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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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ขอบังคับกรมศุลกากร  
วาดวยจรรยาขาราชการกรมศุลกากร พ.ศ.2552 

 โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 78 บัญญัติให
ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว  โดยมุง
ประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักด์ิศรีความเปนขาราชการ และใหสวนราชการ
กําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาวิชาชีพประกอบกับปฎิญญาอรุชาฉบับปรับปรุง (The 
Revised Arusha Deciaration) กําหนดใหศุลกากร ประเทศสมาชิกจัดทําและประกาศใช
ประมวลระเบียบวาดวยความประพฤติของเจาหนาที่ (Code of Conduct) ดังนั้น จึงสมควร
ใหขอบังคับกรมศุลกากรวาดวยจรรยาขาราชการกรมศุลกากรมาตรฐานโลก และเพื่อ
เสริมสรางขาราชการ  พนักงานราชการ และลูกจางกรมศุลกากรใหมีสํานึกในบทบาทและ
หนาที่รักษาไวซึ่งศักด์ิศรี  และสงเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ  อันจะสงผลใหผูประพฤติเปนที่
เล่ือมใส 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 จึงออกขอบังคับกรมศุลกากรวา
ดวยจรรยาขาราชการกรมศุลกากร 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 ตระหนักสํานึกในหนาที่ โดยยึดหลัก
กฎหมายและหลักจริยธรรม 
 (2) ไมใชตําแหนงหนาที่หรืออิทธิพลกดดันตอการตัดสินใจใดๆ  ของผูอื่นเพื่อหไดมา
ซึ่งผลประโยชนไมวาในรูปแบบใดๆ 
 (3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบเต็มความสามารถเสียสละ อุทิศตนและรักษา
มาตรฐานการใหบริการในระดับสากล 
 (4) อุทิศแรงกาย แรงใจ ผลักดันภารกิจของตนใหบรรลุผลดวยความถูกตองชอบ
ธรรม 
 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 
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กรมศุลกากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  พนักงานประจําสํานักงาน........ 

แนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559 
 
 โดยท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเห็นสมควรกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ทางวินัยแก่พนักงานราชการเพ่ือเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 27 และข้อ 37(1)  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547  คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ  จึงกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการทางวินัยแก่พนกังานราชการไว้ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทาง
การดําเนินการทางวินยัพนักงานราชการ พ.ศ.2559”  
 ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทําผิดวินัย ให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นรายงานเป็นหนังสือตามลําดับข้ึนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยเร็ว 
 ข้อ 4 ให้หัวหน้าส่วนราชการดําเนินการสืบสวนหรือส่ังให้ดําเนินการสืบสวนและพิจารณา
ว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการผุ้นั้นกระทําผิดวินยัหรือไม ่
 ข้อ 5 ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นวา่กรณีมีมูลทีค่วรกล่าวหาว่าพนักงาน
ราชการผู้ใดกระทําผิดวินยัอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ดําเนินการต่อไปตามข้อ 6 ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณี
มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ดําเนินการต่อไปตามข้อ 
7  แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยให้ยุติ
เรื่อง 

ขอ้ 6 ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 4 และข้อ 5 ปรากฎว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทาํผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
สอบสวนให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 

ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนโดยรวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องและทํา
รายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ 7 ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 4 และข้อ 5 ปรากฎว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยา่งร้ายแรงเพ่ือดําเนินการต่อไป 
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กรมศุลกากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  พนักงานประจําสํานักงาน........ 

15.การจ้างพนักงานราชการให้กระทําเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละกี่ปี 
 ก. ไม่เกินคราวละ 1 ปี    

ข. ไม่เกินคราวละ 2 ปี 
 ค. ไม่เกินคราวละ 3 ปี    

ง. ไม่เกินคราวละ 4 ปีหรอืตามโครงการที่กําหนด 
 ตอบ ง. ไม่เกินคราวละ 4 ปีหรือตามโครงการท่ีกําหนด 

การจ้างพนักงานราชการให้กระทําเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปีหรือตามโครงการที่มี
กําหนดเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็นของแต่ละส่วนราชการ  (ระเบียบฯ ข้อ 11) 
 
16.ผู้ใดเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ใดได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 ก. หัวหน้าส่วนราชการ    ข. คณะกรรมการ 
 ค. หัวหน้าหน่วย    ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ก. หัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามใน
สัญญาจ้างกบัผู้ได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

(ระเบียบฯ ข้อ 11) 
 

17.วันเวลาทํางาน หรือวธิกีารทํางานของพนักงานราชการอาจจะมีความแตกต่างกันโดยพิจารณา
ถึงส่ิงใด 
 ก. ผลสําเร็จของงาน    ข. เป้าหมายของงาน 
 ค. ยุทธศาสตร์ของงาน   ง. ลักษณะงาน 
 ตอบ ก. ผลสําเร็จของงาน 

วันเวลาการทํางาน หรือวิธีการทํางานในกรณีที่ไมต้่องอยู่ปฏิบัติงานประจําส่วนราชการ ให้
เป็นไปตามที่ส่วนราชการกําหนด  ซ่ึงอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่ของพนกังานราชการในแต่ละ
ตําแหน่ง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน(ระเบียบฯ ข้อ 13) 
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กรมศุลกากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  พนักงานประจําสํานักงาน........ 

18.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให้กระทําในกรณีใด 
 ก. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 
 ข. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
 ค. ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 3 เดือน 
 ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.  
 ตอบ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.  
 
19.ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. พนักงานราชการมีสิทธปิระโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

    ประกันสังคม 
 ข. พนักงานราชการอาจได้รับค่าตอบแทนจากการออกจากงานโดยไม่มีความผิด 
 ค. การประเมินผลงานของพนักงานราชการพิเศษ  จะประเมินผลของงานตาม 

    ช่วงเวลาที่กําหนด 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
 

20.เมื่อพนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ถือว่าสัญญาจ้างของผู้นั้น
ส้ินสุดลง ส่วนราชการต้องแจ้งให้ผู้นั้นทราบภายในกี่วัน 
 ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 60 วัน 
 ตอบ ก. 7 วัน 

พนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 19 ให้ถือว่าสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการผู้นั้นส้ินสุดลง โดยให้ส่วนราชการแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้น (ระเบียบฯ ข้อ 20) 
 
21.ให้ส่วนราชการรายงานผลการดําเนินการจ้างพนักงานราชการ พร้อมทั้งปัญหาและ
ข้อเสนอแนะภายในเดือนใดของทุกปี 
 ก. เดือนมกราคม    ข. เดือนมีนาคม 
 ค. เดือนกันยายน    ง. เดือนธันวาคม 
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กรมศุลกากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  พนักงานประจําสํานักงาน........ 

 ตอบ ง. เดือนธันวาคม 
ให้ส่วนราชการรายงานผลการดําเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคหรอื

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (ระเบียบฯ ข้อ 21) 
 

22.ข้อใดถือวา่เป็นการกระทําความผิดทางวินัยอยา่งร้ายแรง 
 ก. ทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
 ข. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎจนเป็นเหตุให้เสียหายอยา่งร้ายแรง 
 ค. ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

การกระทาํความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง (ระเบียบฯ ข้อ 24) 
(1) กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

(2) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเง่ือนไขที่ทางราชการ
กําหนดให้ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(3) ปฏิบัติหน้าท่ีโดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง 

(4) ไม่ปฏบัิติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญา หรือขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามคําส่ัง
ของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 22 จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(5) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รบัความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(6) ละทิ้งหรือทอดท้ิงการทํางานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวนั สําหรับตําแหน่งที่ส่วน

ราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน 
(7) ละทิ้งหรือทอดท้ิงการทํางานจนทําให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนดจนเป็น

เหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง สําหรับตําแหน่งที่ส่วนราชการกําหนดการ
ทํางานตามเป้าหมาย 

(8) ประพฤติชั่วอย่างรา้ยแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุก
หรือหนักกว่าโทษจําคุก 
          (9) การกระทาํอ่ืนใดที่ส่วนราชการกําหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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กรมศุลกากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  พนักงานประจําสํานักงาน........ 

 


