
40,000
ใดๆ
ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนตัว๋ อันเกิดจากการกระทาผิดตาม ม. 258,
40,000
259
ทาเครื่ องมือสาหรับปลอมหรื อแปลงตัว๋
40,000
ปลอมเอกสาร
50,000
ปลอมเอกสารสิ ทธิ หรื อเอกสารทางราชการ
100,000
ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์
150,000
แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็ นเท็จ
50,000
ประกอบวิชาชีพแพทย์ รับรองเอกสารอันเป็ นเท็จ
40,000
ใช้หรื อมีไว้เพื่อใช้ ซึ่ งเครื่ องชัง่ เพื่อเอาเปรี ยบในการค้า
40,000
หลอกลวงขายของ
50,000

หมายเหตุ

มาตรา
272
273
274
276

277

277 ทวิ

277 ตรี

278
279
280

282

283

283 ทวิ
284
286

ข้ อหาหรือฐานความผิด
เอาชื่อ รู ป เลียนแบบสิ นค้า
ปลอมเครื่ องหมายการค้า
เลียนแบบเครื่ องหมายการค้า
วรรคแรก ข่มขืนกระทาชาเรา
วรรคสอง ทาโดยมีหรื อใช้อาวุธปื นหรื อวัตถุระเบิดหรื อ
โทรมหญิง
วรรคแรก ชาเราเด็กอายุไม่เกินสิ บห้าปี
วรรคสอง ชาเราเด็กอายุไม่เกินสิ บสามปี
วรรคสาม โทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงไม่ยนิ ยอม
ทาผิดตาม ม. 276 ว. 1, 277 ว. 1, ว. 2 เป็ นเหตุให้
(1) รับอันตรายสาหัส
(2) ถึงแก่ความตาย
ทาผิดตาม ม. 276 ว. 2, 277 ว. 3 เป็ นเหตุให้
(1) รับอันตรายสาหัส
(2) ถึงแก่ความตาย
อนาจารบุคคลอายุกว่าสิ บห้าปี
วรรคแรก อนาจารเด็กอายุไม่เกินสิ บห้าปี
วรรคสอง โดยใช้กาลังประทุษร้ายฯ
ทาผิดตาม ม. 278, 279 เป็ นเหตุให้
(1) รับอันตรายสาหัส
(2) ถึงแก่ความตาย
วรรคแรก เพื่อสาเร็ จความใคร่ ของผูอ้ ื่น
วรรคสอง กระทาแก่บุคคลเกินสิ บห้าปี แต่ไม่เกินสิ บแปดปี
วรรคสาม กระทาแก่เด็กอายุไม่เกินสิ บห้าปี
วรรคแรก เพื่อสาเร็ จความใคร่ ของผูอ้ ื่น
วรรคสอง กระทาแก่บุคคลอายุเกินสิ บห้าปี แต่ไม่เกินสิ บแปดปี
วรรคสาม กระทาแก่เด็กอายุไม่เกินสิ บห้าปี
วรรคแรก พาบุคคลอายุเกินสิ บห้าปี แต่ไม่เกินสิ บแปดปี
วรรคสอง พาบุคคลอายุไม่เกินสิ บห้าปี
พาผูอ้ ื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็ญ
ดารงชีพจากหญิงค้าประเวณี

วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
40,000
40,000
40,000
200,000
350,000
200,000
350,000
350,000
400,000
500,000
500,000
500,000
120,000
120,000
150,000
200,000
500,000
120,000
180,000
200,000
200,000
350,000
500,000
90,000
100,000
120,000
300,000

มาตรา
288
289
290
291
292
293
294
295, 296
297
298
299
300

301
302

303

306
307
309

310

ข้ อหาหรือฐานความผิด
ฆ่าผูอ้ ื่น
พยายามฆ่าผูอ้ ื่น
ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์
พยายามฆ่ามีเหตุฉกรรจ์
วรรคแรก ทาร้ายผูอ้ ื่นถึงแก่ความตาย
วรรคสอง มีเหตุฉกรรจ์ตาม ม. 289
ประมาทเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นถึงแก่ความตาย
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร
ทารุ ณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตน
ยุยงเด็กฆ่าตนเอง
ชุลมุนต่อสู ้จนเป็ นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย
ทาร้าย, ทาร้ายมีเหตุฉกรรจ์
ทาร้ายสาหัส
ทาร้ายสาหัสมีเหตุฉกรรจ์
ชุลมุนต่อสู ้จนเป็ นเหตุให้มีบุคคลรับอันตรายสาหัส
ประมาทเป็ นเหตุให้ผอู้ ื่นรับอันตรายสาหัส
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร
หญิงทาให้ตนเองแท้งลูก
วรรคแรก ทาให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม
วรรคสอง เป็ นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส
วรรคสาม เป็ นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย
วรรคแรก ทาให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงไม่ยนิ ยอม
วรรคสอง เป็ นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส
วรรคสาม เป็ นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย
ทอดทิ้งเด็กอายุยงั ไม่เกินเก้าปี
ทอดทิง้ บุคคลซึ่ งพึ่งตนเองมิได้
วรรคแรก ข่มขืนใจ
วรรคสอง ข่มขืนใจมีอาวุธฯ
วรรคสาม อ้างอั้งยีห่ รื อซ่องโจร
หน่วงเหนี่ยวกักขังผูอ้ ื่น

วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
500,000
300,000
500,000
300,000
180,000
200,000
120,000
150,000
100,000
60,000
60,000
40,000
120,000
150,000
30,000
50,000
100,000
120,000
80,000
90,000
100,000
120,000
100,000
120,000
200,000
50,000
50,000
80,000
90,000
100,000
80,000

มาตรา
310 ทวิ
311

312
312 ทวิ

312 ตรี
313

315
317
318
319
320
322
323
324
326

ข้ อหาหรือฐานความผิด
หน่วงเหนี่ยวกักขังผูอ้ ื่นเพื่อให้กระทาการอย่างใด
วรรคแรก ประมาทเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง
วรรคสอง ผูถ้ ูกหน่วงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตาย
ผูถ้ ูกหน่วงเหนี่ยวกักขังรับอันตรายสาหัส
เอาคนลงเป็ นทาส
วรรคแรก กระทาต่อเด็กอายุไม่เกินสิ บห้าปี
วรรคสอง เป็ นเหตุให้ผถู้ ูกกระทา
(1) รับอันตรายแก่กาย
(2) รับอันตรายสาหัส
(3) ถึงแก่ความตาย
วรรคแรก โดยทุจริ ตรับไว้ จาหน่าย เป็ นธุ ระจัดหาฯ
วรรคสอง ถ้ากระทาต่อเด็กอายุไม่เกินสิ บห้าปี
วรรคแรก เรี ยกค่าไถ่
วรรคสอง ผูถ้ ูกกักขังรับอันตรายสาหัสฯ
วรรคสาม ผูถ้ ูกกักขังถึงแก่ความตาย
คนกลางเรี ยกทรัพย์สิน
วรรคแรก พรากเด็กอายุไม่เกินสิ บห้าปี
วรรคสาม เพื่อหากาไรฯ
วรรคแรก พรากผูเ้ ยาว์อายุกว่าสิ บห้าปี ไม่เกินสิ บแปดปี
วรรคสาม เพื่อหากาไรฯ
วรรคแรก พรากผูเ้ ยาว์อายุกว่าสิ บห้าปี ไม่เกินสิ บแปดปี เพื่อ
หากาไร โดยผูเ้ ยาว์เต็มใจ
วรรคแรก พาหรื อส่ งคนออกไปนอกราชอาณาจักร
วรรคสอง เพื่อให้ตกอยูใ่ นอานาจของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
เปิ ดผนึกจดหมาย โทรเลขหรื อเอกสารของผูอ้ ื่นเพื่อล่วงรู ้ล่วงรู ้
ข้อความหรื อเพื่อนาข้อความออกเปิ ดเผย
เปิ ดเผยความลับของผูอ้ ื่นซึ่ งล่วงรู ้หรื อได้มาโดยเหตุที่เป็ นเจ้า
พนักงานผูม้ ีหน้าที่ฯ
เปิ ดเผยความลับของผูอ้ ื่นซึ่ งล่วงรู ้หรื อได้มาโดยเหตุที่เป็ นผูม้ ี
ตาแหน่ง วิชาชีพหรื ออาชีพอันเป็ นที่ไว้วางใจ
หมิ่นประมาท

วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
90,000
30,000
120,000
50,000
100,000
120,000
200,000
350,000
500,000
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

มาตรา
327
328
334
335

335 ทวิ
336

336 ทวิ
337
338
339

339 ทวิ

340

ข้ อหาหรือฐานความผิด
หมิ่นประมาทผูต้ าย
หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
ลักทรัพย์
วรรคแรก อนุมาตราเดียว
วรรคสอง สองอนุมาตรา
วรรคสาม ทาต่อโค กระบือ เครื่ องกล
วรรคแรก ลักพระพุทธรู ป
วรรคสอง กระทาในวัด สานักสงฆ์
วรรคแรก วิง่ ราวทรัพย์
วรรคสอง รับอันตรายแก่กาย
วรรคสาม รับอันตรายสาหัส
วรรคสี่ ถึงแก่ความตาย
ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
วรรคแรก กรรโชก
วรรคสอง ขู่จะฆ่าหรื อมีอาวุธ
รี ดเอาทรัพย์
วรรคแรก ชิงทรัพย์
วรรคสอง เข้า ม. 335 หรื อทาต่อโคฯ
วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส
วรรคห้ า ถึงแก่ความตาย
วรรคแรก ชิงทรัพย์ต่อทรัพย์ตาม ม. 335 ทวิ วรรคแรก
วรรคสอง ในสถานที่ตาม ม. 335 ทวิ วรรคสอง
วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส
วรรคห้ า ถึงแก่ความตาย
วรรคแรก ปล้นทรัพย์
วรรคสอง มีอาวุธ
วรรคสาม รับอันตรายสาหัส
วรรคสี่ โดยแสดงความทารุ ณฯ
วรรคห้ า ถึงแก่ความตาย

วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
30,000
50,000
50,000
90,000
100,000
120,000
150,000
180,000
90,000
100,000
120,000
200,000
150,000
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

มาตรา
340 ทวิ

341
342
343
345
347
349
350
352
353
354
357

358
359
360
360 ทวิ
362
363
365

ข้ อหาหรือฐานความผิด
วรรคแรก ปล้นกระทาต่อทรัพย์ตาม ม. 335 ทวิ วรรคแรก
วรรคสอง ในสถานที่ตาม ม. 335 ทวิ วรรคสอง
วรรคสาม มีอาวุธติดตัว
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส
วรรคห้ า โดยแสดงความทารุ ณฯ
วรรคหก ถึงแก่ความตาย
ฉ้อโกง
ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็ นบุคคลอื่นฯ
วรรคแรก ฉ้อโกงประชาชน
วรรคสอง ต้องด้วย ม. 342
ฉ้อโกงค่าอาหาร
ฉ้อโกงการประกันวินาศภัย
โกงผูร้ ับจานา
โกงเจ้าหนี้
ยักยอก
ยักยอกในฐานะเป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายให้จดั การทรัพย์สินฯ
ยักยอกในฐานะเป็ นผูจ้ ดั การทรัพย์สินฯ
วรรคแรก รับของโจร
วรรคสอง เพื่อค้ากาไรฯ
วรรคสาม กระทาต่อทรัพย์อนั ได้มาตาม ม. 335 ทวิ 339 ทวิ
340 ทวิ
ทาให้เสี ยทรัพย์
ทาให้เสี ยทรัพย์ต่อเครื่ องกลฯ
ทาให้เสี ยทรัพย์ที่ใช้หรื อมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์
ทาให้เสี ยทรัพย์ตาม ม. 335 ทวิ วรรคแรกฯ
บุกรุ ก
ยักย้ายหรื อทาลายเครื่ องหมายเขตแห่งอสังหาริ มทรัพย์
บุกรุ กมีเหตุฉกรรจ์

วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
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
40,000
40,000
40,000
90,000
90,000
120,000
180,000
50,000
90,000
90,000
120,000
30,000
50,000
90,000

พ.ร.บ. การขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา
126

138

151

ข้ อหาหรือฐานความผิด
ประกอบการขนส่ งประจาทาง การขนส่ งไม่ประจาทาง การ
ขนส่ งโดยรถขนาดเล็กหรื อการขนส่ งส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต (ฝ่ าฝื น ม. 23)
ผูไ้ ด้รับอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจาทางทาการขนส่ งมี
ลักษณะหรื อคล้ายกับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง
ประจาทาง และประกอบการขนส่ งทับเส้นทางของ
ผูป้ ระกอบการขนส่ งประจาทางอันเป็ นการฝ่ าฝื น ม. 40
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูป้ ระจารถโดยไม่ได้รับอนุ ญาต

วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
100,000

50,000

40,000

พ.ร.บ. จาราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา
157 ทวิ

160

ข้ อหาหรือฐานความผิด
วรรคสาม ฝ่ าฝื น ม. 43 ทวิ ว. 1
(1) เป็ นเหตุให้ผอู้ ื่นได้รับอันตรายสาหัส
(2) เป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นถึงแก่ความตาย
วรรคหนึ่ง ฝ่ าฝื น ม. 78
วรรคสอง ฝ่ าฝื น ม. 78 เป็ นเหตุให้ผอู้ ื่นได้รับอันตรายสาหัส
หรื อถึงแก่ความตาย
วรรคสาม ฝ่ าฝื น ม. 43 (1) (2) (5) หรื อ (8)

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

พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490
มาตรา
62 ทวิ

67 ทวิ

ข้ อหาหรือฐานความผิด
(1) ฝ่ าฝื น ม. 19 ทาให้สัตว์มึนเมาวางยาเบื่อสัตว์น้ า
(2) ฝ่ าฝื น ม. 20
ก. ใช้กระแสไฟฟ้ า
ข. ใช้วตั ถุระเบิด
วรรคสอง ฝ่ าฝื น ม. 53 มีไว้ครอบครองหรื อมีเกินปริ มาณซึ่ ง
สัตว์น้ าหรื อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ตามที่ระบุไว้ในพระราช
กฤษฎีกา

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

พ.ร.บ. แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนนา้ มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
มาตรา
8

ข้ อหาหรือฐานความผิด
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งนายกรัฐมนตรี ตาม ม. 3
(1) เปิ ดสถานบริ การเกินกาหนดเวลา
(2) ขายน้ ามันเชื้ อเพลิงนอกเวลา
(3) ผูจ้ าหน่ายเก็บกักตุนน้ ามันเชื้อเพลิงเกินอัตรา
(4) เปิ ดไฟโฆษณาฝ่ าฝื นคาสั่ง
(5) ขายน้ ามันเชื้ อเพลิงโดยไม่ทาบัญชี
(6) ไม่นาน้ ามันเชื้อเพลิงมาขายที่ปั๊มแต่ไปเก็บที่อื่น

วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
20,000

พ.ร.บ. การส่ งออกไปนอกและการนาเข้ ามาในราชอาณาจักรซึ่งสิ นค้ า พ.ศ. 2522
มาตรา
20

ข้ อหาหรือฐานความผิด
ส่ งออกหรื อนาเข้าสิ นค้าต้องห้ามตาม ม. 5 (1) หรื อ ฝ่ าฝื น
ม. 7 วรรคหนึ่ง

วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
150,000

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

ข้ อหาหรือฐานความผิด
ฝ่ าฝื นพระราชกฤษฎีกาซึ่ งออกตามความในพระราชบัญญัติน้ ี
1. จาหน่ายสุ รานอกเวลา
2. ดื่มสุ ราในร้านค้านอกเวลา
3. ไม่ปิดป้ ายแสดงราคาโภคภัณฑ์

วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
50,000
30,000
100,000

พ.ร.บ. การทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2521
มาตรา
33
39

ข้ อหาหรือฐานความผิด
คนต่างด้าวทางานโดยฝ่ าฝื นพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม ม. 6
รับคนต่างด้าวทางานโดยฝ่ าฝื น ม. 22

วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
50,000
30,000

พ.ร.บ. ป่ าไม้ พ.ศ. 2484
มาตรา
69

72 ทวิ

73

73 ทวิ

ข้ อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
วรรคหนึ่ง มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรู ปไว้ในครอบครองโดย
100,000
ไม่เสี ยค่าภาคหลวง
วรรคสอง ถ้าไม้ในครอบครอง
150,000
(1) เป็ นไม้สัก ไม้ยางหรื อไม้หวงห้ามประเภท ข. ปริ มาตรไม้
ไม่เกิน 4 ลูกบาศก์เมตร หรื อไม้อื่นเกิน 20 ต้น หรื อท่อน
หรื อปริ มาตรไม้เกิน 4 ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน 6 ลูกบาศก์
เมตร
(2) ปริ มาตรเกินจานวนที่กล่าวใน (1)
200,000
วรรคหนึ่ง ผูร้ ับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรู ปไม้มีไว้ในครอบครอง
100,000
โดยฝ่ าฝื น ม. 51
วรรคสอง
150,000
(1) ถ้าเป็ นสัก ไม้ยางหรื อไม้หวงห้ามประเภท ข. หรื อ
ปริ มาตรไม่เกิน 4 ลูกบาศก์เมตร หรื อไม้อื่นเกิน 5 ต้น หรื อ
ท่อน หรื อปริ มาตรไม้(แปรรู ปหรื อมิได้แปรรู ป) เกิน 1
ลูกบาศก์ แต่ไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตร
200,000
(2) ปริ มาตรเกินจานวนที่กล่าวใน (1)
วรรคหนึ่ง แปรรู ปไม้ ตั้งโรงงานแปรรู ปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปร
100,000
รู ป มีไม้สักแปรรู ป เกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับ
อนุญาต (ม. 48)
150,000
วรรคสอง ถ้าเป็ นการกระทาผิดดังกล่าวไม้สัก ไม้ยาง ไม้หวง
ห้ามประเภท ข. หรื อไม้อื่นเกิน 20 ต้นหรื อท่อน หรื อ
ปริ มาตรเกิน 4 ลูกบาศก์เมตร หรื อไม้แปรรู ปแล้วปริ มาตรเกิน
2 ลูกบาศก์เมตร
ห้ามค้าหรื อมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าสิ่ งประดิษฐ์เครื่ องใช้
100,000
หรื อสิ่ งอื่นใดที่ทาด้วยไม้หวงห้ามเกินกว่าที่รัฐมนตรี กาหนด
เว้นแต่ได้รับใบอนุ ญาต หรื อผูร้ ับใบอนุ ญาตฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อข้อกาหนด

พ.ร.บ. ป่ าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507
มาตรา
31

ข้ อหาหรือฐานความผิด
วรรคหนึ่ง ยึดถือ ครอบครอง ทาประโยชน์ อยูอ่ าศัย ก่อสร้าง
แผ้วถาง เผาป่ า ทาไม้ เก็บของป่ าในเขตป่ าสงวน
วรรคสอง ถ้าความผิดตาม ว. 1 กระทาเป็ นเนื้อที่เกิน 25 ไร่
หรื อ
(1) ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรื อไม้
หวงห้ามประเภท ข.
(2) ไม้อื่นเกิน 20 ต้นหรื อท่อน หรื อรวมปริ มาตรเกินกว่า 4
ลูกบาศก์เมตร
(3) ต้นน้ าลาธาร

วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
100,000
200,000

พ.ร.บ. อุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2508
มาตรา
24

ข้ อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
ฝ่ าฝื น ม. 16 (1) (2) (3) (4) หรื อ (5)
100,000
(1) ยึดถือหรื อครอบครองที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถางหรื อเผาป่ า
(2) เก็บหา นาออกไปฯ ซึ่ งไม้ ยางไม้ น้ ามันยาง แร่ ฯ
(3) นาออกไปหรื อทาด้วยประการใดๆ ให้สัตว์เป็ นอันตราย
(4) ทาให้เป็ นอันตรายหรื อทาให้เสื่ อมสภาพแก่ดิน หิ น กรวดฯ
(5) เปลี่ยนแปลงน้ าหรื อทาให้น้ าเหื อดแห้ง

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสั ตว์ ป่า พ.ศ. 2535
มาตรา
47
48

ข้ อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
ล่า ครอบครอง ค้า นาเข้าหรื อส่ งออกสัตว์ป่าสงวนหรื อสัตว์ป่า
50,000
คุม้ ครองฯ
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรื อสัตว์ป่าคุม้ ครอง นาเข้าหรื อส่ งออก
30,000
สัตว์ป่าสงวนหรื อสัตว์ป่าคุม้ ครองฯ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจัดตั้งและดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุ ญาต

มาตรา
49
50
51

53
54
55
56
มาตรา
101
117
118
119
122 ทวิ
124
125 ทวิ

ข้ อหาหรือฐานความผิด
ครอบครองสัตว์ป่าคุม้ ครองหรื อซากสัตว์ป่าคุม้ ครองที่ได้มาจาก
การเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม ม. 19
ค้าสัตว์ป่าคุม้ ครองหรื อซากสัตว์ป่าคุม้ ครองที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุ ญาต ตาม ม. 20
เก็บ ทาอันตราย หรื อครอบครองรังของสัตว์ป่าสงวนหรื อสัตว์
ป่ าคุม้ ครอง ล่าสัตว์ป่าสงวนหรื อสัตว์ป่าคุม้ ครอง เก็บ หรื อทา
อันตรายแก่รังของสัตว์ป่าในบริ เวณวัดฯ
ล่าสัตว์ป่าสงวนหรื อสัตว์ป่าคุม้ ครองในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ยึดถือครอบครองที่ดินฯ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ล่าสัตว์ป่า
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจาหน่าย ช่วยพาเอาไปเสี ย ซื้ อ รับจานา
หรื อรับไว้โดยประการใด ซึ่งสัตว์ป่าหรื อซากสัตว์ป่า
ทาให้หลักเขต ป้ าย หรื อเครื่ องหมายอื่นลบเลือนเสี ยหายฯ
พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
ข้ อหาหรือฐานความผิด
ผลิต ขาย หรื อนา หรื อสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ งยาแผน
ปั จจุบนั โดยไม่ได้รับอนุ ญาต
ผลิตยาปลอม
ผลิตยาผิดมาตรฐานหรื อยาที่รัฐมนตรี สั่งเพิกถอนทะเบียนตารับ
ยา ม. 72 (2), (6)
ขาย หรื อนา หรื อสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาปลอม
(ม. 72 (1))
ขายยาบรรจุเสร็ จหลายขนานโดยจัดเป็ นชุดโดยเจตนาให้ใช้
รักษาเฉพาะโรค (ฝ่ าฝื น ม. 75 ทวิ)
โฆษณาขายยาโดยฝ่ าฝื น ม. 88, 88 ทวิ, 89 หรื อ ม. 90
ผูร้ ับใบอนุญาตดาเนินการผลิตยา ขายยา หรื อนา หรื อสั่งยาเข้า
มาในราชอาณาจักร ในระหว่างใบอนุญาตถูกสัง่ พักใช้ ตาม
ม. 95

วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
10,000
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100,000
100,000
10,000
50,000
วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
100,000
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100,000
300,000
50,000
50,000
100,000
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พ.ร.บ. ยาสู บ พ.ศ. 2509
ข้ อหาหรือฐานความผิด
มียาสู บไม่ปิดแสตมป์ เกินกว่า 500 กรัม (ม. 19)
มียาเส้นไม่ปิดแสตมป์ เกินกว่า 1 กิโลกรัม (ม. 20)
ขายหรื อมีไว้เพื่อขายซึ่งยาเส้นหรื อยาสู บที่มิได้ปิดแสตมป์
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
ข้ อหาหรือฐานความผิด
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงที่ออกตาม ม. 8 (1) (2)
(3) (4) (5) หรื อ (8) หรื อประกาศของรัฐมนตรี ที่ออกตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว
จัดทาผลการตรวจสอบตาม ม. 9 อันเป็ นเท็จ
วรรคหนึ่ง ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 โดยไม่ได้รับ
อนุญาตตาม ม. 12 ว. 1 หรื อตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตาม ม. 12
วรรคสอง ในกรณี ที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเป็ นโรงงานประเภท
หรื อชนิดที่กาหนดจานวนหรื อขนาดที่จะให้ต้ งั หรื อไม่ให้ต้ งั ใน
ท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตาม ม. 32 (1)
วรรคหนึ่ง ผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดขยายโรงงานโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตขยายโรงงานตาม ม. 18
วรรคสอง ในกรณี ที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเป็ นโรงงานประเภท
หรื อชนิดที่กาหนดจานวนหรื อขนาดที่จะให้ขยายหรื อไม่ให้
ขยายในท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตาม ม. 32 (1)
วรรคหนึ่ง ประกอบกิจการโรงงานในระหว่างที่ได้มีคาสัง่ ให้หยุด
ประกอบกิจการโรงงานหรื อภายหลังที่มีคาสัง่ ให้ปิดโรงงาน
วรรคสอง สถาปนิกหรื อวิศวกรผูใ้ ดยังฝ่ าฝื นทางานในโรงงาน
เฉพาะส่ วนที่มีคาสัง่ ให้หยุดประกอบกิจการหรื อยังฝ่ าฝื นทางานใน
โรงงานที่มีคาสัง่ ปิ ดโรงงานแล้วเพื่อให้โรงงานประกอบกิจการ
ต่อไป
วรรคสาม ผูท้ ี่ทางานในโรงงานหรื อคนงานผูใ้ ดยังฝ่ าฝื นทางานใน
โรงงานเฉพาะส่ วนที่มีคาสัง่ ให้หยุดประกอบกิจการหรื อยังฝ่ าฝื น
ทางานในโรงงานที่มีคาสัง่ ให้ปิดโรงงานแล้วให้สนั นิษฐานไว้ก่อน
ว่าเป็ นผูร้ ่ วมกระทาหรื อสนับสนุนการกระทาความผิดตาม ว. 1

แล้วแต่กรณี

วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
80,000
100,000
วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
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100,000
100,000
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100,000
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100,000
100,000

50,000
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มาตรา
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ข้ อหาหรือฐานความผิด
ไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งสัง่ ตาม ม. 37 ว. 1

กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เครื่ องจักรที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ผกู มัดประทับตราไว้ตาม ม. 37 ว. 2 กลับทางาน
ได้อีก
ขัดขวางหรื อไม่ให้ความสะดวกแก่บุคคลซึ่ งปลัดกระทรวงหรื อ
ผูซ้ ่ ึงปลัดกระทรวงมอบหมายให้เข้าจัดทาเพื่อให้การเป็ นไปตาม
คาสั่งตาม ม. 42
พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469
ข้ อหาหรือฐานความผิด
นาของเข้ามาหรื อนาออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่เสี ยอากร
ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจาหน่าย ช่วยพาไป รับจานาหรื อรับไว้โดยรู ้
ว่าเป็ นของหลีกเลี่ยงอากร
พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522
ข้ อหาหรือฐานความผิด
ผลิต นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรื อจาหน่ายอาหารปลอม(ม. 25 (4))
ผลิต นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรื อจาหน่ายอาหารอื่นที่รัฐมนตรี
กาหนด (ม. 25 (4))
พ.ร.บ. คนเข้ าเมือง พ.ศ. 2522
ข้ อหาหรือฐานความผิด
วรรคหนึ่ง
(ก) ฝ่ าฝื น ม. 11 เข้ามาหรื อออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่
ผ่านช่องทาง ฯลฯ
(ก) ฝ่ าฝื น ม. 18 ว. 2 เข้ามาหรื อออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยไม่ยนื่ รายการตามแบบที่กาหนดและผ่านการตรวจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่
วรรคหนึ่ง นา พา คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรอุปการะ
หรื อช่วยเหลือหรื อให้ความสะดวกคนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรฝ่ าฝื น พ.ร.บ. นี้
วรรคสอง เจ้าของยานพาหนะนาคนต่างด้าวเข้ามาหรื อออกไป
นอกราชอาณาจักรไม่ผา่ นช่องทาง ฯลฯ

วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
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ข้ อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
วรรคหนึ่ง รู ้วา่ คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่ าฝื น
100,000
พ.ร.บ. นี้ ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น ช่วยด้วยประการใดๆ
เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม
เจ้าของยานพาหนะหรื อผูค้ วบคุมยานพาหนะไม่ปฏิบตั ิตาม ม.
100,000
23 (ไม่นาพาหนะเข้ามาในหรื อออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
ช่องทางที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขต ท่าสถานี หรื อท้องที่และ
ตามกาหนดเวลา)
วรรคหนึ่ง เจ้าของยานพาหนะหรื อผูค้ วบคุมไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่ง
100,000
ของเจ้าพนักงานที่ซ่ ึ งสั่งตาม ม. 29 ว. 1(สั่งให้ควบคุมคนต่าง
ด้าวไว้ในยานพาหนะหรื อให้ส่งตัวไปยังสถานที่ใด)
150,000
วรรคสอง ถ้าการไม่ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งเป็ นเหตุให้คนต่างด้าว
หลบหนี
เจ้าของพาหนะหรื อผูค้ วบคุมไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้า
100,000
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ งสั่งตาม ม. 30 (สั่งให้หยุดพาหนะหรื อ
นาพาหนะไปยังที่ใดที่หนึ่งตามความจาเป็ นเพื่อการตรวจ)
คนต่างด้าวอยูใ่ นราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อการ
30,000
อนุญาตสิ้ นสุ ด หรื อถูกเพิกถอน
พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ร.บ. 2497
ข้ อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
ทหารกองเกิน ทหารกองหนุน หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไม่เข้ารับ
5,000
ราชการในการเรี ยกพลเพื่อฝึ กหรื อทดลองความพรั่งพร้อมหรื อ
ระดมพลตาม ม. 36
พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ข้ อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
(1) ทา มี ใช้ นาเข้า นาออกหรื อค้าซึ่งเครื่ องวิทยุคมนาคม (ม. 6)
100,000
(2) ตั้งสถานีวทิ ยุคมนาคม (ม. 11)
100,000
(3) ส่ งหรื อจัดให้ส่งข้อความใดๆ โดยวิทยุคมนาคมอันตนรู ้อยู่
100,000
ว่าเป็ นเท็จหรื อข้อความอื่นใดที่มิได้รับอนุ ญาตจากเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประเทศชาติหรื อ
ประชาชน
จงใจกระทาให้เกิดการรบกวนหรื อขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคม

100,000

