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ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมศุลกากร 

ประวัติความเปนมา 

กิจการภาษี หรือการศุลกากร มีมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยจากหลักฐาน ศิลาจารึกของ
พอขุนรามคําแหง เรียกวา "จกอบ" ในสมัยสุโขทัยมีการคาขายเปนปจจัย ในการสรางความ
มั่งคั่งของรัฐ การเก็บภาษีนี้ในชวง ระยะเวลาหนึ่งกรุงสุโขทัย ไดมีประกาศยกเวนแกผูมา
คาขายดัง หลักฐาน ที่ปรากฏในศิลาจารึกวา "เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ํามีปลาในนามีขาวพอเมือง 
บเอาจกอบในไพรลูทางเพื่อนจูงวัวไปคาข่ีมาไปขายใครจักใครคาชางคาใครจักใครคามาคา"
ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา หนวยงานท่ีทําหนาที่ดานตรวจเก็บภาษีขาเขาขาออกเฉพาะ
เรียกวา พระคลังสินคา มีสถานที่สําหรับการภาษี เรียกวา ขนอน เก็บภาษีจากระวาง
บรรทุกสินคาและจาก สินคาในสมัยกรุงธนบุรีบานเมืองอยูในยุคสงครามการคาขายระหวาง 
ประเทศไมปรากฏหลักฐาน ในทางประวัติศาสตร 

เมื่อเขาสูยุครัตนโกสินทร ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีการประมูลผูกขาด
การเรียกเก็บภาษีอากร เรียกวา "ระบบเจาภาษีนายอากร" สวนสถานที่เก็บภาษีเรียกวา 
"โรงภาษี" ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 การติดตอ คาขายกับตางประเทศมากข้ึน มีการทํา
สนธิสัญญาเบาริ่งที่เกี่ยวกับ ศุลกากร คือ ยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมปากเรือเปล่ียนมาเปน
เก็บ ภาษี สินคาขาเขา ที่เรียกวา "ภาษีรอยชักสาม" สวนสินคาขาออกใหเก็บตามที่ระบุใน
ทายสัญญา เปนชนิดไป มีการตั้งโรงภาษี เรียกวา ศุลกสถาน (Customs House) ข้ึนเปนที่
ทําการศุลกากร  

ยุคใหมของศุลกากรไทยเริ่มในป พ.ศ. 2417 เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรง จัดตั้ง หอรัษฎากร
พิพัฒน เปนสํานักงานกลางใน การรวบรวมรายไดของแผนดิน งานศุลกากร ซึ่งทําหนาที่
จัดเก็บภาษีขาเขาขาออกเปนรายไดของรัฐ อยูในความควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพัฒน 
คือการกอตั้งกรมศุลกากร งานศุลกากรไดเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วความเปล่ียน แปลง
ของบานเมืองและสถานการณของโลก ไดมีการ สรางอาคารท่ีทําการใหมใหเหมาะสม ข้ึน
แทนท่ีทําการศุลกากร ที่เรียกวาศุลกสถาน เดิมในป 2497 นั่นคือ สถานที่ตั้งกรมศุลกากร 
คลองเตย ในปจจุบันในชวงเวลาที่ผานมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะดานการคาระหวางประเทศซึ่งเดิม กรมศุลกากรมีภารกิจ
หลักคือจัดเก็บภาษีอากรจากของท่ีนําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อนําไป
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พัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศและดูแลปองกัน ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรเพื่อใหการ
จัดเก็บภาษีอากรเปนไปตามเปาหมายและเกิดความ เปนธรรมแกผูประกอบการที่สุจริต  

ในปจจุบันกรมศุลกากร ไดรับบทบาทและหนาที่จากเดิมที่เนนการจัดเก็บภาษีอากร
จากของที่นําเขามาในและสงออกไป นอกราชอาณาจักรมาเปนการมุงเนนที่จะพัฒนาสงเสริม
ดานการคาระหวางประเทศและการสงออกของไทยที่มีศักยภาพ ในการแขงขันกับตลาด
การคาของโลกได ควบคูกันนั้นกรมศุลกากร ไดพัฒนาระบบงานการจัดองคกรการ นําระบบ
คอมพิวเตอร มาใชในการบริหารงาน ตลอดจนพัฒนา ประสิทธิภาพของขาราชการใหมีความ
สอดคลองกับความเจริญ กาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการพัฒนาระบบงาน
ตางๆแลว กรมศุลกากรไดปรับปรุงขยายหนวยงานตางๆ รองรับกับ ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 
กรมศุลกากรไดจัดสรางอาคารท่ีทําการอีกหนึ่งหลัง เปนอาคารสํานักงานสูง 16 ชั้น เรียกวา 
อาคาร 120 ป กรมศุลกากร ทําพิธีเปดอาคารเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539  

วิสัยทัศนกรมศุลกากร 

ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อความสามารถในการแขงขัน และความปลอดภัยทางสังคม 

พันธกิจกรมศุลกากร 

1.  บรรลุมาตรฐานศุลกากรโลก 
2.  สนับสนนุความสามารถในการแขงขัน 
3.  ปกปองเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรกรมศุลกากร 

1. มุงพัฒนาขีดสมรรถนะมาตรฐานโลก 
2.  มุงเนนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
3.  มุงมั่นศุลกากรสะดวกและโปรงใส 
4.  มุงสูมิติใหมในการควบคุมทางศุลกากร 
5.  มุงมั่นจดัเก็บภาษีอากรและปกปองเศรษฐกิจ 
6.  มุงเปนหนาดานหลักปกปองสังคม 
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พิธีการนําเขาศุลกากร 

 ในการนําเขาสินคา ผูนําเขาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรม
ศุลกากรและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการนําเขา  อาทิ กระทรวงพาณิชยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว ฯลฯ ที่กําหนดไวใหครบถวน โดยมีคําแนะนําใน
การจัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามข้ันตอนพิธีการศุลกากรในการนําเขาสินคา ดังนี้ 
 1.  ประเภทใบขนสินคาขาเขา  เปนแบบพิมพที่กรมศุลกากรกําหนดใหผูนําเขาตอง
ย่ืนตอกรมศุลกากรในการนําเขาสินคา ซึ่งจําแนกออกเปน 9 ประเภทตามลักษณะการนําเขา  

(1) แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินคาขาเขาพรอมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต
และภาษีมูลคาเพิ่ม ใชสําหรับการนําเขาสินคาทั่วไปทุกประเภทที่กรมศุลกากรมิได
กําหนดใหใชใบขนสินคาประเภทอื่น 

(2) แบบ กศก. 102 ใบขนสินคาขาเขาพิเศษพรอมแบบแสดงรายการภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่ม ใชสําหรับการนําเขาสินคาทางอากาศยานหรือพิธีการอื่นที่
กรมศุลกากรกําหนดสําหรับของที่นําเขาในลักษณะเฉพาะ เชน การนําเขาสัตวเล้ียงมีชีวิต 

(3) แบบ กศก. 103 คํารองขอผอนผันรับของ/สงของออกไปกอน ใชสําหรับการ
นําเขาหรือสงออกสินคากอนปฏิบัติพิธีการครบถวนตามที่กรมศุลกากรกําหนด 

(4) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินคาสําหรับนําของเขาหรือสงของออกชั่วคราว 
ใชสําหรับการนําเขาหรือสงออกสินคาชั่วคราวประเภทตาง ๆ ตามท่ีระบุในอนุสัญญา 

(5) แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินคาสําหรับพื้นที่พัฒนารวม
ไทย- มาเลเซีย ใชสําหรับการนําเขาสินคาในเขตพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย 

(6) แบบใบแนบ 9 ใบขนสินคาถายลํา ใชสําหรับพิธีการสินคาถายลํา 

(7) แบบที่ 448 ใบขนสินคาผานแดน ใชสําหรับพิธีการสินคาผานแดน 

(8) ใบขนสินคาพิเศษสําหรับรถยนตและจักรยานยนตนําเขาหรือสงออก 

ช่ัวคราว ใชสําหรับการนํารถยนตและจักรยานยนตเขามาในประเทศหรือสงออก 

ชั่วคราว 
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การอุทธรณการประเมินอากร 
การอุทธรณการประเมินอากร คืออะไร ? 
การอุทธรณการประเมินอากร เปนกระบวนการใหความเปนธรรมอยางหนึ่ง ในกรณีที่

ไมเห็นดวยกับการประเมินอากรเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543 กําหนดใหผูอุทธรณ สามารถใชสิทธิ
อุทธรณการประเมินอากรของพนักงานเจาหนาที่ไดตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตาม 
มาตรา 112 ฉ 

ใครบางมีสิทธิ์อุทธรณการประเมินอากร และสามารถใหผู อ่ืนกระทําการ
อุทธรณแทนไดหรือไม ? 

ผูมีสิทธิอุทธรณการประเมินอากร ไดแก 
(1) ผูนําของเขา 
(2) ผูสงของออก 
ผูนําของเขา / ผูสงของออก ไมอาจมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการอุทธรณแทนได 
การอุทธรณการประเมินอากรจะตองทําอยางไร ? 
หากตองการอุทธรณการประเมินอากรของพนักงานเจาหนาที่ ผูอุทธรณจะตองย่ืนคํา 

อุทธรณเปนหนังสือโดยใชคําอุทธรณ (กศก 171) ตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยให
รายละเอียดใหชัดแจง เชน อุทธรณคัดคานการประเมินภาษีตามใบขนสินคาขาเขาเลขที่
เทาใด หนังสือแจงการประเมิน (แบบ กศก 114 , แบบ กศก 115) ฉบับใด เปนจํานวนเงิน
ภาษีเทาใด และส่ิงสําคัญที่ตองระบุคือ ไมเห็นดวยกับการประเมินในประเด็นใดพรอมเหตุผล
ทุกประเด็นและแสดงหลักฐานประกอบเหตุผลนั้นดวย เปนตน 

แบบคําอุทธรณที่อธิบดีกําหนด ไดแกแบบใดบาง ? 
- แบบคําอุทธรณและคัดคานการประเมินภาษีอากร (กศก 171) ใชการอุทธรณเพื่อ

คัดคานการประเมินภาษีอากรของพนักงานเจาหนาท่ี โดยใหย่ืนตนฉบับ 1 ชุด หากย่ืน
อุทธรณคัดคานการประเมินภาษีมูลคาเพิ่ม และหรือภาษีสรรพสามิต เฉพาะที่เรียกเก็บไว
ตาม พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ดวย ใหย่ืนสําเนาตามจํานวนประเภทภาษีที่ขอ
อุทธรณ 

 ผูนําของเขา / ผูสงของออก จะตองยื่นอุทธรณตอใคร ? 
จะตองย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ซึ่งประกอบดวยอธิบดีกรม 

ศุลกากรเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและผูทรงคุณวุฒิซึ่งอธิบดีแตงตั้งอีกไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน เปน
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กรรมการ ตามมาตรา 112 สัตต แหง พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ 
ศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543 

ทานมีสิทธิ์อุทธรณ/คัดคานการประเมินภาษี อะไรบาง ? และยื่นอุทธรณไดที่
ไหน? 

ทานมีสิทธิอุทธรณการประเมินอากรศุลกากรหรือภาษีมูลคาเพิ่ม หรือ คัดคานการ
ประเมินภาษีสรรพสามิตเฉพาะที่เรียกเก็บไวตาม พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 โดยใช 
สิทธิพรอมกันในคราวเดียวได ตาม แบบ กศก 171 ไดดังนี้ 

(1) อากรศุลกากร ใหย่ืนอุทธรณตามแบบ กศก 171 ตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ ไดที่กรมศุลกากร ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้ ตาม มาตรา 112 ฉ 
แหงพรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 ดังนี้ 

(1.1) กรณีที่ ประเมินเพิ่มภาษีอากร เกี่ยวกับดานพิกัดอัตราศุลกากร แหลงกําเนิด 
ของ สินคา (Rule of origin) ใหย่ืนคําอุทธรณและคัดคานการประเมินภาษีอากรที่ สวน
อุทธรณพิกัดศุลกากร กลุมงานพิกัดอัตรา ศุลกากร ชั้นที่ 13 อาคาร 120 ป กรมศุลกากร 
โทร. 0-2667-7493 

(1.2) กรณีอุทธรณที่พนักงานเจาหนาที่ประเมินเพิ่มภาษีอากร เกี่ยวกับราคาศุลกากร 
ใหย่ืนคําขออุทธรณและคัดคานการประเมินภาษีอากรท่ี สวนอุทธรณราคาศุลกากร กลุมงาน
มาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ชั้นที่ 12 อาคาร 120 ป กรมศุลกากร โทร. 0 - 2667 – 
7175 

(1.3) จังหวัดอื่น 
กรณีเปนการนําของเขา หรือสงของออกในจังหวัดอื่น อาจอุทธรณการประเมิน อากร 

โดยย่ืนผานดานศุลกากรหรือสํานักงานศุลกากรภาค ก็ได 
(2) ภาษีมูลคาเพิ่ม ใหย่ืนคําอุทธรณตามแบบ ภ.ส. 6 ตอคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ กรมสรรพากรไดที่สํานักงานสรรพากรภาค หรือ สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้ ตามมาตรา 30 แหงประมวลรัษฎากร 

(3) ภาษีสรรพสามิต ตาม พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ภาษีเพื่อมหาดไทย 
ตาม พรบ.จักสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ใหย่ืนคําคัดคานการประเมินตามแบบ 
ภ.ษ. 01-25 ตออธิบดีกรมสรรพสามิต ไดที่สํานักงานสรรพสามิตภาค หรือ กรมสรรพสามิต  

45 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้ ตามมาตรา 86 แหง พรบ. ภาษีสรรพสามิต 
สรรพาสามิต พ.ศ. 2527 
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  แนวขอสอบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546  

 
8. ขอใดคือการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  
 ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน  ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย 
ดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
9. หมวด 2 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 นั้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การรบรหิารกิจการบานเมืองทีดี่   

ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรฐั 
ง. คณะกรรมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ตอบ ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 
10.การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มี
เปาหมายเพื่อส่ิงใด 
 ก. เพื่อใหเกิดความผาสุก    
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ข. ความเปนอยูดีของประชาชน 
 ค. ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม  

ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี
เปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัย
ของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 
 
11. การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตองถือเอาผูใดเปนศูนยกลาง 
 ก. รัฐ      ข. ประชาชน 
 ค. ถูกท้ังสองขอ    ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
 ตอบ ข. ประชาชน 

ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการ
โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ  
 
12. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ตองดําเนินการอยางไรกอน 
 ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไวลวงหนา  ข. กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
 ค. ติดตามและประเมินผล   ง. แกไขและบรรเทาผลกระทบ 
 ตอบ ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไวลวงหนา 

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว
เปนการลวงหนา 

(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียด
ของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน 
เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ 
ก.พ.ร. กําหนด 
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(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผล
กระทบตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทา
ผลกระทบนั้น หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 
 
13. เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอผูใดเพื่อ
กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ  
 ก. คณะรัฐมนตรี    ข. สํานักงาน ก.พ. 
 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. รัฐสภา 
 ตอบ ก. คณะรัฐมนตรี 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปน
ลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 
14. หมวด 3 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 นั้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การรบรหิารกิจการบานเมืองทีดี่   

ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรฐั 
ง. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
ตอบ ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ 

 
15.หนวยงานใดรวมกันจัดทําใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัตภิารกิจของรฐัที่สวน
ราชการดําเนินการอยู 
 ก. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ข. สํานักงบประมาณ 
 ค. สํานักงาน ก.พ.ร. 
 ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 
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ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานัก
งบประมาณรวมกันจัดทําใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวน
ราชการดําเนินการอยูเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจ
ใดสมควรจะไดดําเนินการตอไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณของ
สวนราชการในปตอไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
16. เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์นั้น ผูใดอาจนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ 
 ก. ก.พ.ร.     ข. ก.พ. 
 ค. ก.ตร.     ง. หัวหนาสวนราชการ 
 ตอบ ก. ก.พ.ร. 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปน
ลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 
17.เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวนั้น ใหผูใดจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดินรวมกัน 
 ก. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี   

ข. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ค. สํานักงบประมาณรวมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และสํานักงบประมาณรวมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
 
18. จากขอขางตนเมื่อมีการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินรวมกันแลวตองนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
 ก. สามสิบวัน     ข. ส่ีสิบหาวัน 
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แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 
4.ชื่อเต็มของ "ก.พ." คือขอใด 
 ก. กรรมการขาราชการพลเรือน 
 ข. คณะกรรมการขาราชการฝายพลเรือน 
 ค. คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ง. กรรมการขาราชการฝายพลเรือน 
 ตอบ ค. คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.พ.” (พรบ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 6) 

 
5.ผูใดเปนประธานในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. คณะรัฐมนตร ี
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

“ก.พ.”ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เปนประธานปลัดกระทรวงการคลัง  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 
6) 
 
6.ขอใดไมใชกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ก. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
 ข. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ง. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ตอบ ง. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

“ก.พ.”ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เปนประธานปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง (พรบ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 6) 
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7.กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒินั้น จะตองเปนบุคคลที่มี
ความสามารถในดานใด 
 ก. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ข. ดานการบริหารและการจัดการ 
 ค. ดานกฎหมาย    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

กรรมการซึ่งทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ แตงตัง้ จากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่
ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน และใหเลขาธิการ 
ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 6) 
 
8.คณะกรรมการจากขอขางตนนั้น  จะมตีําแหนงอยูในวาระคราวละกี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 ตอบ ข. 3 ป 

กรรมการซึ่งทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ แตงตัง้ใหอยูในตําแหนงไดคราวละสามป 
ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไมนอยกวา
สามคน ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 มาตรา 7) 
 
9.เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงนั้น อาจจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได ในกรณีที่วาระของ
กรรมการเหลือไมถึงกี่วนั 
 ก. 30 วัน     ข. 60 วัน 
 ค. 90 วัน     ง. 180 วัน 
 ตอบ ง. 180 วัน 

เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนภายใน
กําหนด สามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้ง
กรรมการแทนก็ได ผูซึ่งไดรับแตงตัง้เปนกรรมการแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 7) 
10.ขอใดมิใชอํานาจหนาที่ของ กพ. 
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 ก. ใหความเห็นชอบ กรอบอําตรากาํลังของสวนราชการ 
 ข. ออกกฎ ก.พ. 
 ค. กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ง. พิจารณาการเกล่ียอัตรากําลังระหวางสวนราชการตางๆ ภายในกระทรวง 
 ตอบ ง. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตางๆ ภายใน
กระทรวง 

การพิจารณาการเกล่ียอัตรากําลังระหวางสวนราชการตางๆ ภายในกระทรวงเปน
อํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ.กระทรวง (พรบ.ระเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551มาตรา 16) 
 
11.อ.ก.พ. กระทรวง มีบคุคลใดดํารงตําแหนงเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. อธิบดี 
 ตอบ ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด 

อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบดวยรัฐมนตรีเจาสังกัด เปนประธาน ปลัดกระทรวง เปน
รองประธาน และผูแทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. หนึ่งคน เปน
อนุกรรมการโดยตําแหนง และอนุกรรมการ (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
มาตรา 15) 
 
12.อ.ก.พ. กรม มบีุคคลใดดํารงตําแหนงเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. อธิบดี 
 ตอบ ง. อธิบดี 

อ.ก.พ. กรม ประกอบดวยอธิบดี เปนประธาน รองอธิบดีทีอ่ธิบดีมอบหมายหนึ่งคน 
เปนรองประธาน และอนกุรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 มาตรา 17) 
 
13.อ.ก.พ. จังหวัด มีบุคคลใดดํารงตําแหนงเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. อธิบดี 
 ตอบ ค. ผูวาราชการจังหวัด 
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อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน รองผูวาราชการ
จังหวัด ที่ผูวาราชการจงัหวัดมอบหมายหนึ่งคน เปนรองประธาน และอนุกรรมการ ซึ่ง
ประธาน อ.ก.พ. (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 19) 
 
14."ก.พ.ค." มีชือ่เต็มวาอะไร 
 ก. กรรมการพิทักษคุณธรรม 
 ข. คณะกรรมการพิทักษระบบคณุธรรม 
 ค. คณะกรรมการพิทักษคุณธรรม 
 ง. กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 ตอบ ข. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรยีกโดยยอวา “ก.พ.ค.”  

(พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 24) 
 

15.ขอใดกลาวไมถูกตอง เกี่ยวกับ ก.พ.ค. 
 ก. ประกอบดวยกรรมการจํานวนหาคน 
 ข. กรรมการ ก.พ.ค. ตองทํางานเต็มเวลา 
 ค. เลขาธิการ ก.พ. เปนเลขานุการของ ก.พ.ค. 
 ง. กรรมการ ก.พ.ค. ตองมีอายุไมต่ํากวา 45 ป 
 ตอบ ก. ประกอบดวยกรรมการจํานวนหาคน 

“ก.พ.ค.” ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
แตงตั้งตามมาตรา 26  กรรมการ ก.พ.ค. ตองทาํงานเต็มเวลา  ใหเลขาธิการ ก.พ. เปน
เลขานุการของ ก.พ.ค. (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 24) 

 
16.คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ พ.พ.ค. ประกอบดวยบุคคลใดเปนประธาน 
 ก. อัยการพเิศษ    ข. ผูพิพากษาศาลอุทธรณ 
 ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด  ง. นายกรัฐมนตร ี
 ตอบ ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด 

คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบดวยประธาน ศาลปกครองสูงสุด 
เปนประธาน รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ 
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ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งไดรับเลือกโดย ก.พ. และใหเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการ และ
เลขานุการ  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 26) 
 
17.กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงเมื่ออายุครบก่ีป 
 ก. 55 ปบรบิูรณ    ข. 60 ปบรบิูรณ 
 ค. 65 ปบรบิูรณ    ง. 70 ปบริบรูณ 
 ตอบ ง. 70 ปบริบูรณ 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ  
(พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 30) 

 
18.การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยให
ขาราชการปฏิบัติราชการอยางไร 
 ก. มีประสิทธิภาพ และคุมคา    
 ข. มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ค. มีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณภาพชีวติที่ดี 
 ง. มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม 
 ตอบ ค. มีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การจัดระเบยีบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพือ่ผลสัมฤทธิต์อภารกจิของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคณุภาพ คุณธรรม 
และ มีคุณภาพชีวติที่ดี (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 34) 
 
19.ขาราชการพลเรือน มีกี่ประเภท 
 ก. 2 ประเภท     ข. 3 ประเภท 
 ค. 4 ประเภท     ง. 5 ประเภท 
 ตอบ ก. 2 ประเภท 

ขาราชการพลเรือนมี 2 ประเภท  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
มาตรา 35) 
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20.ขาราชการพลเรือนซึง่รับราชการโดยไดรับการบรรจุแตงตัง้ ตามท่ีบญัญัติไวในลักษณะ 4 
ของขาราชการพลเรือนสามัญเรียกวา 
 ก. ขาราชการพลเรือน    ข. ขาราชการพลเรือนสามัญ 
 ค. ขาราชการพลเรือนในพระองค  ง. ขาราชการพลเรือนพิเศษ 
 ตอบ ข. ขาราชการพลเรือนสามัญ 

ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับบรรจุ
แตงตั้ง ตามที่บัญญตัิไวในลักษณะ 4 ขาราชการพลเรือนสามัญ (พรบ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 มาตรา 35) 
 
21.ขอใดไมใชลักษณะตองหามของขาราชการพลเรือน 
 ก. ผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
 ข. อยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ 
 ค. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
 ง. มีความผิดลหุโทษ 
 ตอบ ง. มีความผิดลหุโทษ 

ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมคีุณสมบัติทัว่ไป และไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี ้

(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมอืนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจติฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนตาม

พระราชบัญญัติ นี้หรอืตามกฎหมายอื่น 
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจาหนาที่ ในพรรคการเมือง 
(6) เปนบุคคลลมละลาย 
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
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(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่น ของรัฐ 

(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรอืตามกฎหมายอื่น 

(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบญัญตัินี้ หรือตาม
กฎหมายอื่น 

(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบตัิงานใน
หนวยงานของรัฐ 

(พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 36) 
 
22.การจายเงินเดือนและเงินประจําตาํแหนง ใหขาราชการพลเรือน ตองไดรับความเห็นชอบ 

จากหนวยงานใด 
 ก. สํานักงบประมาณแผนดิน   ข. กระทรวงการคลัง 
 ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี   ง. ก.พ. 
 ตอบ ข. กระทรวงการคลัง 

การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหขาราชการพลเรือนใหเปนไปตาม ระเบียบ
ที่ ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 มาตรา 37) 

 
23.วัน เวลา ทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี  และการลาหยุดราชการของขาราชการพล
เรือน ใหเปนไปตามที่ผูใดกําหนด 
 ก. ก.พ.     ข. อ.ก.พ. 
 ค. คณะรัฐมนตร ี    ง. ปลัดกระทรวง 
 ตอบ ค. คณะรัฐมนตรี 

วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วนัหยุดราชการประจําป และ การลา
หยุดราชการของขาราชการพลเรือน ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด (พรบ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 39) 
 
24. ในการรับบุคคลเพือ่บรรจุเขารับราชการและแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถงึส่ิงใด 
 ก. ความสามารถของบคุคล   ข. ความเสมอภาค ความเปนธรรม 



 

 

20

 ค. ประโยชนของทางราชการ   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึงความรู
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทาง
ราชการ  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 42) 

 
25.ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของขาราชการพลเรือนสามัญนั้นตองคํานึงถึงส่ิงใดเปน
หลัก 
 ก. ผลสัมฤทธิ์ของงาน    ข. ประสิทธภิาพขององคกร 
 ค. ลักษณะงาน    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การบริหารทรัพยากรบคุคล ตองคาํนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกร
และ ลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัตอิยางไมเปนธรรม (พรบ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 มาตรา 42) 
 
26.ขอใดมิใชสวนที่นํามาพิจารณาความดีความชอบ  การเล่ือนตําแหนงและการใหประโยชน
อื่นแกสวนราชการ 
 ก. ผลงาน     ข. ศักยภาพ 
 ค. ความประพฤต ิ    ง. ความคิดเห็นทางการเมือง 
 ตอบ ง. ความคิดเห็นทางการเมือง 

การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนตําแหนง และการใหประโยชนอื่นแก
ขาราชการ ตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ 
และจะนําความคิดเห็น ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพจิารณา
มิได (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 42) 
 
27.ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ มีกี่ประเภท  อะไรบาง 
 ก. 2 ประเภท, บริหาร และอํานวยการ 
 ข. 3 ประเภท, บริหาร อาํนวยการและวิชาการ 
 ค. 4 ประเภท, บริหาร อาํนวยการ วชิาการและทั่วไป 
 ง. 5 ประเภท, บริหาร อาํนวยการ วชิาการ ทั่วไป และพิเศษ 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 
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