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ความรูทั่วไปเก่ียวกับประวัติกรมศุลกากร 

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.  ใหบริการทางศุลกากรท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ไดมาตรฐานโลก  
2.  สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแขงขันของประเทศดวยมาตรการทาง

ศุลกากร 
3.  เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกปองสังคม 
4.  จัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพดวยความเปนธรรมและโปรงใส 

ยุทธศาสตรกรมศุลกากร 

1.  พัฒนาระบบงานศุลกากรใหเปนมาตรฐานโลก 
2.  พัฒนามาตรการทางศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของ 

ประเทศ 
3.  พัฒนาศกัยภาพการควบคมุทางศุลกากรดวยมาตรฐานสากล 
4.  บริหารจดัการระบบจัดเก็บภาษอีากรโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีดี่ 
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ความรูเกี่ยวกับกรมศุลกากร 

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 ใชสําหรับการนํารถยนตและจักรยานยนตเขามาในประเทศหรือสงออกชั่วคราว 
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(9) ใบขนสินคาพิเศษสําหรับเรือสําราญและกีฬาที่นําเขาหรือสงออกช่ัวคราว 
ใชสําหรับการนําเรือสําราญและกีฬาเขามาในประเทศหรือสงออกชั่วคราว 

2.  เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนําเขาสินคา 
(2.1)  สําหรับพิธีการชําระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถายขางลํา พิธีการ

คลังสินคา ทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร ตองมีเอกสารประกอบ ไดแก 
(1)   ตนฉบับใบขนสินคาขาเขา (กศก. 99/1) พรอมสําเนา 1 ฉบับ เวนแตกรณีที่กรม

ศุลกากรกําหนดใหมีการจัดทําคูฉบับเพิ่ม เชน สําหรับ การนําเขาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
วัตถุระเบิด การนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ตองสงเงินเขากองทุนน้ํามัน กรณีดังกลาวตองมี
สําเนาใบขนสินคาขาเขา 2 ฉบับ 
           (2)   ใบตราสงสินคา (Bill of Lading or Air Waybill) 
           (3)   บัญชีราคาสินคา (Invoice)  
           (4)   แบบธุรกจิตางประเทศ (ธ.ต.2)(Foreign Transaction Form) กรณีมูลคาของ   
นําเขาเกินกวา 500,000 บาท  

(5)   แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก. 170) 
           (6)   ใบสั่งปลอยสินคา (กศก.100/1) 
           (7)   บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบหอ (Packing List) 
           (8)   ใบแจงยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) 
           (9)   ใบอนุญาตหรือหนังสืออนญุาตสําหรับสินคาควบคุมการนาํเขา 
           (10)  ใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร 
           (11)  เอกสารอื่น ๆ เชน เอกสารแสดงสวนผสม คุณลักษณะและการใชงานของ
สินคา แค็ดตาล็อก เปนตน 
 (2.2)  พิธีการหลายเที่ยวเรือ ตองเพิม่พิมพเขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบ
พิมพ หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพิจารณาใหทําใบขนสินคาหลายเที่ยวเรือ 
 (2.3)  พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิตองเพิ่มสําเนาใบขนสินคาขาเขา (กศก.
99/1) อีก   1 ฉบับ 
 (2.4)  พิธีการสงเสริมการลงทุนตองเพิ่มหนังสืออนุมัติใหยกเวนหรือลดหยอนอากร
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 (2.5)  พิธีการคลังสินคาทัณฑบนทั่วไป ตองเพิม่เอกสารดังนี้ คือ  
 



 

 

8

พิธีการนําเขาและสงออกเพ่ือการประชุมระหวางประเทศ 

กรมศุลกากร ไดปรับปรุงระเบียบพิธกีารนําเขาและสงออกเพือ่สงเสริมและอํานวย
ความสะดวกใน การจัดประชมุและจัดงานแสดงสินคาระหวางประเทศ รวมทั้งยกเวนอากร
ใหแกของที่นําเขามาเพื่อใชในการประชุมและจัดงานแสดง สินคาระหวางประเทศ ทั้งนี้ผูที่
ประสงคจะนาํสินคาเขามายังประเทศไทย เปนการชั่วคราวเพือ่จัดการประชุมหรือจัดงาน
แสดงสินคาระหวางประเทศตอง ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกําหนด  
 
1. หลักเกณฑการนําเขา-สงออกสินคาช่ัวคราวเพื่อจัดการประชุมและจัดงานแสดง
สินคาระหวางประเทศ  

  

(1)   ของที่นําเขามาอยูในเงื่อนไขที่ตองสงกลับออกไปภายในระยะเวลาที่กรม ศุลกากร
กําหนด (ปกติไมเกิน 6 เดือน) ทั้งนี ้ผูนําเขาจะตองทําสัญญาประกันและทัณฑบนตอ
กรมศุลกากรโดยนําเงินสดหรือ หนังสือค้ําประกนัธนาคารมาวางไวตอกรมศุลกากร ใน
กรณีที่สมควร อาจใหสถานทูตประเทศผูนําเขาเปนผูค้ําประกันใหก็ได 
 
(2)   เมื่อผูนําเขาสงของออกไปแลวจะตองนําหลักฐานการสงออก เชน สําเนาใบขน
สินคาขาออกที่เจาหนาที่ศุลกากรรับรอง มาใหเจาหนาที่ตรวจสอบวาไดมีการสงออกไป
จริงเพื่อรบัหลักประกันคนื 
 
(3)   กรณีที่ผูนําเขาไมสงสินคากลับออกไปตามระยะเวลาที่กรมศุลกากรกําหนด ผูนํา
เขาตองชําระภาษีอากร โดยแบงออกเปน 2 กรณี  
          กรณีผูนําเขาขอชําระคาภาษีอากรกอนวันที่สัญญาประกันและทัณฑบนที่ทาํ
ไวกับกรมศุลกากรจะหมดอายุ กรมศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีอากรตามสภาพ ราคา และ
อัตราอากรที่เปนอยูในวันนําเขา รวมทั้งเงินเพิม่ตามกฎหมาย 
          กรณีที่ผูนําเขาไมสงสินคากลับออกไปจนพนอายุสัญญาประกันและทัณฑบนที่
ทําไว กรมศุลกากรจะบังคับสัญญาประกันและทณัฑบน 
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พระราชบัญญัตศุิลกากร พุทธศักราช 2469  แกไขเพิ่มเตมิถึง 
ฉบับที่ 22 พ.ศ.2557 

มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 
พระปกเกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศจงทราบทั่วกันวา  

โดยที่ทรงพระราชดําริหเห็นวา วิธีจัด แล ปฏิบัติการของกรมศุลกากรนั้น 
สมควรจะกําหนดลงไวใหเปนระเบียบสืบไป  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติไว โดยบ ทมาตรา
ดังตอไปนี้  

หมวด 1 
มาตรา  1 พระราชบัญญัตินี้ ใหเรียกวา พระราชบัญญัติ ศุลกากร พระ

พุทธศักราช 2469 และใหใชเปนกฎหมายเมื่อพนวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแลว 3 
เดือน  

บทวิเคราะห 
มาตรา 2  เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยว

แกศุลกากร และในการแปลความแหงพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายนั้น ๆ ถอยคําตอไปนี้ 
ถาไมแยงกับความในบทหรือเนื้อเรื่องไซร ใหมีความหมายและกินความรวมไปถึงวัตถุและส่ิง
ทั้งหลายดังกําหนดไวตอไปนี้ คือ 

คําวา “รัฐมนตรี”* หมายความวา รัฐมนตรี*ผูมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

คําวา “อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูซึ่งอธิบดีกรม
ศุลกากรมอบหมาย 

คําวา “พนักงานศุลกากร” และ “พนักงาน” หมายความและกินความรวม
ไปถึงบุคคลใด ๆ ซึ่งรับราชการในกรมศุลกากร หรือนายทหารแหงราชนาวี หรือนายอําเภอ 
หรือผูชวยนายอําเภอ ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนพิเศษใหกระทําการแทนกรมศุลกากร 

คําวา “พนักงานเจาหนาที่” หมายความและกินความรวมไปถึงพนักงานใด ๆ 
ซึ่งไดตั้งแตงใหมีหนาที่เฉพาะการ หรือพนักงานใดซึ่งกระทําหนาท่ีโดยเฉพาะในกิจการตาม
หนาที่ของตนโดยปรกติ 

คําวา “ทาตางประเทศ” “ภาคตางประเทศ” หรือ “เมืองตางประเทศ” 
หมายความวา ที่ใด ๆ นอกราชอาณาจักรไทย 
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คําวา “เรือกําปน” หรือ “เรือ” ใหรวมท้ังส่ิงใด ๆ ที่ไดทําข้ึนหรือใชในการ
นําสงคนหรือทรัพยสินโดยทางน้ํา 

คําวา “นายเรือ” หมายความวา บุคคลใด ๆ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาหรือ
ควบคุมเรือ 

คําวา “คาภาษี” หมายความวา คาภาษี คาอากร คาธรรมเนียม หรือคาภาระ
ติดพันในทางศุลกากร หรืออากรชั้นใน 

คําวา “ศุลกากรไดตรวจมอบไปถูกตองแลว” หมายความและกินความรวม
วาไดปฏิบัติครบถวนตามกฎหมาย ไดทําใบขนสินคาถูกตองและไดเสียคาภาษีและคาภาระ
ติดพันครบถวนแลว 

คําวา “ผูนําของเขา” หมายความรวมทั้งและใชตลอดถึงเจาของหรือบุคคลอื่น
ซึ่งเปนผูครอบครองหรือมีสวนไดเสียชั่วขณะหนึ่งในของใด ๆ นับแตเวลาที่นําของนั้นเขามา
จนถึงเวลาท่ีไดสงมอบใหไปโดยถูกตองพนจากความรักษาของพนักงานศุลกากร และคําวา 
“ผูสงของออก” ใหมีความหมายเปนทํานองเดียวกัน โดยอนุโลม 

คําวา “ราคาศุลกากร” หรือ “ราคา” แหงของอยางใดนั้น 
(1) ในกรณีสงของออก หมายความวา ราคาขายสงเงินสดซึ่งจะพึงขายของ

ประเภทและชนิดเดียวกันไดโดยไมขาดทุน ณ เวลา และที่ที่สงของออกโดยไมมีหักทอนหรือ
ลดหยอนราคาอยางใด หรือ 

(2) ในกรณีนําของเขา หมายความวา ราคาของของเพื่อความมุงหมายในการ
จัดเก็บอากรตามราคาอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(ก) ราคาซื้อขายของที่นําเขา 
(ข) ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน 
(ค) ราคาซื้อขายของที่คลายกัน 
(ง) ราคาหักทอน 
(จ) ราคาคํานวณ 
(ฉ) ราคายอนกลับ 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชราคาและการกําหนดราคา

ตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
คําวา “อากร” หมายความวา คาภาษี คาอากร คาธรรมเนียมหรือคาภาระติด

พันในทางศุลกากร หรืออากรชั้นใน 
คําวา “คลังสินคา” หมายความวา โรงพักสินคา ที่มั่นคงและคลังสินคาทัณฑ  
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ความผิดทางศุลกากร 
ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 

 
ความผิดตามกฎหมายศุลกากรเปนความผิดทางอาญาสาขาหนึ่งซึ่งจะตองนํา

บทบัญญัติทั่วไปในภาค 1 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับดวย แตความผิดตาม
กฎหมายศุลกากรเปนความผิดท่ีเกิดจากขอหาม (MALA  PROHIBITA) ในความผิดบาง
มาตรา การกระทําความผิด  ไมตองมีเจตนาก็เปนความผิด เชน ความผิดตามมาตรา 27 และ
มาตรา 99 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 สวนความผิด   ตามมาตราอื่น ๆ 
คงเปนไปตามหลักท่ัวไปของความผิดทางอาญาคือตองมีเจตนาถึงจะเปนความผิด โดย
ความผิดตามกฎหมายศุลกากรสามารถแยกเปนหมวดหมูได ดังนี้ 
 
 1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 
 ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร หมายถึง ความผิดท่ีเกิดจากการนําของเขามาใน
หรือนําออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไมไดผานทางทา หรือที่ หรือสนามบินศุลกากรท่ี
กําหนดไวในกฎกระทรวงใหเปนทา หรือที่ หรือสนามบินที่นําเขา-สงออก หรือนําของเขามา
ตามชองทางท่ีกําหนด แตผูนําเขาไดนําของออกจากอารักขาของศุลกากรโดยไมไดย่ืนใบขน
สินคา ชําระคาภาษีอากร และผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่ศุลกากรใหถูกตอง ในความผิด
ฐานลักลอบนี้ยังรวมถึงการยายถอนหรือชวยเหลือใหยายถอนของที่ยังมิไดเสียภาษี ของตอง
กํากัดหรือของตองหาม หรือของที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตองจากเรือกําปน ทาเทียบเรือ 
คลังสินคา ที่มั่นคง โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร และรวมถึงผูเกี่ยวของดวย
ประการใด ๆ ในการนําของที่ยังไมไดเสียภาษี ของตองกํากัด ของตองหามเขามาในหรือ
สงออกไปนอกราชอาณาจักรดวย การลักลอบนําของออกจาก คลังสินคา เขตประกอบการ
เสรี หรือเขตปลอดอากรก็เปนความผิดฐานนี้ดวย 

คําวา ลักลอบหนีศุลกากร ตามหลักฐานไดกําหนดใชในสมัยพระเจาบรมวงศเธอกรม
ขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา เปนอธิบดีกรมศุลกากร โดยไดตรากฎหมายเรียกวา พระราชบัญญัติ
ภายใน ร.ศ.111  มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรไววา “ ถาผูใดขืนไม
แวะ ดานภาษีหรือลักลอบเอาสิ่งของตองภาษีลวงเลยดานตําบลที่กลาวแลวไป เจาพนักงาน
ตรวจจับไดจะตองปรับไหมครึ่งหนึ่ง ไมเกินส่ีเทาราคาของที่ลักลอบหนีภาษี และส่ิงของที่
ลักลอบหนีภาษีทั้งเรือและลอเกวียน หรือภาชนะที่จะพาสิ่งของหนีภาษีโดยประโยคพยายาม
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นั้นจะตองริบเปนของหลวง…” ความผิดฐาน   ลักลอบหนีศุลกากร เปนความผิดฐานหนึ่งใน
มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ไดกําหนดโทษสําหรับความผิด
ฐานนี้ไวใหปรับส่ีเทาของราคาของรวมคาอากร หรือจําคุกไมเกิน 10 ป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
2. ความผิดฐานหลีกเล่ียงอากร 

ความผิดฐานหลีกเล่ียงอากร หมายถึง ความผิดท่ีเกิดจากการนําของเขามาในหรือ
สงออกไปนอกราชอาณาจักร โดยการใชกลอุบาย อําพราง ปกปด ซอนเรน หรือการกระทํา
อยางหนึ่งอยางใดกับเอกสารการนําเขาหรือสงออก โดยการสําแดงรายการของสินคาที่นําเขา 
หรือสงออกเปนเท็จไมตรงกับของหรือเอกสารการนําเขา หรือกระทําการใด ๆ เพื่อไมตองเสีย
ภาษี หรือเสียภาษีนอยกวาที่กฎหมายกําหนด โดยเจตนาฉอคาภาษีอากรของรัฐ นอกจาก
การหลีกเล่ียงอากรโดยการสําแดงเท็จแลว ในความผิดฐานนี้ยังรวมถึงกรณีนําของที่ไดรับ
การยกเวนอากรหรือลดหยอนอากรโดยมีเงื่อนไขเขามาในราชอาณาจักร หากภายหลังการ
นําเขา ผูนําเขาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยกเวนหรือลดหยอนอากร  ทําใหสิทธิการยก
อากรเวนอากร หรือลดหยอนอากรสิ้นสุดลง ของนั้นจะตองเสียภาษีอากร แตผูนําเขาไมได
แจงขอชําระคาภาษีอากรภายในกําหนดเวลา ถือเปนความผิดฐานหลีกเล่ียงอากรดวยตามท่ี
กําหนดไวในมาตรา 10 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พุทธศักราช ๒๕๓๐ หรือ
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พุทธศักราช 2520 เปนตน  ความผิดฐานหลีกเล่ียงอากรนี้ 
เปนความผิดฐานหนึ่งในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 
 
 3. ความผิดฐานหลีกเล่ียงขอหาม ขอกํากัด ในการนําเขา หรือสงออก 

ความผิดฐานหลีกเล่ียงขอหาม ขอกํากัด หมายถึง ความผิดท่ีเกิดจากการนําของที่
มีกฎหมายหามนําเขา หรือสงออก  เขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําของที่
มีกฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต หรือตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด เขามาในหรือ
สงออกไปนอกราชอาณาจักร โดยผูนําเขา หรือผูสงออก ไมไดขออนุญาต หรือไมไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของกฎหมายใหครบถวน ความผิดฐานหลีกเล่ียง  ขอหาม ขอกํากัดนี้ เปน
ความผิดฐานหนึ่งในมาตรา 27แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 

ของตองหาม หมายถึง ของที่กฎหมายกําหนดหามนําเขามาในหรือสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยเด็ดขาด ผูใดนําเขา สงออกเปนความผิดตองรับโทษตามกฎหมายที่หาม
นั้น ๆ และเปนความผิดฐานหลีกเล่ียงขอหาม ตามกฎหมายศุลกากร อีกบทหนึ่งดวย 
ตัวอยาง   ของตองหามนําเขา สงออก ไดแก 
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แนวขอสอบความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ 
 

1. การสงสินคาออก ถาราคาสินคาเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาท) จะตองใชเอกสารฉบับใด 
 (1) ธ.ต. 1  (2) ธ.ต. 2  
 (3) ใบอนุญาตสงออก  (4) ใบรับรองราคาสินคา 
 ตอบ 1 เอกสารที่จะตองนําไปย่ืนเพื่อตรวจสอบพิธีการสงออก ณ ฝายพิธีการสงออก

หรือดานศุลกากร ไดแก  1. ใบขนสินคาขาออก  2. บัญชีราคาสินคา  
(Invoice)  3. แบบ ธ.ต. 1 (ถามูลคาสินคาเกิน 5 แสนบาท)   4. บัญชีบรรจุหีบ
หอสินคา (Packing List)  ฯลฯ 

2. ใบส่ังปลอยสินคาของกรมศุลกากร คือ  
(1) Order B/L (2) ตั๋วแดง  
(3) Delivery Order (D/O) (4) Custom Invoice 

 ตอบ 2 การย่ืนใบขนสินคาเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบพิธีการนําเขา มีดังนี้  1. ตนฉบับ
ใบขนสินคาขาเขา  2. ใบสั่งปลอยของกรมศุลกากร (ตั๋วแดง)   3. สําเนาใบขน
สินคาขาเขา   4. ใบตราสงสินคา   5. บัญชีราคาสินคา  6. แบบ ธ.ต. 2 (ถา
มูลคาสินคาเกิน 5 แสนบาท) ฯลฯ 

3. การส่ังสินคาเขา ถาราคาสินคาเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาท) จะตองใชเอกสารฉบับใด 
 (1) ธ.ต. 1  (2) ธ.ต. 2  
 (3) Import Entry  (4) ใบรับรองราคาสินคา 
 ตอบ 2   
4. ในการทําการคาระหวาง 2 ประเทศ Advising Bank จะอยูในประเทศใด 
 (1) ประเทศผูนําเขา  (2) ประเทศผูสงออก 
 (3) ประเทศผูผลิตสินคา (4) ประเทศที่ส่ังซื้อสินคา 
 ตอบ 2 Advising Bank คือ ธนาคารผูแจงการเปดเลตเตอรออฟเครดิต (L/C) ไดแก 

ธนาคารที่อยูในประเทศผูขายหรือผูสงออก ซึ่งเปนผูรับ  L/C  จากธนาคารผู
เปด  L/C (Issuing Bank) สงใหแกผูขายสินคา (Beneficiary) 

5. ใครเปนผูส่ังเปดเลตเตอรออฟเครดิต 
 (1) ผูขายสินคา (2) ผูซื้อสินคา (3) ผูค้ําประกัน (4) ผูรับอาวัล 
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 ตอบ 2 เลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C) เปนเอกสารที่ธนาคารเปนผูออก
ใหแกผูขายสินคาตามคําส่ังของผูซื้อสินคา  โดยธนาคารรับรองที่จะจายเงิน
ใหแกผูขายสินคา หรืออาจกลาวไดวาธนาคารเปนผูค้ําประกันการจายเงินคา
สินคานั่นเอง 

6. สําหรับประเทศไทยรับเงินตราจากตางประเทศโดยวิธีใด 
 (1) การขอ  (2) การกู  
 (3) การสงออก  (4) ถูกท้ังหมด 
 ตอบ 4 วิธีการไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศของไทยมีดังนี้ 1.การขอ  คือ ขอความ

ชวยเหลือภายใตโครงการตาง ๆ   2. การกู คือ การกูภายใตโครงการตาง ๆ   
3. การสงออก ถือเปนวิธีที่ดีที่สุด เพื่อใหไดเงินตรา    ตางประเทศเขามาอยาง
ภาคภูมิใจ 

7. การสงออกมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอยางไร 
 (1) ชวยใหแรงงานภายในประเทศมีงานทํา  
 (2) เกิดความกาวหนาทางวิชาการ 
 (3) สามารถยกระดับการผลิตใหสูงข้ึนและปรับปรุงคุณภาพ  
 (4) ถูกท้ังหมด 
 ตอบ 4 การสงออกมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้  1. สราง

ตลาดแรงงานใหกับประชาชนในประเทศ   2.  สามารถยกระดับการผลิตใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   3.  สรางความกาวหนาทางวิชาการ  4. ทําใหมีการ
ผลิตสินคาที่มีคุณภาพดีข้ึน 

8. ธนาคารหนึ่งทําหนังสือรับรองใหไวกับธนาคารหนึ่งในตางประเทศ เพื่อค้ําประกันลูกคา
ของตนที่ไปดําเนินกิจการใน       ตางประเทศ เปนเครดิตชนิดใด   

 (1) Stand - By – Credit (2) Letter of Credit  
 (3) Red Clause Credit (4) Back to Back Credit 
 ตอบ 1 Stand - By – Credit เปน Clean L/C ที่ธนาคารหนึ่งเปดใหกับอีกธนาคาร

หนึ่งในตางประเทศ เพื่อค้ําประกันลูกคาของตนที่ไปดําเนินกิจการใน
ตางประเทศ    ทั้งนี้เพื่อยืนยันวาบริษัทลูกคาของตนจะไมบิดพล้ิวในภายหลัง 

 
 



 

 

15

9. ผูซื้อสินคาในตางประเทศชวยเหลือผูขาย โดยยอมใหเบิกเงินลวงหนาเพื่อใชจายในการ
สงสินคาใหแกผูซื้อกอน 

(1) Stand - By – Credit (2) Letter of Credit   
(3) Red Clause Credit (4) Back to Back Credit 

 ตอบ 3 Red Clause Credit คือ L/C ที่มีขอกําหนดใหผูรับประโยชนหรือผูขาย
สามารถเบิกเงินลวงหนาไดกอนจํานวนหนึ่ง เพื่อนําไปใชจายในการสงสินคา
แกผูซื้อ โดยตองการเพียงเอกสารรับรองจากผูขายวาเมื่อผลิตสินคาสําเร็จแลว
จะสงสินคาดังกลาวมาใหทีหลัง 

10. ผูซื้อเปดเลตเตอรออฟเครดิตโดยผานคนกลางซึ่งอยูอีกประเทศหนึ่ง โดยใชเลตเตอร
ออฟเครดิตของประเทศผูซื้อเปนหลักประกันไปยังประเทศผูขาย  

(1) Stand – By – Credit (2) Letter of Credit  
(3) Red Clause Credit (4) Back to Back Credit 

 ตอบ 4  Back to Back Credit คือ การเปด L/C ไปยังตางประเทศ เพื่อส่ังสินคาเขาโดย
ผานคนกลางซึ่งอยูอีกประเทศหนึ่งซึ่งสาเหตุที่ตองปฏิบตัิเชนนี้อาจ
เนื่องมาจากประเทศที่ตองการสินคาไมสัมพันธไมตรีกับประเทศผูขาย หรือ
จําเปนตองสงสินคาผานประเทศที่เปนตัวแทนจําหนาย (Agent) 

11. อัตราซื้อหรอืขายเงินตราตางประเทศ ซึ่งจะมีการสงมอบกันในภายหนาตามราคาทีต่กลงกัน 
  (1) Buying Rates     (2) Spot Rates  
 (3) Forward Rates     (4) Selling Rates 
 ตอบ 3   อตัราแลกเปล่ียนลวงหนา (Forward Rates) คือ  อตัราซื้อหรือขายเงินตรา

ตางประเทศที่มีการสงมอบกันในภายหนาตามราคาที่ตกลงกันไว ซึง่อาจจะ
เปน 1 เดือน หรือ 2 เดือน ฯลฯ 

12. เมื่อเรือบรรทุกสินคาจากตางประเทศเขาเทียบทา กอนที่จะขนสินคาออกจากเรือจะตอง 
     แสดงเอกสารฉบับใดตอเจาหนาที่ศุลกากร 
 (1) Landing Slip   (2) Manifest  
 (3) Commercial Invoice  (4) Bill of Lading 
 ตอบ 2  กอนที่จะนําสินคาข้ึนทาเรือนั้น เจาหนาที่เรือ (กัปตันเรือ) จะตองย่ืนบัญชี

สินคา (Manifest) ซึ่งเปนเอกสารท่ีแสดงรายการสินคาที่มากับเรือบรรทุก
สินคาตอเจาหนาที่ศุลกากรเสียกอนที่จะเปดระวางเรือ และในการขนสินคาจาก
เรือใหญมาลงเรือลําเลียงนั้น เจาหนาที่ศุลกากรท่ีมายังเรือก็จะออกใบขนที่  
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ความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 
ระบบเครือขาย 

หมายถึง  ระบบการสื่อสารขอมูลที่ประกอบดวยผูสง  ผูรับ  และตัวกลางใน
การสง  สําหรับระบบเครือขายพื้นฐานจะประกอบดวยผูสงและผูรับอยางละ  1  แตสําหรับ
ระบบเครือขายขอมูลขนาดใหญข้ึนไปจะมีผูรับและผูสงมากขึ้น  และระยะทางการสื่อสารขอมูล
ก็อาจไกลกันมาก  เชน  การส่ือสารขอมูลขามประเทศ  หรือขามทวีปเปนตน  เครือขายจะมี
อยูดวยกันหลายประเภท  ดังนี้ 

1. เครือขายระยะไกล  (WAN : Wide Area Network)  เปนเครือขายที่มี
ขนาดใหญที่มีขอบเขตกวางไกลครอบคลุมทั่วประเทศและระหวางประเทศ  ซึ่งเครือขายนี้
อาจประกอบดวยเครือขายยอย  เชนLAN  หรือ  MAN  ตอรวมกันเปนเครือขาย  โดยปกติมี
อัตราการสงขอมูลต่ํา  และมีความผิดพลาดในการสงขอมูลสูง  การสงขอมูลอาจใชอุปกรณ
พวกโมเด็มมาชวย 

2. เครือขายระดับเมือง  (MAN : Metropolitan Area Network)  เปน
เครือขายที่ครอบคลุมทั้งตัวเมือง  เชน  การแพรขอมูลภาพดวยระบบเคเบิลทีวี  หรือการสง
ขอมูลดวยคล่ืนวิทยุ 

3. เครือขายทองถิ่น  (LAN : Local Area Network)  เปนเครือขายเฉพาะที่  
ครอบคลุมเขตไมกวางนัก  (ไมกี่กิโลเมตร)  เชน  เครือขายภายในอาคารหนึ่ง ๆ  LAN  นั้น
จะสงขอมูลดวยความเร็วสูง  (หลาย ๆ  Mbps)  และอัตราความผิดพลาดของขอมูลต่ํา 
  อุปกรณคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย 

 1. Modem  ยอมาจาก  MOdulate/DEModulate  คือ  อุปกรณที่เปล่ียน
สัญญาณดิจิตอลเปนสัญญาณอนาลอก  (Modulation)  หรือเปล่ียนสัญญาณอนาลอกเปน
สัญญาณดิจิตอล  (Demodulate) 

อัตราการสงขอมูลของ  Modem  มีหนวยวัดเปน  BPS  (Bits Per 
Second)  และมีการสงแบบอนุกรม  (Serial Transmission)  คือ  จะสงขอมูลทีละบิตในหนึ่ง
เวลา 

โมเด็มแบงออกเปน  3  ประเภท  คือ 
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1) Acoustic Coupler Modem  เปนโมเด็มที่ใชรวมกับเครื่องรับ
โทรศัพท  โดยใชหูโทรศัพทวางบนโมเด็ม  มีขอดี  คือ  สามารถตอกับเครื่องรับโทรศัพทได
ทุกเคร่ือง 

2) Direct Connect Modem  เปนโมเด็มที่สามารถเคล่ือนยายไป
ใชกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น ๆ  ได  โดยตองตอสายโดยตรงเขากับสายโทรศัพท  โมเด็ม
ประเภทนี้อาจติดตั้งอยูภายในเครื่องคอมพิวเตอรเลยก็ได  ซึ่งเรียกวา  Internal Modem 

3) Smart Modem  เปนโมเด็มที่ใชกันอยูในปจจุบัน  เปนโมเด็ม
แบบ  Direct Connect Modem  แตมีตัวไมโครโพรเซสเซอรติดอยูดวย  ทําใหมีความสามารถ
พิเศษเพิ่มข้ึนหลายอยาง  เชน  สามารถตอสายไดเองโดยอัตโนมัติ  สามารถตอสายโทรศัพท
แบบธรรมดาได  เปนตน 

2. Multiplexorเ มื่ อ ต อ ง ใ ช ค อมพิ ว เ ต อ รMainframeต อ กั บ เ ค รื่ อ ง  
Microcom-puter  เปนรอยๆ  ตัว  อาจทําใหเกิดปญหาข้ึนได  เพราะชองทางการติดตอไม
เพียงพอ  ดังนั้นจึงมีการนําเอาอุปกรณพิเศษท่ีเรียกวา  Multiplexor  เขามาชวย  โดยการ
ติดตอระหวางคอมพิวเตอรทั้ง  2  ระบบนั้น  จะตองผาน  Multiplexor  กอน  จากนั้น  
Multiplexor  จะทําการใสรหัสกํากับวาขอมูลที่สงมานั้นมาจาก  Microcomputer  เครื่องไหน  
เสร็จแลวก็จะสงขอมูลไปยัง  Mainframe  อีกทีหนึ่งดวยอัตราการสงที่สูง 

 3. Front–end Processor  เปนคอมพิวเตอรที่จะชวยแบงเบาภาระของ
เครื่อง  Mainframe ที่ตองใหบริการกับเคร่ือง  Microcomputer  จํานวนมาก  เมื่อเคร่ือง  
Microcomputer  ตองการจะติดตอกับเครื่อง  Mainframe  ขอมูลที่สงเขามาจะสงให  Front–
end Processor  ซึ่งเปนตัวกลางกอน  เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดและกําหนดรายละเอียด
ของการติดตอ  เมื่อพบวาขอมูลที่เขามานั้นถูกตองและสมบูรณแลว  ขอมูลนั้นจะถูกสงใหกับ
เครื่อง  Mainframe  อีกตอหนึ่ง 
  ประเภทของ  LAN   

จะสามารถแบงประเภทของ  LAN  ออกไดเปน  2  ประเภทดังนี้ 
1. เครือขายแบบเครื่องลูกขาย – เครื่องแมขาย  (Client–Server) 
2. เครือขายแบบเพียรทูเพยีร  (Peer–to–Peer) 

 เครือขายแบบเคร่ืองลูกขาย–เคร่ืองแมขาย  (Client–Server) 
เปนเครือขายที่ประกอบดวยเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนเคร่ือง

ลูกขาย  (Client) หรือเรียกไดอีกอยางวาผูใชบริการ  และเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรที่เปน
เคร่ืองแมขาย  (Server) หรือเรียกไดอีกอยางวาผูใหบริการท่ีมีหนาที่จัดการควบคุมเกี่ยวกับ 
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แนวขอสอบ คอมพิวเตอร 
 

 23.ถาผูจัดการบริษัทตองการคํานวณหาปริมาณสั่งซื้อสินคาที่เหมาะสมท่ีสุดท่ีทําใหระบบ
สินคาคงคลังมีคาใชจายที่ต่ําที่สุด ทานคิดวาโปรแกรมในขอใดตอไปนี้เหมาะสมท่ีสุด 

ก. Microsoft Word ข. Microsoft Excel 
ค. Microsoft PowerPoint ง. Microsoft Access 

 ตอบ  ข. Microsoft Excel  
  ประโยชนของโปรแกรม  Spreadsheet  มีดังนี ้

 1.  เตรียมการและจัดการวิเคราะหขอมูลการเงินตาง ๆ  
 2.  ทําการพยากรณยอดขาย   
 3.  ควบคุมระบบสินคาคงคลัง   
 4.  กําหนดราคาสินคา  โดยใชขอมูลตนทุนของสินคาเปนตัวกําหนด   
 5.  มีการวิเคราะหขอมูลและแสดงผลเปนกราฟเพื่อชวยในการตัดสินใจ  เปนตน 
 
24.ระบบสารสนเทศ ประกอบดวยทรัพยากรใดบาง 

ก. สวนเครื่องคอมพิวเตอร (Hardware) และสวนของชุดคําส่ัง (Software) 
ข. Hardware, Software, People Ware และสวนของขอมูล 
ค. Man, Money, Material, Management, Information Process 
ง. การดําเนินงานขององคกรโดยอาศัยระบบคอมพิวเตอร 

ตอบ  ข. Hardware, Software, People Ware และสวนของขอมูล 
  ระบบสารสนเทศ  คือ  ระบบการประมวลผลที่นําคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผล  

ซึ่งประกอบดวย  5 องคประกอบ คือ  
  1. Hardware ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย  และระบบสื่อสารขอมูล   
  2.Software  ไดแก  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  (OS)  และโปรแกรมประยุกต  

(Application Program)   
  3. Data  และ  Information  
  4. Procedures  คือ  วิธีการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประมวลผลขอมูล  ซึ่งถูก

กําหนดโดยนักวิเคราะหระบบ   
  5. บุคลากร  (People Ware)  ไดแก  ผูใช  นักวิเคราะห  ระบบ  ผูบรหิาร  เปนตน 
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ศัพทเก่ียวกับธุรกิจและการคาระหวางประเทศ 
 

   1. Remitting Bank (ธนาคารผูสงตั๋วไปเรียก) กรณีที่ธนาคารของผูขายสินคาใน
ตางประเทศ สงตั๋วเรียกเก็บไปใหธนาคารผูเรียกเก็บเงินตามตั๋ว (Collecting Bank) ชวยเรียก
เก็บเงินจากผูซื้อตาม Terms of Payment ตามท่ีไดตกลงกันไว เมื่อ Collecting Bank เรียก
เก็บเงินไดแลว ก็จะสงเงนิจํานวนดังกลาวไปให Remitting Bank เพื่อสงใหผูขายอีกตอหนึ่ง 
 

   2. Collecting Bank (ธนาคารผูเรียกเก็บเงินตามตั๋ว) จะติดตอผูขายใหนําเงินมา
ชําระตามจํานวนเงินที่ระบุไวในตั๋วแลกเงิน Collecting Bank เปนเสมือนคนกลางที่จัดการ
เรื่องการเก็บเงินใหเทานั้นไมรับผิดชอบอะไร ทั้งส้ิน 

   3. Outward Bill Collecting Bank (ตั๋วเรียกเก็บขาออก) กรณีผูขายในประเทศ
มีมาก ติดตอขายสินคาแกผูซื้อในตางประเทศจนเปนที่คุนเคยและเชื่อถอืซึ่งกันและกัน จึงไม
จําเปนตองใหผูซื้อเปด L/C เพื่อส่ังซื้อสินคา เมือ่ผูขายไดรับคําส่ังซื้อแลว ก็จัดหาสินคาไปให
ผูซื้อแลวสงตั๋วแลกเงินพรอมเอกสารการสงสินคา (Shipping Documents) ไปเรียกเก็บเงิน
จากผูซื้อ โดยผานธนาคารที่ชวยเปนผูเรียกเก็บเงินให ธนาคารซึ่งเปนผูเรียกเก็บเงินตามตัว๋ 
(Collecting Bank) จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่เรียกเก็บเงินไมได ธนาคารจะสงเงินให
ผูขายในตางประเทศ เมือ่ตั๋วไดรับชาํระเงินจากผูซื้อแลวเทานั้น 
   4. Issuing Bank or Opening Bank (ธนาคารผูเปด L/C) คือ ธนาคารผูออก
หนังสือเครดิต (Letter of Credit) เพื่อการชําระหนีใ้หแกผูสงสินคาออกตางประเทศ 
(Exporter) หรือผูรับประโยชน (Beneficiary) ตามเงื่อนไขขอตกลงที่ไดระบุไวใน L/C แทนผู
ส่ังซื้อสินคาภายในประเทศ (Importer) 
   5. Advising Bank (ธนาคารผูแจงการเปด L/C) ไดแก ธนาคารที่อยูในประเทศ
ผูขาย ซึ่งเปนผูรับ L/C จากธนาคารผูเปด L/C (Issuing Bank)  สงใหแกผูขายสินคา 
(Beneficiary) 
   6. Confirming Bank (ธนาคารผูรับรอง L/C) คือ ธนาคารผูเขารับผิดชอบทั้ง
การรับรองเครดิต ซึ่งเปดมาโดยธนาคารอื่น หรือการรับรองวาผูเปดเครดิต หรือธนาคารผู
จายเงินจะรบัชําระเงินตามเครดิตและ Confirming Bank ซึ่งยอมมีภาระผูกพนัที่จะตอง
จายเงินตามตั๋วแกผูขาย เมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขและคําส่ังที่ไดระบุไวในเครดิต
ทุกประการ 
   7. Negotiating Bank (ธนาคารผูรับซื้อตัว๋และเอกสารเพื่อการชําระเงิน) คือ 
สํานักงานสาขาหรือธนาคารตัวแทนตางประเทศผูรับภาระชําระเงินแทนธนาคารผูเปด L/C 
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ในกรณีที่ผูรับประโยชนหรือผูสงสินคาออก ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดระบุไวใน L/C มาขอรับ
เงิน ธนาคารก็จะตรวจสอบเอกสารที่ผูรับประโยชนนํามายืนยัน หากเอกสารท่ีนํามาย่ืน
ถูกตอง ธนาคารดังกลาวจะปฏบิัตติามคําส่ังที่ไดใหไว เชน จายเงินใหทันทีหรือจัดส่ังตั๋วมา
เพื่อใหผูจายรับรองตั๋ว วธิีการดังกลาว เรียกวา Negotiation 
   8. Restricted Bank หมายถึง ธนาคารผูที่ถูกเจาะจงใหรับซื้อตั๋วตาม L/C ที่เปด
มาโดยเฉพาะ 
   9. Processing Bank หมายถึง ธนาคารผูดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารที่เปดตาม L/C ใหแก  Restricted Bank 
   10. Reimbursing Bank หมายถึง  ธนาคารที่จายเงินใหแกธนาคารใดธนาคาร
หนึ่ง ซึ่งเปนการชดใชเงินที่ธนาคารแรกนั้นไดจายเงินใหแกผูรับประโยชน เชน เราเปด L/C 
ส่ังสินคาไปยังประเทศเยอรมน ี ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ใน L/C ระบุวา เมื่อ Negotiating 
Bank ในเยอรมันไดจายเงินตามตั๋วแกผูรับประโยชน แลวไดไปขอรับเงินเอาจากสาขาของเรา
ในนิวยอรก ในการนี้สาขานิวยอรกของเรา คือ Reimbursing Bank 
   11. Paying Bank Drawee Bank คือ ธนาคารผูถูกระบุชื่อในดราฟทเปนผู
จายเงิน 
   12. Accepting Bank คือ ธนาคารที่รับรองตัว๋แลกเงิน โดยเขียนวา “Accepted” 
ลงบนตั๋วแลกเงินการที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งเขารับรองตัว๋ ธนาคารนัน้จะเขามารบัผิดชอบ
เมื่อตั๋วฉบับนั้นครบกําหนด ทําใหตั๋วฉบับนัน้เกิดคาข้ึนในตัวเอง และตั๋วที่ไดรับการรับรอง
แลวอาจนําไปขายลดไดในตลาดการเงิน 
   13. Nostro A/C เปนภาษาฝรั่งเศส แปลเปนภาษาอังกฤษวา “Our Account with 
you” หมายความวา ธนาคารพาณิชยในประเทศ มีบัญชีเงินฝากอยูกับธนาคารตัวแทน
ตางประเทศ 
   14. Vostro A/C เปนภาษาฝรั่งเศส แปลเปนภาษาอังกฤษวา “Your Account with 
us” หมายความวา ธนาคารตัวแทนตางประเทศ มีบัญชเีงินฝากอยูกับธนาคารพาณิชยใน
ประเทศ 
   15. Commercial Letter of Credit คือ ตราสารที่ Issuing Bank เปนผูออกตาม
คําขอของลูกคาของตนเพื่อรับรองแกผูขายวาจะไดรับเงินคาสินคา  โดยใหอํานาจในการ
จายเงินภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวแกอีกธนาคารหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูในประเทศของผูขายสินคา ให
จายเงินใหแกผูขายที่นําตั๋วแลกเงินพรอมดวยเอกสารประกอบการสงสินคาตาง ๆ มาย่ืน 
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ขอบังคับกรมศุลกากร  
วาดวยจรรยาขาราชการกรมศุลกากร พ.ศ.2552 

 โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 78 บัญญัติให
ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว  โดยมุง
ประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักด์ิศรีความเปนขาราชการ และใหสวนราชการ
กําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาวิชาชีพประกอบกับปฎิญญาอรุชาฉบับปรับปรุง (The Revised 
Arusha Deciaration) กําหนดใหศุลกากร ประเทศสมาชิกจัดทําและประกาศใชประมวล
ระเบียบวาดวยความประพฤติของเจาหนาที่ (Code of Conduct) ดังนั้น จึงสมควรให
ขอบังคับกรมศุลกากรวาดวยจรรยาขาราชการกรมศุลกากรมาตรฐานโลก และเพื่อเสริมสราง
ขาราชการ  พนักงานราชการ และลูกจางกรมศุลกากรใหมีสํานึกในบทบาทและหนาที่รักษา
ไวซึ่งศักด์ิศรี  และสงเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ  อันจะสงผลใหผูประพฤติเปนที่เล่ือมใส 
ศรัทธา และไดรับการยกยองจากบุคคลทั่วไป 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
และมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 จึงออกขอบังคับกรมศุลกากรวาดวย
จรรยาขาราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552 ไวดังตอไปนี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกรมศุลกากรวาดวยจรรยาขาราชการกรมศุลกากร 
พ.ศ.2552” 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2552  เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการและลูกจางกรมศุลกากร 
พ.ศ.2548 และใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ 4 ใหพนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวของกรมศุลกากรถือ
ปฏิบัติตามขอบังคับนี้เชนเดียวกับขาราชการกรมศุลกากร 
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หมวด 2 
คานิยมหลักของขาราชการกรมศุลกากร 

 ขอ 5 ขาราชการกรมศุลกากรพึงยึดมั่นคานิยมหลัก ดังตอไปนี้ 
 (1) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 
 (2) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
 (3) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 (4) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
 (5) กลายืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง 
 (6) เปนพลเมืองที่ดีของประเทศ 
 (7) ดํารงวิถีชีวิตตามหลักปรรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หมวด 3 
จรรยาขาราชการกรมศุลกากร 

 ขอ 6 ในการยึดมั่นคานิยมหลัก  ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ อยางนอยขาราชการ 
กรมศุลกากรพึงยึดถือจรรยา ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ตระหนักสํานึกในหนาท่ี โดยยึดหลัก
กฎหมายและหลักจริยธรรม 
 (2) ไมใชตําแหนงหนาที่หรืออิทธิพลกดดันตอการตัดสินใจใดๆ  ของผูอื่นเพื่อหไดมา
ซึ่งผลประโยชนไมวาในรูปแบบใดๆ 
 (3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบเต็มความสามารถเสียสละ อุทิศตนและรักษา
มาตรฐานการใหบริการในระดับสากล 
 (4) อุทิศแรงกาย แรงใจ ผลักดันภารกิจของตนใหบรรลุผลดวยความถูกตองชอบธรรม 
 ขอ 7 ในการยึดมั่นคานิยมหลัก ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
อยางนอยขาราชการกรมศุลกากรพึงยึดถือจรรยา ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพออนโยน มีน้ําใจ เอื้ออาทร ตอผูติดตอราชการอยาง
เทาเทียมกัน 
 (2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรมและเสมอภาค ละเวนการเลือกปฏิบัติตอผูติดตอ
ราชการ อันเนื่องมาจากความใกลชิด ฐานะทางเศรษฐกิจ สีผิว เชื้อชาติ แหลงกําเนิด ศาสนา 
ภาษา เพศ อายุ หรือความผิดปกติของรางกายหรือจิตใจ 
 (3) ปฏิบัติหนาที่ใหแลวเสร็จทันเวลา เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความเปนธรรม 
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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, 

085-9993722,085-9993740 
 
 
  


