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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.  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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ความรูเก่ียวกับศุลกากร 

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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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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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 



 

 

10

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 
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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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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏบัิติดานงานธุรการ   
 

 งานธุรการ 

  งานธุรการจะเปนงานที่เกี่ยวของกับทางดานเอกสาร เชน การรับ – สงเอกสาร การจัด
ระบบงาน เอกสาร การเก็บขอมูลที่สําคัญขององคกร งานพิมพตางๆ และหนังสือโตตอบทาง
ราชการ เปนตน รวมถึงประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ทุกหนวยงานจะมีงาน
ธุรการเพื่อทําหนาที่ดําเนินงานดานเอกสารภายในหนวยงาน นั้นๆ รวมไปถึงการ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรก็ได ดังนั้น จะเห็นไดวา
องคกรสวนใหญใหความสําคัญกับงานธุรการเพราะงานธุรการเปนหัวใจหลักของการ
ประสานงานตางๆ การเก็บขอมูลเอกสารที่สําคัญๆ ของสวนงานภายในองคกรนั่นเอง 

งานธุรการ คือ งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในราชการ รวมทั้งการควบคุม
ตรวจสอบ อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานของทุกฝาย
ดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไวไดดีที่สุด 
 

 ขอบขายของงานธุรการ 
1. รับ-สงหนังสือ  2. รางหนังสือ   3. พิมพหนังสือ 
4. ผลิตสําเนาเอกสาร  5. จัดเก็บเอกสาร/แฟมเสนอ 6. บันทึกเสนอหนังสือ 
7. ตรวจทานหนังสือ  8. การทําลายหนังสือ  9. ดูแลสํานักงาน 
10. อื่นๆ เชน การเงิน บัญช ีงบประมาณ พัสดุ 
 

 ความสาํคัญของงานธุรการ 
 1.  เปนดานหนาของหนวยงาน 
 2. เปนหนวยสนับสนุน 
 3. เปนหนวยบริการ 
 

 บทบาทของเจาหนาที่ธุรการ 
 1. ตองรูระเบียบที่เกี่ยวของ 
 2. ตองมมีนษุยสัมพันธ 
 3. ตองมีน้ําใจ เอื้ออาทร 
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 4. ตองมคีวามรอบคอบ 
 5. ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  งานเอกสารนั้นเปนงานเกี่ยวของกับความทรงจําของมนุษย และอาจถือไดวา เอกสาร
ทําหนาที่แทนสมองของมนุษย ทั้งนี้ก็เพราะวาเอกสารตาง ๆ นั้นถูกบันทึกไวดวยขอมูลอัน
เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารท้ังในดานวางแผนและควบคุมงาน 
  บันทึกหรือเอกสาร (Records) หมายถึง กระดาษที่ใชในธุรกิจ หนังสือ แบบฟอรม 
แผนที่ และวัตถุอื่นๆ ที่บรรจุขอความซึ่งแสดงถึงโครงสรางองคการ นโยบาย วิธีปฏิบัติและ
การดําเนินงานของธุรกิจหรือสวนราชการ 
   การจัดเก็บเอกสาร (Filing) หมายถึง ระบบการจําแนก การจัดลําดับ และการเก็บ
หนังสือโตตอบ บัตร กระดาษและวัตถุอื่น ๆ อยางมีระเบียบเพื่อใหคนหามาใชไดทันทวงทีที่
ตองการ 
  สวนการบริหารงานเอกสาร (Records – Management) นั้น หมายถึง การควบคุม
บังคับบัญชา การผลิตเอกสารการปองกันรักษา การจัดเก็บ และการทําลายเอกสาร หรืออาจ
อธิบายวาการบริหารงานเอกสารนี้ หมายถึง กิจกรรมที่กําหนดข้ึนเพื่อควบคุมวงจรชีวิตของ
เอกสารตั้งแตการผลิตข้ึนมาไปจนถึงการทําลาย 
 

 วงจรของเอกสาร (The Records Cycle) 
  บันทึกหรือเอกสารตาง ๆ มีวงจรชีวิตอยู 5 ข้ันตอน คือ 
    1. ผลิต (Creation) 
    2. ใช (Utilization) 
    3. เก็บ (Storage) 
    4. นํากลับมาใชอีกหรือสืบคน (Retrieval) 
    5. ทําลาย (Disposition) 
 

 แผนการบริหารงานเอกสาร 
   แผนการบริหารงานเอกสารนั้น ควรประกอบดวย 

1. การกําหนดนโยบายหรือจุดมุงหมาย และจัดใหมีหนวยควบคุมกลาง 
2. จัดทําคูมือและฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร 
3. กําหนดวิธีการจัดหา การใช และการบํารุงรักษาอุปกรณในการจัดเก็บเอกสาร 
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4. กําหนดมาตรฐาน ศึกษางาน และกําหนดระยะเวลาการเก็บรอเอกสารไว 
(Retention) และการทําลายเอกสาร (Disposition)  

5. ประเมินผลแผนการ 
 

 การออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสาร 
   องคประกอบสําคัญของการออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสาร หมายรวมถึง 

1. วิธีจัดทําดัชนี 
2. การเลือกสรรวัสดุและครุภัณฑในการจัดเก็บ 
3. วิธีปฏิบัติข้ันพื้นฐานในการจัดเก็บและสืบคนเอกสาร 

 
การแยกประเภทเอกสาร 
    เอกสารโดยทั่ว ๆ ไปแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
    1. เอกสารที่ยังอยูในระหวางปฏิบัติงาน (Active File) ควรเก็บไวใกล ๆ ตัว
ผูปฏิบัติงานเพื่อลดเวลาในการ  คนหาเมื่อตองการใชงาน 
    2. เอกสารที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแลว (Inactive File) แตยังมีความจําเปนที่จะตองใช
ในการอางอิงหรือในการโตตอบเอกสารอยูบางในบางโอกาส จึงควรเก็บไว แตอาจโอนไปแยก
เก็บไวตางหาก ณ สถานที่ ซึ่งจะประหยัดตนทุนและเนื้อที่ลงได 
   3. เอกสารที่ควรทําลาย (Destruction) หมายถึง เอกสารที่ไมมีความจําเปนตอง
ใชและไมมีกฎหมายบังคับใหตองเก็บไว 
 
การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแลวรอไวกอนทําลาย (Retention of Records) 
   ในการปฏิบัติงานประจําวันนั้นยอมมีเอกสารใหม ๆ เกิดข้ึนมาเสมอ ดังนั้นจึง
เปนไปไมไดที่จะเก็บเอกสารทุกชิ้นไวตลอดไป เพราะจะไมมีที่เก็บ จึงจําเปนตองมีการทําลาย
เอกสารที่ปฏิบัติเสร็จส้ินแลวไปบาง สําหรับเอกสารบางประเภทหรือบางเรื่องที่อาจ
จําเปนตองใชอางอิงอยูบางในบางโอกาสนั้น ก็ควรเก็บไวจนกวาจะหมดความจําเปน โดยแยก
เก็บไวตางหากจากเอกสารที่ยังอยูระหวางการปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกวา การโอนเอกสาร 
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สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแกไขเพิม่เติม พ.ศ. 2548 
 

ความหมาย 

  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมต้ังแตการ
จัดทําการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของ

รัฐท้ังในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือใน
ตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการให
ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคล
อื่นท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ชนิดของหนังสือ 

หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือท่ีหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือส่ังการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ 
6. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึน หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
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หนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน

หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ี
มีถึงบุคคลภายนอก  
 

หนังสือภายใน 
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปน

หนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ  
 

หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมข้ึนไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมข้ึนไป เปนผูรับผิดชอบลงช่ือยอกํากับตรา หนังสือประทับตราใหใชไดท้ังระหวาง
สวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไมใชเร่ือง
สําคัญ ไดแก 

1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
2. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบท่ีไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
4. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
5. การเตือนเร่ืองท่ีคาง 
6. เร่ืองซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง ใหใชหนังสือ

ประทับตรา 
หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ  

 

หนังสือส่ังการ 
หนังสือส่ังการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบน้ี เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ

ไวโดยเฉพาะหนังสือส่ังการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 
คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใช

กระดาษตราครุฑ  
ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย

หรือไมก็ได เพ่ือถือเปนหลักปฏิบติังานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ  
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ขอบังคับ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีกําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายท่ีบัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ  
 

หนังสือประชาสัมพันธ 
หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบน้ี เวนแตจะมีกฎหมาย

กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 
ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง

ปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ  
แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทาง

ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกนั ใชกระดาษตราครุฑ  
 

การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ 
การเก็บรักษา 
การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลวและการ

เก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ 
การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ

ของเจาของเร่ืองโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมี

อะไรที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาท่ีของเจาของเร่ืองปฏิบัติดังน้ี 
1. จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับสําหรับ

เจาของเรื่องและหนวยเก็บ เก็บไวอยางละฉบับ  
2. สงหนังสือและเร่ืองปฏิบัติท้ังปวงที่เกี่ยวของกับหนังสือน้ัน พรอมท้ังบัญชีหนังสือ

สงเก็บไปใหหนวยเก็บท่ีสวนราชการนั้น ๆ กําหนด 
เม่ือไดรับเร่ืองจากเจาของเรื่องแลว ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังน้ี 

1. ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือ ไวท่ีมุมลางดานขวาของกระดาษแผนแรกของ
หนังสือฉบับน้ัน และลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 

- หนังสือท่ีตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับตราคําวา หามทําลายดวยหมึกสีแดง 
- หนังสือท่ีเก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคําวา เก็บถึงพ.ศ. .... ดวย

หมึกสีนํ้าเงิน และลงเลขของปพุทธศักราชท่ีใหเก็บถึง 
2.ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

- ลําดับท่ี ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือท่ีเก็บ 
- วันเก็บ ใหลงวัน เดือน ปท่ีนําหนังสือน้ันเขาทะเบียนเก็บ 
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แนวขอสอบ ความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติดานงานธุรการ   
 
12. เครื่องโทรสาร เปนเครื่องใชสํานักงานประเภทใด 

ก. เครื่องใชติดตอส่ือสารขอมูลดวยวาจา  
ข. เครื่องใชติดตอส่ือสารขอมูลโดยลายลักษณอักษร 
ค. เครื่องประมวลผลขอมูล     
ง. เครื่องบันทึกและจัดเก็บขอมูล 

 
13.ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบใดเปนวิธีที่งายและสะดวกในการคนหาไดดีที่สุด 

ก. ระบบตัวเลข    ข.ระบบภูมิศาสตร  
ค.ระบบตัวอักษร    ง.ระบบวันที่ 

 
14.การจัดทําดัชน ี(Indexing) หมายถึง  
  ก.การจัดทํารายงานอางอิง ถายเอกสารฉบับดังกลาวเกี่ยวของกับเอกสารใดอีกบาง 
  ข. การนําเอกสารเขาไปเก็บในแฟมและตูที่เตรียมไว   
  ค. การจัดทําขอสังเกตลงบนเอกสารที่จะจัดเก็บ 
  ง. การจําแนกเอกสารออกตามวิธีการจัดเก็บที่กําหนดไว 
 

 15. Disposable Files หมายถึงอะไร 
ก.เอกสารที่ปฏิบัติเสร็จส้ินแลว  ข.เอกสารที่ใชอางอิงนอย 
ค.เอกสารที่มีคาหรือเอกสารสําคัญ  ง.เอกสารที่ไมมีคาในการอางอิง 

 
16.เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานในบาน 

ก. มินิคอมพิวเตอร    ข. ไมโครคอมพิวเตอร 
ค. เมนเฟรมคอมพิวเตอร   ง.ซูเปอรเมนเฟรมคอมพิวเตอร 

 
17.ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบใด ส้ินเปลืองเวลาในการคนหามากกวาวิธีอื่น 

ก.ระบบตัวอักษร    ข.ระบบภูมิศาสตร  
ค. ระบบตัวเลข    ง.ระบบวันที่ 
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18. ขอแนะนําในการจัดเก็บเอกสาร ขอใดกลาวถูก 
  ก.เรียงเอกสารฉบับลาสุดไวดานในแฟม และเก็บแฟมไวดานหลังของบัตรนํา 
  ข.การเรียงตัวยอใหจัดเรียงลําดับเหมือนกับตัวเต็มตามที่สะกด 
  ค.การเรียงลําดับชื่อภาษาอังกฤษใหข้ึนตนดวยชื่อตน ตามดวยชื่อกลาง และนามสกุล 
  ง.การเรียงชื่อภาษาไทยใหเรียงชื่อสกุลเปนหลักท่ีหนึ่ง ชื่อตัวเปนหลักที่สอง และชื่อ
รองเปนหลักท่ีสาม 
 
19.เครื่องใชชนิดใดไมถือวาเปนเครื่องผลิตเอกสารชุดแรก 

ก. เครื่องพิมพดีด    ข. คอมพิวเตอร   
ค.เครื่องออฟเซต    ง.เครื่องประมวลคํา 

 
20.การจัดเรียงลําดับรายการในแบบฟอรมเพื่อวัตถุประสงคขอใด 

ก.ประหยัดเวลาในการตอบ   ข.ประหยัดเนื้อที่ 
ค.ปองกันการเคล่ือนไหวยอนกลับไปมา ง.เพื่อชวยใหระยะตรงกันทกุบรรทัด 

 
21.เพราะอะไรการบริหารงานพัสดุจงึมีความสําคัญ          
  ก.เปนงานหลักของธุรกิจ         
  ข.ทําใหหาพัสดุมาใชไดตามปริมาณที่ตองการ 
  ค.เปนปจจัยในการบริหารธุรกิจ     
  ง.ชวยใหการบริหารประสบความสําเร็จ  
 
22. ขอใดคือกลยุทธในการบริหารงานพัสดุ          
  ก.ไดแหลงผูขายที่ดี  มีพสัดุใชอยางตอเนื่อง 
       ข. มแีรงงานที่มีคุณภาพและไดรับการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ 
         ค.ซื้อพัสดุไดในราคาถูก  คุณภาพดี            
  ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ข.  
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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 
 

 


