บัญชีเกณฑมาตรฐานกลางหลักประกัน
การปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยของศาลอาญา
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เรื่อง

1. ขอสังเกต
2. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
- มาตรา 112 ถึง มาตรา 185
- มาตรา 188 ถึง มาตรา 220
- มาตรา 221 ถึง มาตรา 251
- มาตรา 254 ถึง มาตรา 276
- มาตรา 277 ถึง มาตรา 278
- มาตรา 279 ถึง มาตรา 282
- มาตรา 283 ถึง มาตรา 289
- มาตรา 290 ถึง มาตรา 312 ทวิ
- มาตรา 312 ตรี ถึง มาตรา 334
- มาตรา 335 ถึง มาตรา 336 ทวิ
- มาตรา 337 ถึง มาตรา 340
- มาตรา 340 ทวิ ถึง มาตรา 343
- มาตรา 347 ถึง มาตรา 365
3. พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548
4. พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
5. พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
6. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528
7. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
8. พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522
9. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
10. พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
11. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
๑2. พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
13. ประมวลรัษฎากร
14. พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551
15. พระราชบัญญัติไพ พ.ศ. 2486
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25. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐
26. พระราชบัญญัติวทิ ยุคมนาคม พ.ศ. 2498
27. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
28. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒9. พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
30 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
31. พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
๓2. พระราชบัญญัติเครือ่ งมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑
๓3. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
34. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกร
อาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓๕. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562
36. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
37. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙
38. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
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ขอสังเกต
1. การกํา หนดวงเงินประกันโดยถือ เกณฑไ ม เกิน 10,000 บาท ตอระวางโทษจํา คุก 1 ป
แตหากมีพฤติการณพิเศษในคดีก็อาจกําหนดใหสูงกวาวงเงินดังกลาวได แตไมควรเกิน 20,000 บาท
ตอระวางโทษจําคุก 1 ป
2. คดีที่มีอัตราโทษจําคุกตลอดชีวิต วงเงินประกันไมเกิน 300,000 บาท แตหากมีพฤติการณ
พิเศษในคดี ก็อาจกําหนดใหสูงกวาวงเงินดังกลาวได แตไมควรเกิน 600,000 บาท
3. คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต วงเงินประกันไมเกิน 400,000 บาท แตหากมีพฤติการณพิเศษ
ในคดี ก็อาจกําหนดใหสูงกวาวงเงินดังกลาวได แตไมควรเกิน 800,000 บาท
4. คดีความผิดที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีอัตราโทษปรับสูง ใหกําหนดวงเงินไมเกินหนึ่งในสี่
ของอัตราโทษปรับขั้นสูง แตหากมีพฤติการณพิเศษอาจกําหนดวงเงินเกิน อัตราดังกลาวได แตไมเ กิน
อัตราโทษปรับขั้นสูง
5. คดี ค วามเสี ย หายต อ ทรั พ ย มู ล ค า สู ง หรื อ ส ง ผลเสี ย หายในวงกว า ง ให กํ า หนดวงเงิ น
ไมเกินหนึ่งในสามของราคาหรือมูลคาความทรัพยที่ถูกประทุษราย แตหากมีพฤติการณพิเศษการกําหนด
วงเงินตองไมเกินราคาหรือมูลคาทรัพยสินที่ถูกประทุษราย และใหระบุเหตุผลโดยชัดแจง ทั้งนี้ พึงคํานึงถึง
อัตราโทษจําคุกประกอบดวย แตในกรณี
5.1 ทรัพยที่เอาไปในความผิดฐานลักทรัพยเปน
รถจักรยานยนต / รถยนต = 100,000 บาท
5.2 ลักทรัพยมูลคาความเสียหายไมเกิน 5,000 บาท (เล็กนอย) = 10,000 บาท
(เกิน 5,000 บาท คิดตามปกติ)
5.3 การพิจารณาคดีลักทรัพยและคดีฉอโกง (คิดตามมูลคาความเสียหาย)
- มูลคาความเสียหาย 500,001 – 600,000 บาท
= 50,000 บาท
- มูลคาความเสียหาย 600,001 – 700,000 บาท
= 60,000 บาท
- มูลคาความเสียหาย 700,001 – 800,000 บาท
= 70,000 บาท
- มูลคาความเสียหาย 800,001 – 900,000 บาท
= 80,000 บาท
- มูลคาความเสียหาย 900,001 – 1,000,000 บาท = 90,000 บาท
- มูลคาความเสียหายตั้งแต 1,000,000 บาท ขึ้นไป
= 100,000 บาท
6. คดีขอปลอยชั่วคราวระหวา งอุ ทธรณ ฎีกา พิจารณาอัตราประกันตามที่ศาลชั้นตน หรือ
ศาลอุทธรณพิพากษาลงโทษ ปละ ๒๐,๐๐๐ บาท
7. คดีที่ผูตองหาหรือจําเลยมีประวัติการกระทําความผิดมากอน เชน อยูระหวางรอการลงโทษ
หรือรอการกําหนดโทษ, ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก หรือเคยหลบหนี ใหคิดอัตราประกันเปน 2 เทา
(อัตราประกัน x 2)
8. คดี ที่ ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยเป น คนต า งชาติ หรื อ ไม มี ภู มิ ลํ า เนาถาวรในราชอาณาจั ก ร
ใหคิดอัตราประกันเพิ่มอีกกึ่งหนึ่ง (อัตราประกัน x 1.5)

5

บัญชีเกณฑมาตรฐานกลางหลักประกันการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย
ของศาลอาญา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา*
มาตรา

112
139
140

167
174

175
177
180
181

184
185

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

หมิ่น ดูหมิ่น อาฆาตมาดราย พระมหากษัตริย
ขมขืนใจเจาพนักงาน
ตอสูขัดขวาง ขมขืนใจเจาพนักงาน
วรรคแรก มีหรือใชอาวุธหรือรวมกันตั้งแตสามคนขึ้นไป

90,000
20,000

วรรคสอง อางอั้งยี่หรือซองโจร

6๐,๐๐๐

วรรคสาม มีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด
ใหสินบนเจาพนักงานในการยุติธรรม
วรรคแรก แจงความเท็จตามมาตรา ๑๗๒, ๑๗๓ เพื่อแกลงให
ตองถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย

90,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
-

วรรคสอง เพื่อแกลงใหตองรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น
ฟองเท็จ
วรรคแรก เบิกความเท็จ

๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

วรรคสอง เบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา

๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

วรรคสอง นําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จในการพิจารณา
คดีอาญา
ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ มาตรา
๑๗๗ มาตรา ๑๗๘ หรือมาตรา ๑๘๐
(๑) เปนการกระทําในกรณีแหงขอหาวา ผูใดกระทําความผิดที่
มีระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปขึ้นไป
(๒) เปนการกระทําในกรณีแหงขอหาวา ผูใดกระทําความผิดที่
มีระวางโทษถึงประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
ชวยผูอื่นไมใหตองรับโทษ
ทําลายทรัพยหรือเอกสารที่ไดสงไวตอศาล

๒๕,๐๐๐

37,000
80,000
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
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มาตรา

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

188
190

ทําลายเอกสารหรือพินัยกรรม
วรรคสอง หลบหนีโ ดยแหกที่คุมขัง โดยใชกําลังประทุ ษ รา ย
หรือรวมกันตั้งแตสามคนขึ้นไป

๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

วรรคสาม ถาการกระทําความผิดตามมาตรานี้ เปนการกระทํา
โดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด
วรรคแรก ทําใหผูถูกคุมขังหลบหนี

๓๗,0๐๐

วรรคสอง ถ า ผู ถู ก คุม ขั ง ที่ ห ลบหนี ตอ งคํา พิ พ ากษา ลงโทษ
ประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้ง แต ๑๕ ปขึ้น ไป
หรือมีจํานวนสามคนขึ้นไป

๓๗,๐๐๐

๕6,000

198
206
209

วรรคสาม ใช กํ า ลั ง ประทุ ษ ร า ย หรื อ ขูเ ข็ ญ ว า จะใช กํ า ลั ง
ประทุษราย หรือมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด
ดูหมิ่นศาล
เหยียดหยามศาสนา
วรรคแรก อั้งยี่

๕๐,๐๐๐

210

วรรคสอง ผูกระทําความผิดเปนหัวหนา ผูจัดการหรือผูมีตําแหนง
หนาที่ในคณะบุคคลนั้น
วรรคแรก ซองโจร

๖๐,๐๐๐

215

วรรคสอง สมคบกระทําความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิต จําคุก
ตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต ๑0 ปขึ้นไป
วรรคแรก มั่วสุมตั้งแต ๑๐ คน ทําใหเกิดความวุนวาย

(ศาลแขวง)

วรรคสอง ผูกระทําความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ

(ศาลแขวง)

วรรคสาม ผูกระทําความผิดเปนหัวหนา หรือเปนผูมีหนาที่สั่งการฯ
วางเพลิง
วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ
วรรคแรก ทําใหเกิดเพลิงไหม

๒๕,๐๐๐
๓๗,0๐๐
30๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

วรรคสอง ทําใหเกิดเพลิงไหมแกทรัพยตามมาตรา ๒๑๘

30๐,๐๐๐

191

217
218
220

๒๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐
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มาตรา

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

221
224

ทําใหเกิดระเบิด
วรรคแรก ทําผิดตามมาตรา ๒๑๗, ๒๑๘, ๒๒๑, ๒๒๒ เปนเหตุ
ใหผูอื่นถึงแกความตาย
วรรคสอง รับอันตรายสาหัส
ทําใหเกิดเพลิงไหมโดยประมาท
ทําการใดๆ แกโรงเรือน สิ่งปลูกสรางจนนาจะเปนอันตรายแก
บุคคลอื่นฯ
ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑแหงวิชาชีพ
วรรคแรก ทําใหเกิดอุทกภัยหรือขัดของแกการใชน้ํา

๓๕,๐๐๐
35๐,๐๐๐
3๐๐,๐๐๐

วรรคสอง เปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยของผูอื่น

๓๗,0๐๐

ทําใหทางสาธารณะนาจะเปนเหตุอันตรายแกการจราจร
กออันตรายแกทางรถไฟหรือรถราง
กออันตรายแกเครื่องสัญญาณในการจราจรฯ
กออันตรายแกยานพาหนะนาจะเปนอันตรายแกบุคคล
กระทําแกสิ่งที่ใชในการผลิต ในการสงไฟฟาหรือน้ํา
วรรคแรก ทําผิดตามมาตรา ๒๒๖ ถึง มาตรา ๒๓๗ เปนเหตุใหผูอื่น
ถึงแกความตาย

๒๕,๐๐๐
๓๗,0๐๐
๓๗,0๐๐
๓๗,0๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐

วรรคสอง รับอันตรายสาหัส
ปลอมเงินตรา
แปลงเงินตรา
วรรคแรก ทําใหเหรียญกระษาปณมีน้ําหนักลดลง

๕๕,๐๐๐
25๐,๐๐๐
25๐,๐๐๐
35,๐๐๐

วรรคสอง นําเหรียญกระษาปณเขาในราชอาณาจักร นําออกใช
หรือมีไวเพื่อนําออกใชซึ่งเหรียญกระษาปณมีน้ําหนักลดลง

๓๕,๐๐๐

มีไวเพื่อนําออกใชซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงโดยรู
ไมรูวาเปนเงินตราปลอมหรือแปลง ตอมารูยังขืนนําออกใช
ทําเครื่องมือสําหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา
ปลอมดวงตราแผนดิน รอยตราแผนดิน
ปลอมดวงตราทบวงการเมือง

๘๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

225
226
227
228

229
230
231
232
234
238

240
241
242

244
245
246
250
251

๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
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วงเงินประกัน/บาท

254
255
265
266
269/1
269/2
269/3

๔๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๒๗,0๐๐
๕๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๖๕,๐๐๐

269/4

ปลอมแสตมป
นําดวงตราปลอมเขาในราชอาณาจักร
ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ
ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ
ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส
ทําเครื่องมือหรือวัตถุสําหรับปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส
นํ า เข า /ส ง ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร ตามมาตรา 269/1
มาตรา 269/2
วรรคแรก ใชบัตรอิเล็กทรอนิกสปลอมตามมาตรา 269/1 โดยรูว า ปลอม

269/5
269/8
269/9

วรรคสอง จําหนายบัตรอิเล็กทรอนิกสปลอมตามมาตรา 269/1
ใชบัตรอิเล็กทรอนิกสของผูอื่นโดยไมชอบ
ปลอมหนังสือเดินทาง
วรรคแรก ใชหรือมีไวเพื่อใชซึ่งหนังสือเดินทางปลอม

๕๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๕๕,๐๐๐

วรรคสอง จําหนายหรือมีเพื่อจําหนายซึ่งหนังสือเดินทางปลอม
วรรคแรก นําเขาหรือสงออกหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา
269/8
วรรคสอง การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําไปเพื่อ
จําหนาย
ใชหนังสือเดินทางผูอื่น
ปลอมดวงตรา รอยตรา อันใชในการตรวจลงตราสําหรับการ
เดินทางระหวางประเทศ

๑๑๕,๐๐๐
๕๕,๐๐๐

269/13
269/14

ใชดวงตรา รอยตราที่ทําปลอมขึ้นตามมาตรา 269/12
นําเขา/สงออกซึ่งดวงตา รอยตราตามมาตรา 269/12 อันเปน
ของปลอม

๕๕,๐๐๐
๕๕,๐๐๐

269/15

ใช ด วงตา รอยตราอั น แท จ ริ ง สํ า หรั บ การเดิ น ทางระหว า ง
ประเทศโดยมิชอบ
วรรคแรก ขมขืนกระทําชําเรา โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ
วรรคสอง กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง โดยทําใหผูถูกกระทํา
เขาใจวาผูกระทํามีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด
วรรคสาม ทํ า โดยมี ห รื อ ใช อ าวุ ธ ป น หรื อ วั ต ถุ ร ะเบิ ด หรื อ
โทรมหญิงหรือกระทํากับเด็กชาย

๓7,๐๐๐

269/10

269/11
269/12

276

๔๐,๐๐๐

๑๑๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐
๑๓๕,๐๐๐
2๕0,๐๐๐
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277

วรรคแรก กระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบหาป

๑๒๕,๐๐๐

วรรคสอง กระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบสามป

20๐,๐๐๐

วรรคสาม กระทําความผิดวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยทําให
ผูถูกกระทําเขาใจวาผูกระทํามีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด

2๕๐,๐๐๐

วรรคสี่ กระทําความผิดวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีอาวุธปน
หรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ หรือโทรมเด็กหญิงหรือกระทํา
กับเด็กชาย
ทําผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง, ๒๗๗ วรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง เปนเหตุให
(๑) รับอันตรายสาหัส

300,000

(๒) ถึงแกความตาย
ทําผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๗๗ วรรคสี่
เปนเหตุให

350,000

277 ทวิ

277 ตรี

(๑) รับอันตรายสาหัส

278

(๒) ถึงแกความตาย
วรรคแรก อนาจารบุคคลอายุ กวาสิบหาป โดยขูเข็ญ ใช กําลัง
ประทุษรายฯ

วงเงินประกัน/บาท

2๕0,000

350,000
400,000
๕๐,๐๐๐

วรรคสอง อนาจารบุคคลอายุกวาสิบหาป โดยใชวัตถุหรืออวัยวะ
อื่นลวงล้ําอวัยวะเพศหรือทวารหนัก

๑๒0,๐๐๐

วรรคสาม กระทําความผิดตามวรรคสอง โดยทําใหผูถูกกระทํา
เขาใจวาผูกระทํามีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด

๑3๕,๐๐๐

วรรคสี่ กระทําความผิดตามวรรคสอง โดยมีอาวุธปนหรือวัตถุ
ระเบิ ด หรือ โดยใชอ าวุ ธ หรือ โทรมเด็ กหญิง หรือ กระทํา กั บ
เด็กชาย

2๕0,000
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279

280

282

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

วรรคแรก อนาจารเด็กอายุไมเกินสิบหาป

50,000

วรรคสอง อนาจารเด็กอายุไมเกินสิบสามป

55,000

วรรคสาม กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดย
ขูเข็ญ โดยใชกําลังประทุษราย โดยเด็กอยูในภาวะที่ไมสามารถ
ขัดขืนได หรือโดยทําใหเด็กเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น

80,000

วรรคสี่ กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยใชวัตถุ
หรืออวัยวะอื่นลวงล้ําอวัยวะเพศหรือทวารหนัก

125,000

วรรคหา กระทําความผิดตามวรรคสี่ แกเด็กอายุไมเกินสิบสามป
โดยใชวัตถุหรืออวัยวะอื่นลวงล้ําอวัยวะเพศหรือทวารหนัก

๒0๐,000

วรรคหก กระทําความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคหา แกเด็กอายุ
ไมเกินสิบสามป โดยทําใหผูถูกกระทําเขาใจวาผูกระทํามีอาวุธ
ปนหรือวัตถุระเบิด

2๕0,000

วรรคเจ็ด กระทําความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคหา โดยมีอาวุธ
ปน หรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ หรือโทรมเด็กหญิงหรือ
กระทํากับเด็กชาย
กระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๘, ๒๗๙ เปนเหตุให
(๑) รับอันตรายสาหัส

300,000

25๐,000

(๒) ถึงแกความตาย
วรรคแรก เพื่อสนองความใครของผูอื่น เปนธุระจัดหา ลอไป
หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง

350,000
55,000

วรรคสอง กระทํา ความผิด ตามวรรคแรกแก บุค คลอายุ เ กิ น
สิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดป

90,000

วรรคสาม กระทําความผิดตามวรรคแรกแกเด็กอายุยังไมเกิน
สิบหาป
วรรคสี่ เพื่อสนองความใครของผูอื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา
ลอไป หรือพาไป หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว
ตามวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม

125,000
วงเงินประกันคิดตาม
วรรคแรก วรรคสอง
หรือวรรคสาม
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วงเงินประกัน/บาท

283

วรรคแรก เพื่อสนองความใครของผูอื่น เปนธุระจัดหา ลอไป
หรื อ พาไปเพื่ อ การอนาจารซึ่ ง ชายหรื อ หญิ ง โดยใช อุ บ าย
หลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย

125,000

วรรคสอง กระทํา ความผิด ตามวรรคแรกแก บุค คลอายุ เ กิ น
สิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดป

๒0๐,000

วรรคสาม กระทําความผิดตามวรรคแรกแกเด็กอายุไมเกินสิบหาป

250,000

วรรคสี่ เพื่อสนองความใครของผูอื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา
ลอไป หรือพาไป หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว
ตามวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม
วรรคแรก พาบุคคลอายุเกินสิบหาปแตไมเกินสิบแปดปไปเพื่อ
การอนาจาร

วงเงินประกันคิดตาม
วรรคแรก วรรคสอง
หรือวรรคสาม

วรรคสอง พาเด็กอายุไมเกินสิบหาปไปเพื่อการอนาจาร
พาผู อื่ น ไปเพื่ อ การอนาจารโดยใช อุ บ ายหลอกลวงขู เ ข็ ญ
ใชกําลังประทุษราย หรือขมขืนใจดวยประการอื่นใด
ดํารงชีพจากหญิงคาประเวณี
วรรคแรก ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน
ในทางเพศ
วรรคสอง สงตอซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแกผูอื่น

35,000
55,000

283 ทวิ

284
286
๒๘๗/๑

25,000

2๕0,000
25,000
35,000
65,000

288

(๑) เพื่อความประสงคทางการคา หรือโดยการคา ทํา ผลิต มี
ไว นําเขา สงออก ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก
(๒) ประกอบการคา หรือมีสวนเกี่ยวของในการคา จายแจก
แสดงอวดหรือใหเชาสื่อลามกอนาจารเด็ก
(๓) ทําใหแพรหลาย แจกจาย ใหเชา ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก
เพื่อการคา
ฆาผูอื่น

๓๐0,000

289

พยายามฆาผูอื่น
ฆามีเหตุฉกรรจ

2๐0,000
๔๐0,000

พยายามฆามีเหตุฉกรรจ

270,000

๒๘๗/๒
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วรรคแรก ทํารายผูอื่นถึงแกความตาย

90,000

วรรคสอง มีเหตุฉกรรจตามมาตรา ๒๘๙

115,000
50,000

ประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย
รถยนตบรรทุก รถรับจาง รถโดยสาร

292
293
297
298
302

ทารุณบุคคลซึ่งตองพึ่งตน เพื่อใหบุคคลนั้นฆาตนเอง
ชวยหรือยุยงเด็กอายุยังไมถึงสิบหกป หรือผูซึ่งไมสามารถเขาใจ
หรือไมสามารถบังคับการกระทําของตนได ใหฆาตนเอง
ทํารายรางกายเปนเหตุใหรับอันตรายสาหัส
ทํารายรางกายเปนเหตุใหรับอันตรายสาหัส มีเหตุฉกรรจตาม
มาตรา ๒๘๙
วรรคแรก ทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงยินยอม
วรรคสอง เปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัส

303

วรรคสาม เปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย
วรรคแรก ทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงไมยินยอม
วรรคสอง เปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัส

309

310 ทวิ
312
312 ทวิ

วงเงินประกัน/บาท

วรรคสาม เปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย
วรรคแรก ขมขืนใจผูอื่นใหกระทําการหรือไมกระทําการใด

10๐,๐๐๐
35,000
25,000
๕๒,0๐๐
60,000
25,000
35,000
50,000
35,000
55,000
125,000
(ศาลแขวง)

วรรคสอง ขมขืนใจผูอื่น โดยมีอาวุธ หรือรวมกระทําตั้งแตหาคนขึ้นไป

25,000

วรรคสาม กระทําโดยอางอั้งยี่หรือซองโจร
หนว งเหนี่ยว หรือกักขังผูอื่น หรือทําใหปราศจากเสรีภาพใน
รางกายเพื่อใหกระทําการใด
เอาคนลงเปนทาส
วรรคแรก การกระทําผิดตามมาตรา ๓๑๐ ทวิ หรือมาตรา ๓๑๒ เปน
การกระทําตอเด็กอายุไมเกินสิบหาป
วรรคสอง การกระทําผิดตามวรรคแรก หรือมาตรา ๓๑๐ ทวิ หรือ
มาตรา ๓๑๒ เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
(๑) รับอันตรายแกกายหรือจิตใจ

40,000
25,000
35,000
115,000

(๒) รับอันตรายสาหัส

100,000
200,000

(๓) ถึงแกความตาย

300,000
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มาตรา

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

312 ตรี

วรรคแรก โดยทุจริตรับไว จําหนาย เปนธุระจัดหา ลอไป หรือ
พาไป ซึ่งบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดป

25,000

วรรคสอง ถากระทําตอเด็กอายุไมเกินสิบหาป
วรรคแรก เรียกคาไถ

35,000
300,000
350,000

313

วรรคสอง ผูถูกกักขังรับอันตรายสาหัส หรือกระทําโดยทรมาน
หรือโดยทารุณโหดราย

315
317

318

วรรคสาม ผูถูกกักขังถึงแกความตาย

400,000

คนกลางเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนจ าก
ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๓ หรือจากผูจะใหคาไถ
วรรคแรก พรากเด็กอายุไมเกินสิบหาป

2๕0,000
90,000

วรรคสอง โดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพราก

๙๐,๐๐๐

วรรคสาม พรากเด็กอายุไมเกินสิบหาป เพื่อหากําไร หรือเพื่อ
การอนาจาร
วรรคแรก พรากผูเยาวอายุกวาสิบหาป แตไมเกินสิบแปดป

125,000

วรรคสอง โดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวผูเยาวซึ่งถูกพราก

60,000
๖๐,๐๐๐

วรรคสาม ความผิดตามมาตรานี้กระทําเพื่อหากําไร หรือเพื่อ
การอนาจาร
วรรคแรก พรากผูเยาวอายุกวาสิบหาปแตไมเกินสิบแปดป เพื่อหา
กําไร หรือเพื่ออนาจาร โดยผูเยาวเต็มใจ

90,000

วรรคแรก พาหรือสงคนออกไปนอกราชอาณาจักร

60,000

วรรคสอง กระทําเพื่อใหผูถูกพาหรือสงไปนั้นตกอยูในอํานาจ
ของผูอื่นโดยมิชอบ

90,000

328

หมิ่นประมาณโดยการโฆษณา

10,000

334

ลักทรัพย

15,000

319
320

60,000

14

มาตรา

335

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

วรรคแรก ลักทรัพย มีเหตุฉกรรจ

30,000

วรรคสอง การกระทําความผิดประกอบดวยลักษณะที่บัญญัติ
ไวตั้งแต ๒ อนุมาตราขึ้นไป

40,000

วรรคสาม ทําตอโค กระบือ เครื่องกล

65,000

- ลักทรัพยเปน รถจักรยานยนต / รถยนต

= 100,000

- ลักทรัพยมูลคาความเสียหายไมเกิน 5,000 บาท (เล็กนอย)

= 10,000
(เกิน 5,000 บาท คิด
ตามปกติ)

335 ทวิ

336

- มูลคาความเสียหาย 500,001 – 600,000 บาท

50,000

- มูลคาความเสียหาย 600,001 – 700,000 บาท

60,000

- มูลคาความเสียหาย 700,001 – 800,000 บาท

70,000

- มูลคาความเสียหาย 800,001 – 900,000 บาท

80,000

- มูลคาความเสียหาย 900,001 – 1,000,000 บาท

90,000

- มูลคาความเสียหายตั้งแต 1,000,000 บาท ขึ้นไป
วรรคแรก ลักพระพุทธรูป หรือวัตถุในทางศาสนา

100,000
65,000

วรรคสอง กระทําในวัด สํานักสงฆ สถานอันเปนที่เคารพในทาง
ศาสนา
วรรคแรก วิ่งราวทรัพย

100,000

วรรคสอง วิ่งราวทรัพยเปนเหตุใหรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ

45,000

วรรคสาม วิ่งราวทรัพยเปนเหตุใหรับอันตรายสาหัส

65,000
100,000

วรรคสี่ วิ่งราวทรัพยเปนเหตุใหถึงแกความตาย

336 ทวิ

25,000

ผิดตาม ม.334, ม.335, ม.335 ทวิ หรือ ม.336 โดยแตง วงเงินประกันมากกวาที่
เครื่ อ งแบบ/มี ห รื อ ใช อ าวุ ธ ป น หรื อ วั ต ถุ ร ะเบิ ด /โดยใช กําหนดไวในมาตรานั้น ๆ
กึ่งหนึ่ง
ยานพาหนะ

15

มาตรา

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

337

วรรคแรก กรรโชก

25,000
37,๐00

338
339

วรรคสอง ขูจะฆา จะทํารายรางกาย ทําใหเกิดเพลิงไหม หรือมี
อาวุธติดตัวมา
รีดเอาทรัพย
วรรคแรก ชิงทรัพย
วรรคสอง เขาอนุมาตราแหงมาตรา ๓๓๕ หรือทําตอโค กระบือ
วรรคสี่ ชิงทรัพยเปนเหตุใหรับอันตรายสาหัส

150,000
175,000

วรรคหา ชิงทรัพยเปนเหตุใหถึงแกความตาย

350,000

วรรคแรก ชิงทรัพยตอทรัพยตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคแรก

125,000

วรรคสอง ชิงทรัพยในสถานที่ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสอง

150,000

วรรคสาม ชิงทรัพยเปนเหตุใหรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ

175,000

วรรคสี่ ชิงทรัพยเปนเหตุใหรับอันตรายสาหัส

200,000

วรรคหา ชิงทรัพยเปนเหตุใหถึงแกความตาย

400,000

วรรคแรก ปลนทรัพย

125,000

วรรคสอง ปลนทรัพยโดยมีอาวุธ

160,000

วรรคสาม ปลนทรัพยเปนเหตุใหรับอันตรายสาหัส

200,000

วรรคสี่ ปลนทรัพยโดยแสดงความทารุณ ใชวัตถุระเบิด หรือ
กระทําทรมาน

200,000

วรรคหา ปลนทรัพยเปนเหตุใหถึงแกความตาย

400,000

วรรคสาม ชิงทรัพยเปนเหตุใหรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ

339 ทวิ

340

55,000
75,000
125,000
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ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

340 ทวิ

วรรคแรก ปลนทรัพยไดกระทําตอทรัพยตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ
วรรคแรก

150,000

วรรคสอง ปลนทรัพยในสถานที่ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสอง

175,000

วรรคสาม ปลนทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองโดยมีอาวุธติดตัว

2๕0,000

วรรคสี่ ปลนทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนเหตุใหไดรับ
อันตรายสาหัส

๓๐0,000

วรรคหา ปลนทรัพยโดยแสดงความทารุณ ใชวัตถุระเบิด หรือ
กระทําทรมาน

350,000

วรรคหก ปลนทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนเหตุใหถึง
แกความตาย

400,000

342

ฉอโกงโดยแสดงตนเปนบุคคลอื่นฯ

25,000

343

วรรคแรก ฉอโกงประชาชน

25,000

วรรคสอง ฉอโกงประชาชนประกอบดวยลักษณะมาตรา ๓๔๒

37,000

- มูลคาความเสียหาย 500,001 – 600,000 บาท

50,000

- มูลคาความเสียหาย 600,001 – 700,000 บาท

60,000

- มูลคาความเสียหาย 700,001 – 800,000 บาท

70,000

- มูลคาความเสียหาย 800,001 – 900,000 บาท

80,000

- มูลคาความเสียหาย 900,001 – 1,000,000 บาท

90,000

- มูลคาความเสียหายตั้งแต 1,000,000 บาท ขึ้นไป

100,000

17

มาตรา

347
354
357

๓๕๙

360
360 ทวิ
365

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

ฉอโกงการประกันวินาศภัย
ยักยอกในฐานะเปนผูจัดการทรัพยสินฯ
วรรคแรก รับของโจร

25,000
25,000
25,000

วรรคสอง เพื่อคากําไรหรือกระทําตอทรัพยอันไดมาตามมาตรา
๓๓๕ (๑๐) ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย

52,๐00

วรรคสาม กระทํ า ต อ ทรั พ ย อั น ได ม าตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ
มาตรา ๓๓๙ ทวิ หรือมาตรา ๓๔๐ ทวิ

100,000

การกระทําความผิดฐานทําใหเสียทรัพยตามมาตรา ๓๕๘ ไดกระทําตอ
(๑) เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบกสิกรรมหรือ
อุตสาหกรรม
(๒) ปศุสัตว
(๓) ยวดยานหรือสัตวพาหนะที่ใชในการขนสงสาธารณะหรือใน
การประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม หรือ
(๔) พืชหรือพืชผลของกสิกร

๒๕,๐๐๐

ทําใหเสียทรัพยที่ใชหรือมีไวเพื่อสาธารณประโยชน
ทําใหเสียทรัพยตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคแรกฯ
บุกรุกมีเหตุฉกรรจ

25,000
50,000
25,000

18

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
มาตรา

๑๘

ขอหาหรือฐานความผิด
ฝาฝนขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๙, ๑๐, ๑๑ หรือ ๑๓

วงเงินประกัน/บาท

10,000

พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
มาตรา
4 (1)

ขอหาหรือฐานความผิด
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว

วงเงินประกัน/บาท
10,000

พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา
๑๒

ขอหาหรือฐานความผิด
กระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ตามมาตรา ๔
หรือมาตรา ๕

วงเงินประกัน/บาท
75,000

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528
มาตรา
ขอหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
มาตรา 30 วรรคหนึ่ง, จัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดย
65,000
ไมไดรับอนุญาต
82
หลอกลวงวาสามารถหางานหรือสามารถสงไปฝกงานใน
มาตรา 91 ตรี
65,000
ตางประเทศได และโดยการหลอกลวงนั้นไดไปซึ่ งเงิน
หรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูหลอกลวง

19

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
มาตรา
9
๑๐
12

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท
ทําใหเสียหาย/ทําลาย/แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่น
25,000
ทําใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรถูกระงับ/ชะลอ/ขัดขวาง/รบกวน
25,000
วรรคหนึ่ง ความผิดตามมาตรา 5, 6, 7, 8, 11 กระทํา ตอข อมูล/ระบบ
40,000
คอมพิ ว เตอร ที่เ กี่ย วกับ การรัก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของประเทศหรื อ
สาธารณะ

วรรคสอง ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอข อมูล/
ระบบคอมพิวเตอร

55,000

วรรคสาม ความผิดตามมาตรา 9, 10 กระทําตอขอมูล/ระบบคอมพิวเตอร
ตามวรรคหนึ่ง

90,000

วรรคสี่ ความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามโดยไมมีเจตนาฆา แตเปนเหตุ
ใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย

12/1

14
๑๖

27

125,000

วรรคหนึ่ง ความผิดตามมาตรา 9, 10 เปนเหตุใหเกิดอันตรายแกผูอื่น

50,000

วรรคสอง ความผิดตามมาตรา 9, 10 โดยมิไดมีเจตนาฆา แตเปนเหตุให
บุคคลอื่นถึงแกความตาย
วรรคหนึ่ง นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ

125,000

วรรคสอง การระทําตามวรรคหนึ่ง (๑) มิไดกระทําตอประชาชน

15,000
15,000

วรรคหนึ่ง นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพบุคคลอื่นที่เกิดจาก
การสร างขึ้น ตัดตอ เติม หรือดัดแปลง โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นเสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง

25,000

วรรคสอง กระทําตอภาพของผูต ายที่นา จะทําใหบิดา มารดา คูสมรสบุตร
ของผูตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย

15,000

ไมปฏิบัตติ ามคําสั่งของศาล/เจาหนาที่ที่สงั่ ตามมาตรา 18, 20, 21

50,000

20

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา
126

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท
ประกอบการขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทาง การขนสง
25,000

138

ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง ทําการขนสงมี
ลั ก ษณะหรื อ คล า ยกั บ ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส ง
ประจําทางอันเปนการฝาฝนมาตรา 40

โดยรถขนาดเล็ก หรือการขนสงสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญ าต
(ฝาฝนมาตรา 23)

93 วรรคหนึ่ง, ปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถโดยไมไดรับใบอนุญาต
151 วรรคหนึ่ง

3๐,000
10,000

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา
ขอหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
23,๐00
157/1 วรรคสอง ผูขับฝาฝนมาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง (เปนผูขับขี่เสพยาเสพติด
ใหโทษ หรือเสพวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท)

วรรคสาม ขับเสพเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ

30,000

วรรคสี่ ขับเสพเปนเหตุใหไดรับอันตรายสาหัส

40,000

วรรคหา ขับเสพเปนเหตุใหถึงแกความตาย
160 ตรี วรรคหนึ่ง ผูขับฝาฝนมาตรา 43 (2) (ขับรถขณะเมาสุราหรือของมึนเมา)

65,000
(ศาลแขวง)

วรรคสอง ขับเสพเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ

30,000

วรรคสาม ขับเสพเปนเหตุใหไดรับอันตรายสาหัส

40,000

วรรคหา ขับเสพเปนเหตุใหถึงแกความตาย

65,000

21

พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
มาตรา
ขอหาหรือฐานความผิด
8, 101 วรรคหนึ่ง คนตางดาวทํางานโดยไมมีใบอนุญาต
วรรคหนึ่ ง รั บ คนต า งด า วที่ ไ ม มี ใ บอนุ ญ าตทํ า งานเข า
9, 102
ทํางาน

วรรคสอง กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งซ้ําอีก

วงเงินประกัน/บาท
7,000
๑4,00๐ ตอ
คนตางดาว ๑ คน
๓๑,00๐ ตอ
คนตางดาว ๑ คน
3,000

25, 104

โฆษณาการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ
โดยไมไดรับอนุญาต

26 วรรคหนึ่ง,
105
110

ประกอบธุรกิจการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางใน
ประเทศโดยไมไดรับอนุญาต

20,000

ไมไดเปนลูกจางทําหนาที่เกี่ยวกับนําคนตางดาวมาทํางาน
กับนายจางในประเทศ แตกลับดําเนินการดังกลาว

15,000

110/1

วรรคหนึ่ง ผูรับ อนุญ าตใหนํา คนตา งดา วมาทํ างานนํ า
คนตางดาวไปเปนลูกจางของนายจ างที่รับเหมาแรงงาน
หรือรับเหมาคาแรง

5,000

วรรคสอง ผู รั บ อนุญ าตให นํ า คนต า งด า วมาทํ า งานนํ า
คนตางดาวมาทํางานกับนายจางโดยไมแจงนายทะเบียน
วรรคหนึ่ ง นายจ า งนํ า คนต า งด า วมาทํ า งานกั บ ตนใน
ประเทศโดยตนเปนผูรับเหมาแรงงาน

3,000

113

128

25,000

วรรคสอง นายจ า งซึ่ ง มิ ใ ช ผู ป ระกอบกิ จ การรั บ เหมา
แรงงานหรือรับเหมาคาแรงนําคนตา งดาวมาทํางานโดย
ไมแจงตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง
วรรคหนึ่ ง หลอกลวงผู อื่ น วา สามารถนํ า คนต า งดา วมา
ทํางานกับนายจางในประเทศ/สามารถหาลูกจางซึ่งเปน
คนตางดาวใหกับนายจาง

12,000

วรรคสอง กระทํารวมกันตั้งแตสามคนขึ้นไป

97,000

65,000
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พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
มาตรา
63

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท
วรรคหนึ่ง นําหรือพาคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร หรือกระทํา
50,000
การใด ๆ อุป การะหรือใหความชว ยเหลือ หรือใหความสะดวกแก
คนตางดาวใหเขามาในราชอาณาจักร ฝาฝน พ.ร.บ.นี้
วรรคสอง เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนําคนตางดาวเขามา
หรือออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไมผานชองทางดาน

50,000

64

วรรคหนึ่ง ให คนตางดาวซึ่งเขา มาโดยฝา ฝนพ.ร.บ.นี้ เขา พัก อาศัย
ซอนเรน หรือชว ยดว ยประการใด ๆ เพื่อให คนตางดาวนั้น พน การ
จับกุม

25,000

65

เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะไมปฏิบัติตามมาตรา 23 (ไมนํา
พาหนะเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามชองทางดานตรวจ
คนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่ และตามกําหนดเวลา)

25,000

71

วรรคหนึ่ง เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (สั่งใหควบคุม
คนตางดาวไวในพาหนะหรือใหสงตัวไปยังสถานที่ใด)
วรรคสอง ถ า การไม ป ฏิบั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง เป น เหตุ ใ ห ค นต า งด า ว
หลบหนี

25,000

เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนามี่ซึ่งสั่งตามมาตรา 30 (สั่งใหหยุดพาหนะ หรือนําพาไปยังที่ใด
ที่หนึ่งตามจําเปน เพื่อการตรวจ)

25,000

73

50,000

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
มาตรา
๓๓
๕๑
วรรคหนึ่ง
๕๔

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

คนตางดาวทํางานโดยฝาฝนพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6
คนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาตฝาฝนมาตรา 9 วรรคหนึ่ง

๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

รับคนตางดาวเขาทํางานโดยฝาฝนมาตรา 27
กรณีรับคนตางดาวทํางานนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาต
กรณีรับคนตางดาวทํางานโดยไมมีใบอนุญาต

๓,๐๐๐
๑๔,๐๐๐

23

ประมวลรัษฎากร
มาตรา
90/4

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท
หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลคาเพิ่ม ออกใบกํากับ ภาษี
3๗,๐00
ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไมมีสทิ ธิที่จะออกเอกสารดังกลาว

พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551
มาตรา
ขอหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
38 วรรคหนึ่ง, 79 ประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตร
150,000
โ ด ย ทํ า เ ป น ธุ ร กิ จ ห รื อ ไ ด รั บ ป ร ะ โ ย ช น ต อ บ แ ท น
โดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน

54 วรรคหนึ่ง, 82 ประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายวีดิทัศนโดย

75,000

๔๗ วรรคหนึ่ง, 8๑ นําวีดิทัศนที่จะนําออกฉายไปใหเชาแลกเปลี่ยน หรือจําหนาย

15,000

ทํ า เ ป น ธุ ร กิ จ ห รื อ ไ ด รั บ ป ร ะ โ ย ช น ต อ บ แ ท น
โดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
ในราชอาณาจั ก รโดยไม ผา นการตรวจพิ จ ารณาและไมได
รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาฯ

พระราชบัญญัติไพ พ.ศ. 2486
มาตรา
๑๔
๑๔ ทวิ

ขอหาหรือฐานความผิด
ทําไพ หรือนําไพเขามาโดยไมไดรับอนุญาต

๑๔ จัตวา

มีแมพิมพสําหรับพิมพไพไวในครอบครอง

ดัดแปลงแกไขไพของกรมสรรพสามิต (มาตรา ๖)
มีไพไวในครอบครองเกินกวา 120 ใบ (มาตรา 8)
ขายหรือมีไวเพื่อขายซึ่งไพซึ่งดัดแปลงแกไข (มาตรา 9)

วงเงินประกัน/บาท
50,000
15,000

40,000

24

พระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
มาตรา
๘

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท
ฝาฝนคําสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อประโยชนในการแกไขและปองกัน
50,000
การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 3

พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522
มาตรา
20

ขอหาหรือฐานความผิด
สงออกหรือนําเขาสินคาตองหาม ตามมาตรา 5 (1) หรือฝาฝน
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง

วงเงินประกัน/บาท
๕๐,๐๐๐

พระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาดสินคา พ.ศ. 2522
มาตรา
๔๓

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท
ฝาฝนและประกาศของคณะกรรมการ หรือขัดขวางการดําเนินการ
25,000
ของเลขาธิการหรือ พนักงานเจาหนา ที่ตามมาตรา 24 (13) หรือ
เปลี่ ย นแปลงราคา หรื อ ไม แ จ ง ราย การตามป ระกา ศ ข อง
คณะกรรมการกลางตามมาตรา 25

พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. 2495
มาตรา
๙

ขอหาหรือฐานความผิด
ผูใดฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้

วงเงินประกัน/บาท
50,000

25

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา
๗๑
๗๒

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท
เขาไปในเรือนจําโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานเรือนจํา
25,000
กระทํ า ด ว ยประการใดให เ ข า มาหรื อ ให อ อกไปจากเรื อ นจํ า หรื อ
25,000
ครอบครองหรือ ใชใ นเรื อ นจํ าหรือ รับ จากหรือ สง มอบแก ผูต อ งขังซึ่ง
สิ่งของตองหาม

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
มาตรา
๗๔

๗๕

ขอหาหรือฐานความผิด
ผูใด
(๑) ปลอมแปลงหรือแกไขเครื่องหมายคํารับรองหรือหนังสือสําคัญแสดงการ
ใหคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา
(๒) นําเครื่องหมายคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาจาก
เครื่องชั่งตวงวัดเครื่องหนึ่งไปใชกับเครื่องชั่งตวงวัดอีกเครื่องหนึ่ง หรือ
(๓) ลบเครื่องหมายของพนักงานเจาหนาที่ที่แสดงวาเครื่องหมายคํารับรอง
เดิมใชไมไดแลว
กระทําการเพื่อใหเครื่องชั่งตวงวัดที่มีการใหคํารับรองตามมาตรา 30 แสดงน้ําหนัก
ปริมาตร ปริมาณ หรือหนวยใด ๆ ผิดไปจากที่ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงกั บ
แบบมาตราเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

วงเงินประกัน/บาท
35,000

15,000

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
มาตรา
๔๕
๔๖

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท
หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมมาใหคณะกรรมการตรวจเลือก ทําการตรวจเลือก
15,000
เขารับราชการทหารกองประจําการ ฝาฝนมาตรา 27

ทหารกองเกิน ทหารกองหนุน หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขารับราชการใน
การเรี ย กพลเพื่ อ ฝ ก วิ ช าทหาร หรื อ เพื่ อ ทดลองความพรั่ ง พร อ ม
หรือในการระดมพลตามมาตรา 36

21,000

26

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477
มาตรา
๖

ขอหาหรือฐานความผิด
(๑) แตงเครื่องแบบทหาร โดยไมมีสิทธิ
(๒) กระทําภายในเขตซึ่งประกาศใชกฎอัยการศึก ในเวลาสงคราม

ในเวลาบานเมืองมีเหตุฉุกเฉิน
(๑) เพื่อกระทําผิดทางอาญา

๖ ทวิ

แต ง กายโดยใชเ ครื่ อ งแต ง กายคล า ยเครื่ อ งแบบทหารในเขตซึ่ ง ได
ประกาศใช ก ฎอั ย การศึ ก ก็ ดี ในเวลาสงคราม ในเวลาบ า นเมื อ งมี
เหตุฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทําความผิดทางอาญา

วงเงินประกัน/บาท
๒๖,๐๐๐
55,000
55,000
55,000

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547
มาตรา
๑๐๘

ขอหาหรือฐานความผิด
วรรคหนึ่ง แตงเครื่องแบบตํารวจโดยไมมีสิทธิ

วงเงินประกัน/บาท
26,๐00

วรรคสอง กระทํ า ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง ได ก ระทํ า ภายในเขตซึ่ ง
ประกาศใช ก ฎอั ย การศึ ก หรื อ ประกาศภาวะฉุ ก เฉิ น หรื อ เพื่ อ กระทํ า
ความผิดอาญา

55,000

๑๐๙

ขา ราชการตํารวจแตงเครื่องแบบในขณะกระทําความผิดอาญาที่มีโทษ
จําคุกอยางสูงตั้งแต 1 ปขึ้นไป

40,000

๑๑๐

วรรคหนึ่ง แตงกายโดยใชเครื่องแต งกายคลายเครื่องแบบตํา รวจ และ
กระทําการใด ๆ อันทําใหขาราชการตํารวจถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังหรือ
ทําใหเกิดความเสื่อมเสียแกขาราชการตํารวจหรือทําใหบุคคลอื่นหลงเชื่อ
วาตนเปนตํารวจ

(ศาลแขวง)

วรรคสอง ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําภายในเขตซึ่ง
ประกาศใช ก ฎอั ย การศึ ก หรื อ ประกาศภาวะฉุ ก เฉิ น หรื อ เพื่ อ กระทํ า
ความผิดอาญา

55,000
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พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา
ขอหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
ฝาฝนสั่งเขามา นําเขามา ผลิตหรือมีซึ่งยุทธภัณฑตามมาตรา ๑๕
๑๕,
25,000
๔๒ วรรคหนึ่ง วรรคหนึ่ง

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
มาตรา
๒๓

ขอหาหรือฐานความผิด
(1) ทํา มี ใช นําเขา นําออก หรือคา ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
(มาตรา 6)

วงเงินประกัน/บาท
25,000

(2) ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (มาตรา 11)

๒๖

(3) สง หรือจัดใหสงขอความใด ๆ โดยวิทยุคมนาคม อันตนรูอยูวา
เปนเท็จ หรือขอความอื่นใดที่มิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
อาจกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ
จงใจกระทําใหเกิดการรบกวน หรือขัดขวางตอการวิทยุคมนาคม

25,000

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
มาตรา
๕๙
๖๑

ขอหาหรือฐานความผิด
ผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายอาหารปลอม
ฝาฝนมาตรา 25 (2)
ผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายอาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด
ฝาฝนมาตรา 25 (4)

วงเงินประกัน/บาท
75,000
25,000
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา
๖๐
๖๑

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท
กระทําความผิดฐานฟอกเงิน
55,000
วรรคแรก นิ ติ บุ ค คลกระทํ า ความผิ ด ตามมาตรา ๕ มาตรา ๗
60,000
มาตรา ๘ หรือมาตรา ๙

วรรคสอง การกระทํ า ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง เกิ ดจากการสั่ ง การหรื อ
การกระทํา ของกรรมการ หรือ ผูจัดการ หรือ บุค คลใดซึ่ง รับ ผิด ชอบใน
การดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตอง
สั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุให
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด

55,000

๖๒

ผูใดไมป ฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐
มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งที่
สั่งตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง

125,000

๖๖

ผูใด
(๑) ฝาฝนมาตรา ๒๑/๑ หรือ
(๒) รู ห รื อ อาจรู ค วามลั บ ในราชการเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ กระทํ า ด ว ยประการใด ๆ ให ผู อื่ น รู ห รื อ อาจรู
ความลั บ ดั ง กล า ว เว น แต เ ป น การปฏิ บั ติ ก ารตามหน า ที่ ห รื อ
ตามกฎหมาย

25,000

พระราชบัญญัตวิ าดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท

๒๙, ๔๑

หา มมิใ หผูป ระกอบธุ รกิ จ ดํ าเนิ นการใด ๆ โดยจงใจที่จ ะ
ทําใหราคาต่ําเกิน สมควรหรือสูงเกินสมควร หรือทําใหเกิด
ความปนปวนซึง่ ราคาของสินคาหรือบริการใด

๓๕,๐๐๐
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พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
มาตรา

๒๗
๒๗ ทวิ

โทษตามกฎหมาย

วงเงินประกัน/
บาท
นําของเขามาหรือนําออกนอกราชอาณาจักรโดย ปรับ 4 เทาของราคาของซึ่งได
50,000
ฐานความผิด

ไมเสียภาษีอากร

รวมคาอากร หรือจําคุก ไม
เกิน 10 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ

ชวยซอนเรน ชวยจํา หนา ย ชวยพาไป รับจํานํา จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับ 4
หรือรับไวโดยรูวาเปนของหลีกเลี่ยงอากร หรือของ เทาราคาของซึ่งไดรวมอากร
ต อ ง จํ ากั ด ข อ งต อง ห าม ห รื อ ที่ เ ข า มาใน เขาดวยแลว หรือทั้งจําทั้งปรับ
ราชอาณาจักรโดยยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตอง
ก็ดี หรือเปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักรโดย
หลีกเลี่ยงอากรขอจํากัด หรือขอหามอันเกี่ยวแก
ของนั้น

25,000

พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
พิจารณาจากอัตราโทษปรับขั้นต่ําตามกฎหมาย

วงเงินประกัน/บาท

อัตราโทษปรับขั้นต่ําไมเกิน 5,๐00,000 บาท

๑๐๐,๐๐๐

อัตราโทษปรับขั้นต่ํา 5,๐00,000 บาท ขึ้นไป

๒๐๐,๐๐๐
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พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา
๘๒

วงเงินประกัน/บาท
ฝ า ฝน ประกาศที่ อ อกตามมาตรา ๖ (๑๑) เพื่ อ อประโยชนใ นการ
25,000

๑๐๕

วรรคหนึ่ง ผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยปลอมอันเปนการฝาฝน
มาตรา ๔๖ (๑)
วรรคสอง ขายเครื่องมือแพทยปลอมอันเปนการฝาฝนมาตรา ๔๖ (๑)

๑๑๐

ขอหาหรือฐานความผิด

ควบคุมเครื่องมือแพทยและคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค

วรรคหนึ่ง ผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจง
รายการละเอียดถูกเพิกถอนอันเปนการฝาฝนมาตรา ๔๖ (๑)

50,000
25,000
25,000

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
มาตรา
๑๐๑

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท
ผลิต ขาย หรือนํา หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบัน โดย
25,000

๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙

ผลิตยาปลอม ฝาฝนมาตรา 72 (1)

ไมไดรบั อนุญาต

ผลิตยาผิดมาตรฐานหรือยาที่รฐั มนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา
ขาย หรือนํา หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาปลอมฝาฝนมาตรา 72
(1)

165,000
35,000
10๐,000

๑๒๒ ทวิ

ขายยาบรรจุเสร็จหลายขนานโดยจัดเปนชุดโดยเจตนาใหรักษาเฉพาะโรค
ฝาฝนมาตรา 75 ทวิ

25,000

๑๒๔

โฆษณาขายยาโดยฝาฝนมาตรา 88 มาตรา 88 ทวิ มาตรา 89 มาตรา
90

25,000

๑๒๕ ทวิ

ผูรั บ ใบอนุ ญ าตดําเนินการผลิ ตยา ขายยา หรือ นํ า หรื อ สั่ งยาเข า มาใน
ราชอาณาจักรในระหวางใบอนุญาตถูกสั่งพักใชตามมาตรา 95

25,000
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา
๒๕
๒๖
๓๒

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท
กระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ
95,000
วรรคหนึ่ง ขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟองรอง หรือการดําเนินคดี
50,000
ความผิดฐานมีสว นรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ

วรรคหนึ่ง นิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม
ขามชาติ
วรรคสอง การกระทําความผิดของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเกิดจากการสั่ง
การหรือการกระทําของบุคคลใด หรือไมสั่งการ หรือไมกระทําการอันเปน
หนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น

60,000
95,000

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562
มาตรา
17, 92
22 วรรคหนึ่ง,
89 วรรคสอง
23 วรรคหนึ่ง,
93
29, 89
วรรคหนึ่ง
29, 89
วรรคสอง

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท
หามมิใหผูใดมีไวในครอบครองซี่งสัตวปาสงวนสัตวปาคุมครอง ซากสัตวปา
๒๕,๐๐๐
ห ามนํ าเขาหรือสงออกซึ่ งสั ตวป าสงวนซากสัตว ป าสงวน หรื อผลิ ตภั ณฑ จาก
๙๐,๐๐๐
ซากสัตวปาสงวน
นํ าเข าหรื อส งออกซึ่ งสั ตว ป าคุ มครอง สั ตว ป าคุ มครองที่ เพาะพั น ธุ ไ ด
สั ตวป าควบคุม ซากสัตวป าดังกล าว หรือผลิตภัณฑ จากซากสัตวป าดั งกล าว
โดยไมไดรบั ใบอนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง
หามคาสัตวปาคุมครอง ซากสัตวปา คุมครอง หรือผลิตภัณฑจากซากสัตวปา
คุมครอง
หามคาสัตวปาสงวน ซากสัตวปา สงวนหรือผลิตภัณฑจากซากสัตวปาสงวน

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
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พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
มาตรา

ขอหาหรือฐานความผิด

โทษตามกฎหมาย

วงเงินประกัน/บาท

๔๕

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา
8 (1) (2) (3) (4) (5) หรื อ (8) หรื อ ประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

ปรับไมเกิน 200,000 บาท

25,000

๔๗

จัดทําผลการตรวจสอบตามมาตรา 9 อันเปนเท็จ

จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับ
ไมเกิน 200,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

10,000

๕๐

วรรคหนึ่ ง ประกอบกิจ การโรงงานจํ า พวกที่ 3 โดย
ไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ ง หรื อ ตั้ ง
โรงงานโดยไมไดรับ ใบอนุ ญาตตามมาตรา 12 วรรค
สอง
วรรคสอง ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเปนโรงงาน
ประเภทหรือชนิดที่กําหนดจํานวนหรือขนาดที่จะใหตั้ง
หรือไมใหตั้งในทองที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา
32 (1)

จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับ
ไมเกิน 200,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

10,000

วรรคหนึ่ง ผูรับใบอนุญาตผูใดขยายโรงงานโดยไมไดรับ
ใบอนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา 18

จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับ
ไมเกิน 200,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

๕๒

วรรคสอง ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเปนโรงงาน
ประเภทหรือชนิดที่กําหนดจํานวนหรือขนาดที่จะใหตั้ง
หรือไมใหตั้งในทองที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา
32 (1)

๕๕

๕๗

วรรคหนึ่ ง ประกอบกิจ การโรงงานในระหว างที่ ไดมี
คํา สั่งให หยุดประกอบกิ จการโรงงานหรื อภายหลังที่มี
คําสั่งใหปดโรงงาน
วรรคสอง สถาปนิกหรือวิศวกรผูใดยังฝาฝนทํางานใน
โรงงานเฉพาะสวนที่มีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการหรือ
ยั ง ฝ า ฝ น ทํ า งานในโรงงานที่ มี คํ า สั่ ง ป ด โรงงานแล ว
เพื่อใหโรงงานประกอบกิจการตอไป
วรรคสาม ผูที่ทํางานในโรงงานหรือคนงานผูใดยังฝาฝน
ทํางานในโรงงานเฉพาะสวนที่มีคําสั่งใหหยุดประกอบ
กิ จ การหรื อ ยั ง ฝ าฝนทํางานในโรงงานที่มี คําสั่ งใหปด
โรงงานแลว
ไมปฏิบัตติ ามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตาม
มาตรา 37 วรรคหนึ่ง

20,000
จําคุกไมเกิน 4 ป หรือปรับ
ไมเกิน 400,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

10,000
20,000

จําคุกไมเกิน 4 ป หรือปรับ
ไมเกิน 400,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับ
ไมเกิน 200,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับอีก
วันละ 5,000 บาท จนกวาจะ
หยุดประกอบกิจการ

10,000
10,000

จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับ
ไมเกิน 200,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับอีก
วันละ 5,000 บาท จนกวาจะ
หยุดประกอบกิจการ

ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูรวม
กระทําหรือผูสนับสนุนของโทษ
ตามวรรคหนึ่ง
จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไม
เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และใหปรับอีกวันละไม
เกิน 5,000 บาทจนปฏิบัตติ าม

5,000
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา
๘
๙

ขอหาหรือฐานความผิด

วงเงินประกัน/บาท
วรรคสอง กระทําชําเราหรือกระทําอื่นใดเพื่อสําเร็จความใครของตนเอง
40,000
หรือผูอื่นแกบุคคลอายุไมเกินสิบหาปในสถานการคาประเวณี
วรรคหนึ่ง เปนธุระจัดหาลอไปหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อใหบุคคลนั้น
กระทําการคาประเวณีแมบุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามและไมวาการกระทํา
ตาง ๆ จะไดกระทําภายในหรือนอกราชอาณาจักร
วรรคสอง เปนการกระทําแกบุคคลอายุกวาสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดป

๑๐

๑๑

๑๒

วรรคสาม เปนการกระทําแกบุคคลอายุไมเกินสิบหาป
บิดามารดาหรือผูปกครองของบุคคลซึ่งมีอายุยังไมเกินสิบแปดปรูวามี
การกระทํา ความผิดตามมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่
ตอผูอยูในความปกครองของตนและมีสว นรว มรูเห็น เปน ใจให มี ก าร
กระทําความผิดนั้น
วรรคหนึ่ ง เป น เจ า ของกิ จ การการค า ประเวณี ผู ดูแ ล หรื อ ผู จั ด การ
กิจ การการคาประเวณีห รือ สถานการคาประเวณี หรือ เปนผูควบคุม
ผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี

55,000
100,000
150,000
120,000

90,000

วรรคสอง ถากิจการหรือสถานการคาประเวณีตามวรรคหนึ่งมีบุคคลซึ่ง
มีอายุกวาสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปทําการคาประเวณีอยูดวย

100,000

วรรคสาม ถากิจการหรือสถานการคาประเวณีตามวรรคหนึ่งมีเด็กอายุ
ยังไมเกินสิบหาปทําการคาประเวณีอยูดวย
วรรคหนึ่ง หนวงเหนี่ยวกักขังกระทําดวยประการใดใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพใน
ร างกายหรื อทํ าร ายร างกายหรื อขู เข็ ญด วยประการใด ๆ ว าจะใช กํ าลั ง
ประทุษรายผูอื่นเพื่อขมขืนใจใหผูอื่นนั้นกระทําการคาประเวณี

150,000

วรรคสอง ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหผูถูกกระทํา
(๑) ไดรับอันตรายสาหัส
(๒) ถึงแกความตาย
วรรคสี่ ถาผูกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง
เปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ใน
สถานแรกรับ หรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้

150,000

300,000
400,000
125,000
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา
52

52/1

ขอหาหรือฐานความผิด

โทษตามกฎหมาย

วงเงินประกัน/
บาท

วรรคหนึ่ง คามนุษย

จําคุก 4 ป ถึง 12 ป และปรับตั้งแต
400,000 บาท ถึง 1,200,000 บาท

๘๐,๐๐๐

วรรคสอง ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง
กระทํ า แก บุ คคลอายุ เ กิ น 15 ป แต
ไมถึง 18 ป

จําคุก 6 ป ถึง 15 ป และปรับตั้งแต
600,000 บาท ถึง 1,500,000 บาท

วรรคสาม ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง
กระทําแกบุคคลอายุไมเกิน 15 ป

จําคุก 8 ป ถึง 20 ป และปรับตั้งแต
800,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท

วรรคหนึ่ ง ความผิ ด ฐานบั ง คั บ ใช
แรงงานหรือบริการตามมาตรา 6/1

จําคุกตั้งแต 6 เดือน ถึง 4 ป หรือปรับตั้ง
แต 50,000 บาท ถึง 400,000 บาทตอ
ผูเสียหายหนึ่งคน หรือทั้งจําทั้งปรับ

วรรคสอง การกระทํ า ความผิ ด ตาม
วรรคหนึ่ง เปนเหตุใหผูถูกกระทําไดรับ
อันตรายสาหัสหรือเปนโรครายแรงซึ่ง
อาจเปนอันตรายตอชีวิต
วรรคสาม การกระทํา ความผิ ด ตาม
วรรคหนึ่งเปนเหตุใหผูถูกกระทําถึงแก
ความตาย
วรรคสี่ การกระทํ า ความผิ ด ตาม
วรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม
เป น กรณี ที่ ผู บุ พ การี ใ ห ผู สื บ สั น ดาน
ทํางานหรือใหบริการเพราะเหตุความ
ยากจนเหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณา
ถึ ง สภาพความผิ ด หรื อ เหตุ อั น ควร
ปรานีอื่นแลว
(เพิ่ ม เติม พระราชกํ า หนดฯ ใช บัง คั บ 8 เม.ย.
2562)

๑๐0,๐๐๐

๑20,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

จําคุกตั้งแต 8 ป ถึง 20 ป และปรับตั้ง
แต 800,000 บาท ถึง 2,000,000
บาท หรือจําคุกตลอดชีวิต

250,000

จําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต

350,๐๐๐
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53

วรรคหนึ่ง นิติบุคคลกระทําความผิด
ฐานคามนุษย

ปรับตั้งแต 1,000,000 บาทถึง
5,000,000 บาท

วรรคสอง กรรมการ ผูจั ด การ หรือ จําคุก 6 ป ถึง ๑๒ ป และปรับตั้งแต
บุคคลซึ่งรับผิดชอบการดําเนินงานของ 600,000 บาท ถึง 1,200,000
บาท
นิ ติ บุ ค ค ล ที่ สั่ ง ก า ร ก ร ะ ทํ า ก า ร
ไมสั่ ง การ หรือ ไม ก ระทํ า การจนเป น
เหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําผิด

53/1

750,000

90,000

กระทําผิดตามมาตรา 52 หรือมาตรา
53 วรรคสอง เปนเหตุใหผูอื่น
(1) ไดรับอันตรายสาหัส

จําคุกตั้งแต 8 ป ถึง 20 ป และปรับ
ตั้งแต 800,000 บาท ถึง 2,000,000
บาท หรือจําคุกตลอดชีวิต

๒๕๐,๐๐๐

(2) ถึงแกความตาย

จําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต

๓๕๐,๐๐๐

54

ขั ด ขวางการสื บ สวน สอบสวน การ
ฟ อ งร อ งหรื อ ดํ า เนิ น คดี ค ว า มผิ ด
ฐานค า มนุ ษ ย เพื่ อ มิ ใ ห เ ป น ไปด ว ย
ความเรียบรอยตาม (1) – (5)

จําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน
200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

50,000

55

เป ดเผยกา รยื่ น คํ าขอ หรื อ ข อมู ล
ขาวสารตามมาตรา 30

จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน
100,000 บาท

56/1

วรรคหนึ่ ง เป น ธุ ร ะจั ด หา ซื้ อ ขาย
จํ าหน าย พามาจาก หรื อส งไปยั งที่ ใด
หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือ
รั บไว ซึ่ งบุ คคลอายุ ไม เกิ นสิ บห าป ให
ทํางาน หรือใหบริการที่เปนอันตรายอยาง
รายแรงและมีผลกระทบตอรางกายหรื อ
จิ ตใจ การเจริ ญเติ บโต หรื อพั ฒนาการ
หรือในลักษณะหรือในสภาพแวดล อมที่
เปนอันตรายตอความปลอดภัยของบุคคล
นั้นหรือขัดตอศีลธรรมอันดี

จําคุกไมเกิน 4 ป และปรับไมเกิน
400,000 บาท

25,000

๒๐,๐๐๐
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