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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 หนวยงานท่ีทําหนาท่ีดานตรวจเก็บภาษีขาเขาขาออกเฉพาะ
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 

องคกรที่มุงมั่นใหบริการศุลกากรเปนเลิศเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของเศรษฐกิจไทยและ
เชื่อมโยงการคาโลก 
 

พันธกิจกรมศุลกากร 
1. อํานวยความสะดวกทางการคาและสงเสริมระบบโลจิสติกสของประเทศ 
2. สงเสริมเศรษฐกิจของประเทศดวยมาตรการทางศุลกากรและขอมูลการคาระหวาง

ประเทศ 
3. ปกปองสังคมใหปลอดภัยดวยระบบควบคุมทางศุลกากร 
4. จัดเก็บภาษีอยางเปนธรรม โปรงใส และมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตรกรมศุลกากร 

1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออํานวย
ความสะดวกทางการคา 

เปาประสงค : เพื่อใหบริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงการคาโลก 
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นโยบายเก่ียวกับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของกรมศุลกากร 

กรมศุลกากรไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
เพื่อเปนมาตรฐานและเปนแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคลากร
ทุกคนที่พึงยึดถือปฏิบัติควบคูกับกฎ และขอบังคับอื่นๆ ดังตอไปนี้ 

1.ดานความโปรงใส 
แนวปฏิบัติ 
(1) ดําเนินการเปดเผยขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจของกรมศุลกากรอยางชัดเจน 

ถูกตอง และครบถวน เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ  ได
โดยสะดวกและรวดเร็ว 

(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางอยางโปรงใสในทุกข้ันตอนตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

(3) เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกหรือผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น รวมจัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของกรม
ศุลกากร 

(4) มีการจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ศุลกากรท่ีไม
โปรงใส หรือทุจริตตอหนาที่ราชการอยางเปนระบบ  และมีการลงโทษผูกระทําผิดอยางจริงจัง 

2. ดานความพรอมรับผิด 
แนวปฏิบัติ 
(1) ผูบริหารทุกระดับของกรมศุลกากรมีเจตจํานงแนวแนในการบริหารงานดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม และพรอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดในการบริหารงาน 
(2) บุคลากรทุกคนของกรมศุลกากรปฏิบัติงานตามหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ และพรอมรับผิ เมื่อเกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
 3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 แนวปฏิบัติ 
 (1) ผูบริหารทุกระดับของกรมศุลกากรตองไมมีพฤติกรรมท เขาขายการทุจริตในเชิง
นโยบาย การกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ  ตองไมเปนไปเพื่อการเอื้อผลประโยชน
ใหกับตนเอง พวกพองของตนหรือผูหนึ่งผูใด 
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.......  นิติกรปฏิบัติการ   ........ 

ความรูเกีย่วกับศุลกากร 
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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กฎหมายวาดวยลมละลาย 
 
การฟองคดีลมละลาย 

มูลเหตุแหงการฟองคดีลมละลาย 
มูลเหตุแหงคดีลมละลาย บัญญัติไวในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย 

พ.ศ. 2483 วา “ลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัวอาจถูกศาลพิพากษาใหลมละลายได ถาลูกหนี้นั้นมี
ภูมิลําเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไมวาดวยตนเอง หรือโดย
ตัวแทนในขณะที่มีการขอใหลูกหนี้ลมละลาย หรือภายในกําหนดเวลาหนึ่งปกอนนั้น” ดังนั้น
มูลเหตุแหงการฟองคดีลมละลายจึงประกอบดวย 

 1. ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว ที่วา “หนี้สินลนพนตัว”  
หมายความ ลูกหนี้มีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ มีทรัพยสินไม

พอชําระหนี้ใหแกเจาหนี้นั่นเอง แตการที่จะพิสูจนวาบุคคลใดมีหนี้สินลนพนตัวนั้นเปนการ
ยาก กฎหมายจึงบัญญัติบทสันนิษฐานไววา ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวในมาตรา 8 

คําพิพากษาฎีกาที่ 755/2505  เมื่อบรรยายฟองวา จําเลยเปนหนี้โจทกแลวไม
ชําระและจําเลยเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ไมมีทรัพยสินที่จะชําระหนี้แกโจทกแลว โจทกนําสืบ
วาจําเลยเปนหนี้คนอื่นอยูอีกและยังไมชําระหนี้ ดังนี้ เปนการสืบในประเด็นวามีหนี้สินลนพน
ตัวไมใชสืบนอกประเด็น 

เจาหนี้จะฟองลูกหนี้ใหลมละลายไดตองประกอบดวยเหตุใน พ.ร.บ. ลมละลาย 
มาตรา 9 สวน มาตรา 8 เปนเพียงขอสันนิษฐานไวกอนวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวเพื่อ
ประโยชนแกเจาหนี้ที่ไมสามารถนําสืบใหศาลเห็นวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว โจทกไมจําตอง
บรรยายมาในฟองวาจําเลยไดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตาม มาตรา 8 

บทสันนิษฐานตามมาตรา 8 มีดังนี้ 
1. ถาลูกหนี้โอนทรัพยสินหรือสิทธิจัดการทรัพยสินของตนใหแกบุคคลอ่ืน

เพื่อประโยชนแหงเจาหนี้ทั้งหลายของตน  ไมวาไดกระทําการนั้นในหรือนอก
ราชอาณาจักร  

หมายความวา การท่ีลูกหนี้ตองโอนทรัพยสินหรือสิทธิจัดการทรัพยสินของตนให
บุคคลอื่นจัดการเพื่อนํามาชําระหนี้ใหเจาหนี้ทั้งหลายยอมเปนการแสดงอยูในตัววามีหนี้สิน
รุงรังจนไมสามารถจะดําเนินกิจการของตนไดเองโดยลําพังไมวาลูกหนี้จะกระทําการเชนนี้
ภายในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม ในกรณีเชนนี้ก็สันนิษฐานวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว 
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สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 

 
 พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไม
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแกการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ 
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติ
ราชการที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 

********************************** 
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  แนวขอสอบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546  

 
19. ในการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน เพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
นั้นตองกระทําเปนแผนกี่ป 
 ก. แผนสองป     ข. แผนสามป 
 ค. แผนสี่ป     ง. แผนหาป 
 ตอบ ค. แผนสี่ป 

ในการจัดแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 ใหจัดทําเปนแผนสี่ปโดยนํา
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศ
ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ อยางนอยจะตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแตละภารกิจ ประมาณรายได
และรายจายและทรัพยากรตาง ๆ ที่จะตองใชระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตาม
ประเมินผล 
 
20.ในสาระสําคัญของการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดินนั้น ตองมีเนื้อหาสาระสําคัญ
เกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ข. การติดตามประเมินผล 
 ค. ประมาณรายไดและรายจาย   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 คําอธิบายดังขอขางตน 
 
21.เมื่อมีการประกาศใชแผนการบริหารราชการแผนดินแลว ใหหนวยงานใดรวมกันพิจารณา
จัดทําแผนนิติบัญญัติรวมกัน 
 ก. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 ค. สํานักงบประมาณแผนดิน   ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข. 
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