อัตราราคาหลักทรัพย์ที่ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจาเลย ศาลจังหวัดจันทบุรี

ts

ความผิดเกี่ยวชีวิตและร่างกาย

ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายแก่

ฆ่าผู้อนื่
พยายามฆ่า

500,000 บาท
ประชาชน
300,000 บาท วางเพลิงทรัพย์ ม.217
100,000 บาท
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
วางเพลิงทรัพย์มีเหตุฉกรรจ์ ม.218
500,000 บาท
รถส่วนตัว
120,000 บาท ทาให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
100,000 บาท ขึน้ ไป
รถรับจ้าง,รถบรรทุก,รถพ่วง
150,000 บาท
พ.ร.บ. อาวุธปืน
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส มี/ใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
รถส่วนตัว
100,000 บาท ปืนสั้น,ปืนไฟแช็ค,ปืนปากกา
100,000 บาท
รถรับจ้าง,รถบรรทุก,รถพ่วง
120,000 บาท ปืนยาว,ปืนแก็ป
20,000 บาท
ปืนอัดลม
10,000 บาท
ทาร้ายร่างกาย
มี
เ
ครื
อ
่
งกระสุ
น
20,000 บาท
บาดเจ็บ
40,000 บาท
มี
อ
าวุ
ธ
ปื
น
ไว้
ใ
นครอบครองและพกพาโดยไม่
ไ
ด้
ร
บ
ั
อนุ
ญาต
สาหัส
120,000 บาท
อาวุธปืนไม่มีทะเบียน
150,000-200,000 บาท
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
อาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อนื่ 60,000-80,000 บาท
ลักทรัพย์
50,000 บาท
อาวุธปืนมีทะเบียนของตนเอง
20,000-40,000 บาท
ม.335 ว.1 ลักทรัพย์อนุมาตราเดียว
90,000 บาท
ทาประกอบอาวุธปืนสาหรับการค้า ม.73300,000 บาท
ม.335 ว.2 สองอนุมาตรา
100,000 บาท
เครื่องกระสุนปืนสงครามอย่างเดียว
ม.335 ว.3 ทาต่อโค,กระบือ,เครือ่ งกล120,000 บาท
ไม่เกิน 5 นัด
50,000 บาท
ม.336 ทวิ ใช้ยาพาหนะ
150,000 บาท
-เกิน 5 นัด แต่ไม่เกิน 20 นัด
100,000 บาท
วิ่งราวทรัพย์
90,000 – 120,000 บาท
เกิน 20 นัด แต่ไม่เกิน 50 นัด
150,000 บาท
กรรโชกทรัพย์,รีดเอาทรัพย์90,000 – 120,000บาท
เกิน 50 นัด
200,000 บาท
ชิงทรัพย์ ม.339
มีวัตถุระเบิด
200,000 บาท
ม.339 ทวิ ว.1
180,000 บาท
หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
50,000 บาท
ม.339 ทวิ ว.3 รับอันตรายแก่กาย
200,000 บาท
ขัดขวางเจ้าพนักงาน
40,000 บาท
ม.339 ทวิ ว.4 รับอันตรายสาหัส
350,000 บาท
ขัดหมายศาล
10,000 บาท
ม.339 ทวิ ว.5 ถึงแก่ความตาย
500,000 บาท
ร่วมชุลมุน
50,000 บาท
ปล้นทรัพย์ ม.340
200,000 บาท
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ม.340 ว.2 มีอาวุธ
300,000 บาท
ล่
า
/ครอบครอง
สัตว์ป่าสงวน/คุ้มครอง
50,000 บาท
ม.340 ว.3,ว.4อันตรายสาหัสทารุณ400,000 บาท
ล่
า
สั
ต
ว์
ป
า
่
ในเขตรั
ก
ษาพั
น
ธุ
ส
์
ต
ั
ว์
ป
า
่
100,000
บาท
ม.340 ว.5 ตาย
500,000 บาท
พ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าว
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
คนต่างด้าวทางาน
50,000 บาท
ข่มขืนกระทาชาเรา
200,000 บาท
รับคนต่างด้าวไว้ทางาน
30,000 บาท
อนาจาร
120,000 บาท
พ.ร.บ.ยาเสพติด
พรากผูเ้ ยาว์
180,000 บาท
ธุระจัดหา
120,000 บาท ยาบ้า
โทรมหญิง
350,000 บาท ผลิต นาเข้าหรือส่งออกยาบ้า
500,000 บาท ขึ้นไป
พ.ร.บ. ป่าไม้
100,000 บาท ขึน้ ไป จาหน่ายหรือมีไว้เพือ่ จาหน่ายยาบ้า
พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม
100,000 บาท ไม่เกิน 10 เม็ด
350,000 บาท
ตั
ง
้
แต่
10-50
เม็
ด
500,000 บาท
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
ตั
ง
้
แต่
51-100
เม็
ด
800,000 บาท
ปลอมเอกสาร ม.264
50,000 บาท
2,000,000 บาท
ปลอมเอกสาร ม.265
100,000 บาท ตั้งแต่ 101-150 เม็ด
ตั้งแต่ 151 เม็ด ขึน้ ไป
เป็นดุลพินจิ
ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์ ม.266150,000 บาท

ความผิดเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ
เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
120,000 บาท
เจ้าหน้าที่ข่มขืนใจ ม.148 รับสินบน ม.149500,000 บาท
ฟ้องเท็จ ม.175 เบิกความเท็จ ม.177
90,000 บาท
ให้สินบนเจ้าพนักงาน ม.144
90,000 บาท

ครอบครองยาบ้า

ตั้งแต่ 1-10 เม็ด
ตั้งแต่ 11-14 เม็ด

10,000 บาท
20,000 บาท

เสพและขับขี่
รถจักรยานยนต์,รถยนต์ 4 ล้อ
รถยนต์ ตัง้ แต่ 6 ล้อขึน้ ไป

20,000 บาท
30,000 บาท

ยาไอซ์
ครอบครอง
น้าหนัก 0.01-0.29 กรัม
น้าหนัก 0.3-0.49 กรัม
น้าหนัก 0.5 กรัม ขึ้นไป

10,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท

ผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก
น้าหนักไม่เกิน 0.25 กรัม
เกิน 1.25 -2.5 กรัม
เกิน 2.5-3.75 กรัม
เกิน 3.75 กรัม ขึ้นไป

350,000 บาท
500,000 บาท
800,000 บาท
เป็นดุลพินจิ

กัญชา
ครอบครอง
ไม่เกิน 10 กรัม
เกิน 10-500 กรัม
เกิน 500 กรัม แต่ไม่ถึง 1 กิโลกรัม
เกิน 1 กิโลกรัม ขึ้นไป

10,000 บาท
50,000 บาท
100,000 บาท
300,000 บาท

ผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก
ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
เกิน 5 กิโลกรัม ขึ้นไป

300,000 บาท
เป็นดุลพินจิ

พ.ร.บ. ศุลกากร
นาของเข้ามาในราชอาณาจักร ม.27
ช่วยซ่อนเร้นของหลีกเลี่ยงอากร ม.27 ทวิ

50,000 บาท
100,000 บาท

พ.ร.บ. คนเข้าเมือง
นาพาต่างด้าวเข้าราชอาณาจักร
คนต่างด้าวเข้าราชอาณาจักร

150,000 บาท
150,000 บาท

หมายเหตุ เป็นเกณฑ์มาตรฐานกลาง ซึ่งศาลอาจใช้ดุลพินิจตี
ราคาประกันหรือต่ากว่านี้ก็ได้

