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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การกําหนดประเภท และอัตราการหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง
(ฉบับที่ ๓)
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ แหงขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยการหักเงิน คาปรับ
กอ นนํ าส งคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม กระทรวงการคลั งจึ งกํ าหนดเพิ่ม เติ ม รายชื่ อ
กฎหมายที่อนุญาตใหหักคาปรับจากการกระทําผิดไวเปนเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน
ไวดังตอไปนี้
๑. พระราชบัญญัติรถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม เฉพาะความผิดดังนี้
(๑) ความผิดเกี่ยวกับการประกอบการขนสง ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๗ วรรคสาม มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗
มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๗๙
มาตรา ๑๑๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๕๙
(๒) ความผิดเกี่ยวกับการประกอบการขนสงระหวางประเทศ ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๑ (๑) และมาตรา ๓๖
(๓) ความผิดเกี่ยวกับการประกอบการรับจัดการขนสง ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๖ วรรคสอง มาตรา ๖๘ มาตรา ๑๕๙ และความผิดตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๒ และ
มาตรา ๔๗ ซึ่งอนุโลมนํามาใชกับผูรับจัดการขนสงตามมาตรา ๗๐
(๔) ความผิดเกี่ยวกับผูเปนเจาของรถ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๐
(๕) ความผิดเกี่ยวกับการจัดตั้งและดําเนิน การสถานตรวจสภาพรถ ตามมาตรา ๗๔
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๗ ซึ่งอนุโลมนํามาใชกับผูจัดตั้งและดําเนินการสถานตรวจสภาพตามมาตรา ๗๖
และมาตรา ๑๕๘
(๖) ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ผู ป ระจํ า รถ ตามมาตรา ๘๑ มาตรา ๙๓ มาตรา ๑๐๒
มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๕๒ มาตรา ๑๕๖
มาตรา ๑๕๙ และมาตรา ๑๖๑
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(๗) ความผิดเกี่ยวกับผูประจํารถตางประเทศ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง
(๘) ความผิดเกี่ยวกับการจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสง ตามมาตรา ๑๑๕ วรรคสาม
มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๕๙
(๙) ความผิดเกี่ยวกับผูโดยสาร ตามมาตรา ๑๕๓
(๑๐) ความผิดทั่วไป ตามมาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๑๖๒
๓. พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
เฉพาะความผิดดังนี้
(๑) ความผิดเกี่ยวกับการแจงการเขาออกของเรือและทําเลทอดจอดเรือ ตามมาตรา ๑๘
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๘ ตรี
(๒) ความผิดเกี่ยวกับการใชทาเรือซึ่งเจาทามีคําสั่งหามใช ตามมาตรา ๔๖ ทวิ
(๓) ความผิดเกี่ยวกับเรือจับสัตวน้ําและโพงพางที่ขวางลําน้ํา ตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓
และมาตรา ๙๔
(๔) ความผิดเกี่ยวกับการลวงล้ําลําน้ํา ตามมาตรา ๑๑๗
(๕) ความผิดเกี่ยวกับการทิ้งสิ่งของลงในน้ํา ตามมาตรา ๑๑๙
(๖) ความผิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรองน้ําทางเรือเดิน ตามมาตรา ๑๒๐
(๗) ความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาต การใชและการควบคุมเรือ ตามมาตรา ๑๕๒ มาตรา ๑๕๕
มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๕ และมาตรา ๑๗๖
(๘) ความผิดเกี่ยวกับการบรรทุกสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นได ตามมาตรา ๑๙๐
มาตรา ๑๙๑ และมาตรา ๑๙๒
(๙) ความผิดเกี่ยวกับการจางและประกาศนียบัตรสําหรับผูทําการในเรือ ตามมาตรา ๒๘๒
มาตรา ๒๘๔ และมาตรา ๒๘๕
๔. พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ และที่
แกไขเพิ่มเติม สําหรับความผิดเกี่ยวกับการใชเรือที่ถูกสั่งงดการเดินเรือ ตามมาตรา ๗
๕. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน า นน้ํ า ไทย แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๗
(ฉบับที่ ๒) สําหรับความผิดเกี่ยวกับการนํารองโดยขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และ
มาตรา ๑๖
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๖. พระราชบัญญัติการเดิน เรือ ในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่
แกไขเพิ่ ม เติม สําหรั บความผิดเกี่ยวกับการใชเรือ โดยไม มีใบอนุญ าตใชเ รือหรือ ใบอนุญ าตถูกยึ ด
ตามมาตรา ๙
๗. พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แ กไขเพิ่ม เติม สําหรับความผิด
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและหนาที่พิเศษของเรือไทย ตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๓
ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกอบ ตันติยาพงศ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน

