บัญชีอตั ราการประกันตัวจําเลย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรือง

ราคาประกันด้วยเงินสด

หมายเหตุ

(สมุดเงินฝาก ,สลากออมสิน)
ความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา
ต่อเจ้าพนักงาน(มาตรา 136 –146)
ต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
(มาตรา 167 – 199)
อังยี ซ่องโจร (มาตรา 209-210)
มัวสุมตังแต่ 10 คนขึน> ไป
(มาตรา 215 – 216)
วางเพลิงเผา ก่อให้เกิดเพลิงไหม้
และระเบิด (มาตรา 217 - 225)
ก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
(มาตรา 226 - 239)
การปลอมและการแปลงเอกสาร
(มาตรา 264 – 269)
เกียวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
(มาตรา 269/1 – 269/7)
เกียวกับการค้า(มาตรา 270-275)
ข่มขืนกระทําชําเรา กระทําชําเรา
เด็กหญิง (มาตรา 276 ว.1 ,277ว.1-2)
ข่มขืนกระทําชําเรา(โทรมหญิง)
(มาตรา 276 ว.2 ,277 ว.3)
อนาจาร (มาตรา 278 – 280)

ถ้าประกันด้วยหลักทรัพย์
อืนต้องตี ราคาเพิ มอีก
50 % ของเงิ นสด

5,000
5,000
3,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
8,000
10,000 – 20,000
5,000

-2เกียวกับเพศ (มาตรา 282 - 287)
ฆ่าคนโดยเจตนา
(มาตรา 288 - 289) พยายามฆ่า
ต่อชีวิต(นอกจากฆ่าโดยเจตนา)
(มาตรา 290 - 294)
ต่อร่างกาย (มาตรา 295 – 296)
ต่อร่างกาย (สาหัส) มาตรา 297 -298
ต่อเสรีภาพ (มาตรา 309 – 321 ตรี)
พรากเด็ก พรากผู้เยาว์
(มาตรา 317 – 320)
หมินประมาท (มาตรา 326 – 333)
ลักทรัพย์ รับของโจร
(มาตรา 334 – 335ทวิ , 357)
วิงราวทรัพย์ (มาตรา 336)
กรรโชก รีดเอาทรัพย์
(มาตรา 337 – 338)
ชิงทรัพย์ (มาตรา 339 – 339ทวิ)
ปล้นทรัพย์
(มาตรา 340,340 ทวิ ว.1-5)
ปล้นทรัพย์ (ตาย) (มาตรา 340 ว.6)
ฉ้ อโกง (มาตรา 341 – 342)
ฉ้ อโกงประชาชน (มาตรา 343)
โกงเจ้าหนี> (มาตรา 349 - 350)
ยักยอก (มาตรา 352 - 355)
ทําให้เสียทรัพย์
(มาตรา 358 – 360ทวิ)
บุกรุก (มาตรา 362 -365)

8,000
20,000 - 30,000
10,000
3,000
5,000 - 8,000
3,000
10,000
3,000
3,000 - 5,000
5,000
3,000 - 5,000
10,000 - 20,000
15,000 - 20,000
20,000 - 30,000
3,000
5,000
2,000
3,000
3,000
3,000

ปล้นรถจักรยานยนต์ ,
รถยนต์ 20,000

-3ความผิดลหุโทษ (มาตรา 367 – 398)
หรือคดีทีมีโทษปรับสถานเดียว

ความผิดตามกฎหมายอืน
พรบ. ยาเสพติดให้โทษ (เมท)

เสพยาบ้า,กัญชา
ฝิน
เฮโรอีน

กัญชา
มอร์ฟีน

ไม่ต้องวางหลักประกัน

- ครอบครอง ยาบ้าเม็ดแรก
5,000 เม็ดต่อไปเม็ดละ1,000
ไม่เกิน 20,000
- จําหน่ ายเม็ดแรก 10,000
เม็ดต่อไปเม็ดละ 2,000 แต่ไม่
เกิน 30 เม็ด วงเงินไม่เกิน
30,000 หากเกิน 30 เม็ด
ราคาประกัน ตัง> แต่ 40,000 –
100,000 หากเกิน 100 เม็ด
ขึ>นไปให้เป็ นดุลพินิจ
3,000 – 10,000
- ครอบครอง 5,000 -10,000
- จําหน่ าย 10,000 – 30,000
- ครอบครอง 5,000 – 20,000
- จําหน่ ายไม่เกิน 5 กรัม
10,000 - 30,000 เกิน 5 กรัม
ขึ>นไปให้เป็ นดุลพินิจ
- ครอบครอง 3,000 -10,000
- จําหน่ าย 6,000 -15,000
- ครอบครอง 5,000 -10,000
- จําหน่ าย 10,000 – 30,000

หากมีความจําเป็ นต้องมี
ประกันกําหนดวงเงิ นไม่
เกิ นกึงหนึ งของอัตราโทษ
ปรับขัน> สูงสําหรับ
ความผิดนัน>

-4ยาเสพติดให้โทษอืน ๆ
พรบ. ออกฤทธL ิ ต่อจิตและประสาท
พ.ร.บ.สารระเหย
พ.ร.บ. การพนัน
พ.ร.บ. ศุลกากร
พ.ร.บ. รับราชการทหาร
พ.ร.บ. อาวุธปื นฯ
พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว
พ.ร.บ. จราจรทางบก
พ.ร.บ. รถยนต์ ,ล้อเลือน และการ
ขนส่งทางบก
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง ,การทํางานของ
คนต่างด้าว
พ.ร.บ.ลิขสิทธL ิ ,สิทธิบตั ร ,
เครืองหมายการค้า
พ.ร.บ. ควบคุมกิจการเทป
และโทรทัศน์
พ.ร.บ. วิทยุโทรคนนาคม

- ครอบครอง 3,000 - 10,000
- จําหน่ าย 6,000 - 20,000
3,000 - 5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
5,000 - 10,000
3,000
3,000

-5หมายเหตุ การขอประกันตัวจําเลยที เป็ นเด็กหรือเยาวชน โดย
ปกติ ศาลจะตี ราคาประกั น ตามที กํ า หนดไว้ เว้ น แต่ ก รณี
พฤติการณ์ แห่งคดีเป็ นพิเศษ บางกรณี ศาลอาจเพิมหรือลดราคา
ประกันหรือไม่อนุญาตให้ประกันก็ได้
อนึ ง คดี ที มี ห ลายข้ อ หา เป็ นความผิ ด กรรมเดี ย วผิ ด
กฎหมายหลายบทหรือหลายกรรมต่ างกัน ให้ ถือข้อหาที มีอตั รา
โทษหนักทีสุดเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดวงเงินประกัน

