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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 หนวยงานที่ทําหนาที่ดานตรวจเก็บภาษีขาเขาขาออกเฉพาะ
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
แทนที่ทําการศุลกากร ที่เรียกวาศุลกสถาน เดิมในป 2497 นั่นคือ สถานที่ตั้งกรมศุลกากร 
คลองเตย ในปจจุบันในชวงเวลาที่ผานมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะดานการคาระหวางประเทศซึ่งเดิม กรมศุลกากรมีภารกิจ
หลักคือจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อนําไป
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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 

องคกรทีมุ่งมั่นใหบริการศุลกากรเปนเลิศเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของเศรษฐกิจไทยและ
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) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางอยางโปรงใสในทุกข้ันตอนตามที่กฎหมาย
กําหนด 

(3) เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกหรือผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น รวมจัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ของกรมศุลกากร 

(4) มีการจัดการเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ศุลกากรที่ไม
โปรงใส หรือทุจริตตอหนาที่ราชการอยางเปนระบบ  และมีการลงโทษผูกระทําผิดอยาง
จริงจัง 

2. ดานความพรอมรับผิด 
แนวปฏิบัติ 
(1) ผูบริหารทุกระดับของกรมศุลกากรมีเจตจํานงแนวแนในการบริหารงานดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม และพรอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดในการบริหารงาน 
(2) บุคลากรทุกคนของกรมศุลกากรปฏิบัติงานตามหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

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

   1. Remitting Bank (ธนาคารผูสงตั๋วไปเรียก) กรณีที่ธนาคารของผูขายสินคาใน
ตางประเทศ สงตั๋วเรียกเก็บไปใหธนาคารผูเรียกเก็บเงินตามตั๋ว (Collecting Bank) ชวย
เรียกเก็บเงินจากผูซื้อตาม Terms of Payment ตามท่ีไดตกลงกันไว เมื่อ Collecting Bank 
เรียกเก็บเงินไดแลว ก็จะสงเงินจํานวนดังกลาวไปให Remitting Bank เพื่อสงใหผูขายอีกตอ
หนึ่ง 
 
   2. Collecting Bank (ธนาคารผูเรียกเก็บเงินตามตั๋ว) จะตดิตอผูขายใหนําเงิน
มาชําระตามจํานวนเงินที่ระบุไวในตัว๋แลกเงิน Collecting Bank เปนเสมือนคนกลางที่จัดการ
เรื่องการเก็บเงินใหเทานั้นไมรับผิดชอบอะไร ทั้งส้ิน 

   3. Outward Bill Collecting Bank (ตั๋วเรียกเก็บขาออก) กรณีผูขายในประเทศ
มีมาก ติดตอขายสินคาแกผูซื้อในตางประเทศจนเปนที่คุนเคยและเชื่อถอืซึ่งกันและกัน จึงไม
จําเปนตองใหผูซื้อเปด L/C เพื่อส่ังซื้อสินคา เมื่อผูขายไดรับคําส่ังซื้อแลว ก็จัดหาสินคาไปให
ผูซื้อแลวสงตั๋วแลกเงินพรอมเอกสารการสงสินคา (Shipping Documents) ไปเรียกเก็บเงิน
จากผูซื้อ โดยผานธนาคารที่ชวยเปนผูเรียกเก็บเงินให ธนาคารซึ่งเปนผูเรียกเก็บเงินตามตัว๋ 
(Collecting Bank) จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่เรียกเก็บเงินไมได ธนาคารจะสงเงินให
ผูขายในตางประเทศ เมื่อตัว๋ไดรับชาํระเงินจากผูซื้อแลวเทานั้น 
   4. Issuing Bank or Opening Bank (ธนาคารผูเปด L/C) คือ ธนาคารผูออก
หนังสือเครดิต (Letter of Credit) เพื่อการชําระหนี้ใหแกผูสงสินคาออกตางประเทศ 
(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) คอื ธนาคารผูเขารับผิดชอบทัง้
การรับรองเครดิต ซึ่งเปดมาโดยธนาคารอื่น หรือการรับรองวาผูเปดเครดิต หรือธนาคารผู
จายเงินจะรบัชําระเงนิตามเครดิตและ Confirming Bank ซึ่งยอมมภีาระผูกพันที่จะตอง
จายเงินตามตั๋วแกผูขาย เมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขและคําส่ังที่ไดระบุไวใน
เครดิตทุกประการ 
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   7. Negotiating Bank (ธนาคารผูรบัซื้อตั๋วและเอกสารเพื่อการชําระเงิน) คือ 
สํานักงานสาขาหรือธนาคารตัวแทนตางประเทศผูรับภาระชําระเงินแทนธนาคารผูเปด L/C 
ในกรณีที่ผูรับประโยชนหรือผูสงสินคาออก ไดปฏิบัตติามเงือ่นไขที่ไดระบุไวใน L/C มาขอรับ
เงิน ธนาคารก็จะตรวจสอบเอกสารที่ผูรับประโยชนนํามายืนยัน หากเอกสารท่ีนํามาย่ืน
ถูกตอง ธนาคารดังกลาวจะปฏิบตัิตามคําส่ังที่ไดใหไว เชน จายเงินใหทันทีหรอืจัดส่ังตั๋วมา
เพื่อใหผูจายรับรองตั๋ว วิธีการดังกลาว เรียกวา Negotiation 
   8. Restricted Bank หมายถึง ธนาคารผูที่ถูกเจาะจงใหรับซื้อตั๋วตาม L/C ที่เปด
มาโดยเฉพาะ 
   9. Processing Bank หมายถึง ธนาคารผูดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารที่เปดตาม 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 ในเยอรมันไดจายเงินตามตัว๋แกผูรับประโยชน แลวไดไปขอรบัเงินเอาจากสาขาของ
เราในนิวยอรก ในการนี้สาขานิวยอรกของเรา คือ Reimbursing Bank 
   11. Paying Bank Drawee Bank คือ ธนาคารผูถูกระบุชื่อในดราฟทเปนผู
จายเงิน 
   12. Accepting Bank คือ ธนาคารที่รบัรองตั๋วแลกเงิน โดยเขียนวา “Accepted” 
ลงบนตั๋วแลกเงินการที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งเขารับรองตั๋ว ธนาคารนั้นจะเขามารบัผิดชอบ
เมื่อตัว๋ฉบับนั้นครบกําหนด ทําใหตั๋วฉบบันั้นเกิดคาข้ึนในตัวเอง และตัว๋ที่ไดรับการรับรอง
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 ธนาคารตวัแทนตางประเทศ มีบญัชีเงินฝากอยูกับธนาคารพาณิชย
ในประเทศ 
   15. Commercial Letter of Credit คือ ตราสารที่ Issuing Bank เปนผูออกตาม
คําขอของลูกคาของตนเพื่อรับรองแกผูขายวาจะไดรับเงินคาสินคา  โดยใหอํานาจในการ
จายเงินภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวแกอีกธนาคารหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูในประเทศของผูขายสินคา 
ใหจายเงินใหแกผูขายที่นําตั๋วแลกเงินพรอมดวยเอกสารประกอบการสงสินคาตาง ๆ มาย่ืน 
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สมการบัญชี 
ความสัมพันธระหวางสินทรัพย   หนี้สิน  และสวนของเจาของ  เขียนเปน

สมการบัญชไีดดังนี้ 
 
 

สมการบัญช ี ใชเปนหลักในการวิเคราะหรายการบัญชี  และการบันทึกขอมูล
ทางการบัญชี  ซึ่งการดําเนินงานของธุรกิจจะมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย  
หนี้สิน  และสวนของเจาของ   อยางไรก็ตาม  สินทรัพยทั้งส้ินตองเทากบั  หนี้สินและสวน
ของเจาของรวมกันเสมอ 

 
งบกําไรขาดทุน  (Income Statement) 

งบกําไรขาดทุนเปนงบ  หรือรายงานการเงินที่แสดงใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานของกิจการในชวงเวลาหนึง่   คือ  1  ป    หรืออาจจะส้ันกวา  1  ปก็ได  เชน  งวด 
1 เดือน  หรือรายไตรมาส  อาจเปน 3 เดือน  6 เดือน  9  เดือน  เรียกวางบระหวางกาล  ทั้งนี้
เพื่อใหเปนไปตามความตองการฝายบริหารท่ีจะใชภายในกิจการ 

การคํานวณกําไรขาดทุนของกิจการกระทําไดโดย  การเปรียบเทียบรายได
และคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  สวนเกินที่รายไดสูงกวาคาใชจาย  เรียกวา  กําไร
สุทธิ  หรือรายจายมากกวารายได  เรียกวา  ขาดทุนสุทธิ  ดังตัวอยางตอไปนี ้

รายได  (Revenues)  หมายถึง  สินทรพัย  ซึ่งกจิการไดรับจากการขายสินคา
หรือบริการใหกับลูกคา  รวมถึงผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน  และการไดรับสินทรัพย
นั้นมีผลทําใหสวนของเจาของเพิ่มข้ึน 

คาใชจาย  (Expenses)  หมายถึง  ตนทุนของสินคาและบริการท่ีใชไปหรือหมด
ไปเพื่อกอใหเกิดรายได  และมีผลทําใหสวนของเจาของลดลง 

กําไรสุทธิ  (ขาดทุนสุทธิ)  หมายถึง  สวนเกินที่รายไดสูงกวาคาใชจายในรอบ
ระยะเวลาบญัชีหนึ่ง  อนัเปนผลใหสวนของเจาของเพิ่มข้ึน  คือ  กําไรสุทธิ  ตรงขาม  ถา
คาใชจายสูงกวารายได  ทําใหสวนของเจาของลดลง  คอื  ขาดทุนสุทธิ 

ความสัมพันธระหวาง  สินทรัพย   หนี้สิน   สวนของเจาของ   รายได   และ
คาใชจาย  อาจเขียนเปนสมการไดดังนี้ 

 

สินทรพัย      =   หนี้สิน   +   สวนของเจาของ 



หนา  10 
 

กรมศุลกากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   ........ 

 


