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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 

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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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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แนวขอสอบความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ 
 

44. ประเทศไทยไดรับประโยชนจากการลงทุนจากตางประเทศอยางไร 
(1) มีเงินทุนไหลเขาทําใหดุลการชําระเงินของประเทศดีข้ึน 

  (2) ชวยประหยัดเงินตราตางประเทศถาการผลิตเปนการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา 
 (3) ถาการลงทุนเปนการผลิตเพื่อการสงออก ประเทศไทยจะไดรับเงินตราตางประเทศ
เพิ่มข้ึน 
 (4) ถูกท้ังหมด 
 ตอบ 4 นอกจากนี้แลว ประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากการลงทุนของตางประเทศ

ยังไดแก  1. มีผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่แพรหลายไปสูกิจการการผลิตอื่นๆ  
2. นักลงทุนตางประเทศมีบทบาทในการบุกเบิกกิจการที่นักธุรกิจ
ภายในประเทศไมกลาดําเนินการ  3. ทําใหมีการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูมาใช
อยางมีประสิทธิภาพ  4. ทําใหมีการจางงานในประเทศมากขึ้นและแรงงานใน
ทองถิ่นมีโอกาสไดเรียนรูวิธีการบริหารและเทคโนโลยีใหม ๆ 

45. เงินลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตร ไดมาจากไหน 
(1) การขายหุนทุนและหุนกู (2) เงินออม 
(3) มรดกจากบรรพบุรุษ (4) การรวมมือจากนักลงทุน 
ตอบ 2 การลงทุนในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง การสรางทรัพยสินใหม ๆ ข้ึนมา ซึ่ง

โดยทั่วไปเงินลงทุน  ทั้งหมดจะมาจากการออม แตถาโครงการลงทุนนั้นเปน
ส่ิงจําเปนและประเทศไมอาจตัดหรือลดการบริโภคลงเพื่อนําเงินมาลงทุนได 
การกูยืมจากตางประเทศจะใหประโยชนมากกวา 

46. มาตรการที่สําคัญที่รัฐบาลไทยนํามาใชในการสงเสริมการลงทุน คืออะไร 
(1) ใหสิทธิประโยชนในดานภาษีอากรแกผูไดรับการสงเสริม 
 (2) ใหหลักประกันวารัฐจะไมประกอบกิจการอุตสาหกรรมขึ้นใหมแขงขันกับกิจการ
อุตสาหกรรมของผูไดรับการสงเสริม 
(3) ใหสิทธิพิเศษแกนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยถือกรรมสิทธิที่ดิน ถึงแมผู
กอตั้งจะเปนชาวตางประเทศก็ตาม 
(4) ถูกท้ังหมด 
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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 
 (4) ไมตกอยูภายใตอิทธิพลอันไมชอบธรรมในการปฏิบัติหนาที่และการดํารงชีวิต
สวนตัว 
 (5) รักษาความเปนกลางทางการเมือง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับทุกฝายได
อยางเปนธรรมและเสมอภาค 
 ขอ 8 ในการยึดมั่นคานิยมหลัก มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน อยางนอยขาราชการกรม
ศุลกากรพึงยึดถือจรรยา ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเพียรพยายาม ฝาฟนอุปสรรคและมุงมั่นใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย 
 (2) ปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายโดยวิธีการและกระบวนการที่ถูกตอง
ชอบธรรม 
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