รับของโจร 357 ว.1
- รับของโจร 357 ว.2
- รับของโจร 357 ว.3
ทําใหเสียทรัพย 358
บุกรุก ม.362
- บุกรุก เหตุฉกรรจ ม.365

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย

90,000 บาท
120,000 บาท
180,000 บาท
50,000 บาท
30,000 บาท
90,000 บาท

พรบ.เช็คฯ

ฆาผูอื่น 288
500,000 บาท ขึ้นไป
พยายามฆา
300,000 บาท ขึ้นไป
ทํารายผูอื่นจนถึงความตาย
180,000 บาท
ประมาทเปนเหตุใหคนตาย
- รถสวนตัว
120,000 บาท
- รถสวนตัวหลบหนี
200,000 บาท
- รถรับจาง, รถบรรทุก, รถพวง
150,000 บาท
- รถรับจาง, รถบรรทุก, รถพวงหลบหนี
300,000 บาท
ประมาทเปนเหตุใหไดรับอันตรายสาหัส
50,000 บาท
- รถสวนตัว
100,000 บาท
- รถรับจาง, รถบรรทุก, รถพวง
120,000 บาท
ทํารายรางกาย
- บาดเจ็บ
40,000 บาท
- สาหัส
120,000 บาท

1 ใน 3 ของจํานวนเงินตามเช็ค

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย

- เจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

ลักทรัพย ม. 334
50,000 บาท
- ม.335 ว.1 ลักทรัพยอนุมาตราเดียว
90,000 บาท
- ม.335 ว.2 สองอนุมาตรา
100,000 บาท
- ม.335 ว.3 ทําตอโค กระบือ เครื่องกล 120,000 บาท
- ม.336 ทวิ ใชยานพาหนะ
150,000 บาท
วิ่งราวทรัพย 336
90,000-200,000 บาท
กรรโชกทรัพย รีดเอาทรัพย 337 100,000-120,000 บาท
ชิงทรัพย ม.339
150,000-500,000 บาท
- ม.339 ทวิ ว.1
180,000 บาท
- ม.339 ทวิ ว.3 รับอันตรายแกกาย
200,000 บาท
- ม.339 ทวิ ว.4 รับอันตรายสาหัส
350,000 บาท
- ม.339 ทวิ ว.5 ถึงแกความตาย
500,000 บาท
ปลนทรัพย ม.340 ว.แรก
200,000 บาท
- ม.340 ว.2 มีอาวุธ
300,000 บาท
- ม.340 ว.3,ว.4 อันตรายสาหัส - ทารุณ 400,000 บาท
- ม.340 ว.5 ตาย
500,000 บาท
ฉอโกง 341
50,000 บาท
- ฉอโกงประชาชน 343 ว.1-ว.2
90,000-100,000 บาท
- โกงเจาหนี้
40,000 บาท
ยักยอกทรัพย 352
40,000 บาท

แตไมเกิน 200,000 บาท

ความผิดเกี่ยวกับเพศ
- ขมขืนกระทําชําเรา 276
200,000 บาท
- มี,ใชอาวุธ,โทรมหญิง
350,000 บาท
- ชําเราเด็กหญิงไมเกิน 15 ป 277
200,000 บาท
- โทรม/ชําเราเด็กหญิงไมเกิน 13 ป
350,000 บาท
- อนาจารกวา 15 ป
120,000 บาท
- อนาจารเด็กมากกวา 15ป ม.279 120,000 -150,000 บาท
- ธุระจัดหา
120,000 -200,000 บาท

ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
- ปลอมเอกสาร ม.264
- ปลอมเอกสาร ม.265
- ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ ม.266

50,000 บาท
100,000 บาท
150,000 บาท

ความผิดเกี่ยวกับหนาที่ราชการ
120,000 บาท
- เจาพนักงานขมขืนใจ ม.148,รับสินบน ม.149 500,000 บาท
- ฟองเท็จ ม.175, เบิกความเท็จ ม.177 90,000 บาท ขึ้นไป
- ใหสินบนเจาพนักงาน ม.144
90,000 บาท

ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดอันตรายตอ
ประชาชน
- วางเพลิงทรัพย ม.217
- วางเพลิงทรัพยมีเหตุฉกรรจ ม.218
- ทําใหเกิดเพลิงไหมโดยประมาท

100,000 บาท
500,000 บาท
100,000 บาท

ความผิด อื่นๆ
- หมายจับพยาน
- หมิ่นประมาท
- หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
- ขัดขวางเจาพนักงาน
- ขัดหมายศาล
- รวมชุลมุน

5,000-10,000 บาท
30,000 บาท
50,000 บาท
40,000 บาท
10,000 บาท
50,000 บาท

พรบ.จราจรทางบก
ม.157 ทวิ วรรคสาม ฝาฝน ม.43 ทวิ ว.1
1.) เปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัส
2.) เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย

100,000 บาท
150,000 บาท

พรบ.ศุลกากร

พรบ.อาวุธปน

- นําของเขามาในราชอาณาจักร ม.27
50,000 บาท
- ชวยซอนเรน ของหลีกเลี่ยงอากร ม.27 ทวิ 100,000 บาท
พรบ.ลิขสิทธ
50,000-100,000 บาท

มี/ใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนโดยไมไดรับอนุญาต
- ปนสัน้ , ปนไฟแช็ค, ปนปากกา
100,000 บาท
- ปนยาว, ปนแกป
20,000 บาท
- ปนอัดลม
10,000 บาท
มีเครื่องกระสุนปน
20,000 บาท
มีอาวุธปนไวในครอบครองและพกพาโดยไมไดรับอนุญาต
- อาวุธปนไมมีทะเบียน
150,000 บาท
- อาวุธปนมีทะเบียนของผูอื่น
60,000-80,000 บาท
- อาวุธปนมีทะเบียนของตนเอง
20,000-40,000 บาท
- พกพาอาวุธปน ปนยาว ปนแกบ ปนอัดลม 75,000 บาท
เครื่องกระสุนสงครามอยางเดียว
- ไมเกิน 5 นัด
50,000 บาท
- เกิน 5 นัด ไมเกิน 20 นัด
100,000 บาท
- เกิน 20 นัด ไมเกิน 50 นัด
150,000 บาท
- เกิน 50 นัด
200,000 บาท
มีวัตถุระเบิด
200,000 บาท

พรบ.คนเขาเมือง
- นําพาคนตางดาวเขาราชอาณาจักร
- คนตางดาวเขาราชอาณาจักร

150,000 บาท
150,000 บาท

พรบ.การทํางานของคนตางดาว
- คนตางดาวทํางาน
- รับคนตางดาวไวทาํ งาน

50,000 บาท
30,000 บาท

พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา
- ลา/ครอบครองสัตวปาสงวน,สัตวปาคุมครอง 50,000 บาท
- ลาสัตวปาในเขตรักษาพันธุส ัตวปา
100,000 บาท
พรบ.ปาไม
100,000-200,000 บาท
พรบ.วิทยุคมนาคม
100,000 บาท

พรบ.ยาเสพติด
- ผลิต นําเขาหรือสงออกยาบา
500,000 บาท ขึ้นไป
จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายยาบา
- ไมเกิน 10 เม็ด
350,000 บาท
- ตั้งแต 11-50 เม็ด
500,000 บาท
- ตั้งแต 51-100 เม็ด
800,000 บาท
- ตั้งแต 101-150 เม็ด
2,000,000 บาท
- ตั้งแต 151 เม็ด ขึ้นไป
เปนดุลพินิจ
ครอบครองยาบา
- ตั้งแต 1-10 เม็ด
10,000 บาท
- ตั้งแต 11-14 เม็ด
20,000 บาท
เสพและขับขี่
30,000 บาท
ครอบครองยาไอซ
- ตั้งแต 0.001–0.375 กรัม 20,000 บาท
- มากกวา 0.375 – 0.7 กรัม
200,000 บาท
- มากกวา 0.7 – 1 กรัม
300,000 บาท
- มากกวา 1 กรัม เปนตนไป
500,000 บาท
จําหนาย กัญชา
- ไมเกิน 500 กรัม
100,000 บาท
- เกิน 500 กรัม ไมเกิน 1 กก.
200,000 บาท
- เกิน 1 กก.
เปนดุลพินิจ
ครอบครองกัญชา/พืชกระทอม
- ไมเกิน 10 กรัม
10,000 บาท
- เกิน 10 - 500 กรัม
50,000 บาท
- เกิน 500 กรัม / ไมเกิน 1 กก.
100,000 บาท
- เกิน 1 กิโลกรัม จําหนาย
เปนดุลพินิจ

คดีระวางโทษตามกฎหมาย
จําคุกไมเกิน5 ป
จําคุกไมเกิน 10 ป
จําคุก 10-15 ป
จําคุก 5-20 ป
จําคุก 10-20 ป
จําคุก 15-20 ป
จําคุก 5-20 ป จําคุกตลอดชีวิต
จําคุก 15-20 ป
จําคุกตลอดชีวิต
จําคุก 5-20 ป
จําคุกตลอดชีวิต ประหารชีวิต
จําคุก 15-20 ป
จําคุกตลอดชีวิต ประหารชีวิต
จําคุกตลอดชีวิต
ประหารชีวิต

วงเงินประกัน/บาท
ไมเกิน 100,000
ไมเกิน 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

**หมายเหตุ**
เปนราคาประกันโดยประมาณ ซึ่งศาลอาจ
ตี ร าคาสู ง หรื อ ต่ํ า กว า นี้ ก็ ไ ด โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง
ราคาหรือมูลคาทรัพยทีเ่ สียหาย

