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ความรูท ั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
ประวัติความเปนมา
กิจการภาษี หรือการศุลกากร มีมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยจากหลักฐาน ศิลาจารึกของ
พอขุนรามคําแหง เรียกวา "จกอบ" ในสมัยสุโขทัยมีการคาขายเปนปจจัย ในการสรางความ
มั่งคั่งของรัฐ การเก็บภาษีนี้ในชวง ระยะเวลาหนึ่งกรุงสุโขทัย ไดมีประกาศยกเวนแกผูมา
คาขายดัง หลักฐาน ที่ปรากฏในศิลาจารึกวา "เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ํามีปลาในนามีขาวพอเมือง
บเอาจกอบในไพรลูทางเพื่อนจูงวัวไปคาขี่มาไปขายใครจักใครคาชางคาใครจักใครคามาคา"
ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา หนวยงานที่ทําหนาที่ดานตรวจเก็บภาษีขาเขาขาออกเฉพาะ
เรียกวา พระคลังสินคา มีสถานที่สําหรับการภาษี เรียกวา ขนอน เก็บภาษีจากระวาง
บรรทุกสินคาและจาก สินคาในสมัยกรุงธนบุรีบานเมืองอยูในยุคสงครามการคาขายระหวาง
ประเทศไมปรากฏหลักฐาน ในทางประวัติศาสตร
เมื่อเขาสูยุครัตนโกสินทร ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีการประมูลผูกขาด
การเรียกเก็บภาษีอากร เรียกวา "ระบบเจาภาษีนายอากร" สวนสถานที่เก็บภาษีเรียกวา
"โรงภาษี" ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 การติดตอ คาขายกับตางประเทศมากขึ้น มีการทํา
สนธิสัญญาเบาริ่งที่เกี่ยวกับ ศุลกากร คือ ยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมปากเรือเปลี่ยนมาเปน
เก็บ ภาษี สินคาขาเขา ที่เรียกวา "ภาษีรอยชักสาม" สวนสินคาขาออกใหเก็บตามที่ระบุใน
ทายสัญญา เปนชนิดไป มีการตั้งโรงภาษี เรียกวา ศุลกสถาน (Customs House) ขึ้นเปนที่
ทําการศุลกากร
ยุคใหมของศุลกากรไทยเริ่มในป พ.ศ. 2417 เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรง จัดตั้ง หอรัษฎากร
พิพัฒน เปนสํานักงานกลางใน การรวบรวมรายไดของแผนดิน งานศุลกากร ซึ่งทําหนาที่
จัดเก็บภาษีขาเขาขาออกเปนรายไดของรัฐ อยูในความควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพัฒน
คือการกอตั้งกรมศุลกากร งานศุลกากรไดเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วความเปลี่ยน แปลง
ของบานเมืองและสถานการณของโลก ไดมีการ สรางอาคารที่ทําการใหมใหเหมาะสม ขึ้น
แทนที่ทําการศุลกากร ที่เรียกวาศุลกสถาน เดิมในป 2497 นั่นคือ สถานที่ตั้งกรมศุลกากร
คลองเตย ในปจจุบันในชวงเวลาที่ผานมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะดานการคาระหวางประเทศซึ่งเดิม กรมศุลกากรมีภารกิจ
หลักคือจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อนําไป
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คูมือการปฏิบัติตามขอบังคับกรมศุลกากร
วาดวยจรรยาขาราชการกรมศุลกากร
ตามที่ ก รมศุ ล กากรได ป ระกาศวิ สั ย ทั ศ น “ศุ ล กากรมาตรฐานโลก เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และปกปองสังคม” โดยกําหนดพันธกิจหลักคือ การ
ใหบริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ไดมาตรฐานโลก การสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและการแขงขันของประเทศดวยมาตรการทางศุลกากร การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกปองสังคม และการจัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพดวยความ
เปนธรรมและโปรงใสนั้น
ตอมา กรมศุลกากรไดยกรางจรรยาขาราชการกรมศุลกากร โดยกําหนดคานิยมหลัก
7 ประการ ตามที่ สํา นั ก งาน ก.พ. และผู บ ริ ห ารของกรมศุ ล กากรกํ า หนด และจั ดทํ า เป น
ขอบังคับกรมศุลกากรวาดวยจรรยาขาราชการ กรมศุลกากร พ.ศ.2552 ฉบับลงวันที่ 10
สิงหาคม 2552 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม 2552 เปนตนมา เพื่อเปนประมวล
ความประพฤติของขาราชการกรมศุลกากรกาวสูมาตรฐานโลกดังวิสัยทัศนที่ประกาศไว
ในปงบประมาณ 2553 สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดใหกรมศุลกากรจัดทําคุมือ การ
ปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ อันวาดวยคําอธิบายและกรณีตัวอยางในเชิง
พฤติกรรมของขอบังคับกรมศุลกากรวาดวยจรรยาขาราชการกรมศุลกากรเพื่อเปนแนวทาง
ในการประพฤติ ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับคานิยมหลักของขาราชการกรมศุลกากรตอไป
ประกอบกับแผนสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2553
กํ า หนดให ส ว นราชการระดั บ กรมฯ สั ง กั ด กระทรวงการคลั ง จั ด ทํ า คู มื อ การปฏิ บั ติ ต าม
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมความเสี่ยงดานผลประโยชนทาบ
ซอนที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่
กรมศุลกากร จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ กรม
ศุลกากร โดยมีเนื้อหาสาระ แบงออกเปน 5 หมวด (จํานวนรวม 18 ขอ) ดังนี้
หมวด 1 : บทนิยามศัพท
หมวด 2 : คํ า แนะนํ า ในการปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ และคู มื อ จรรยาข า ราชการกรม
ศุลกากร
หมวด 3 : แนวทางปฏิบัติตามคานิยมหลักของขาราชการกรมศุลกากร
หมวด 4 : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
หมวด 5 : กลไกการบังคับใชจรรยาขาราชการกรมศุลกากร
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการแผนดิน (ฉบับที่
5) พ.ศ. 2545 มาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติระเบียบชาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และ
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 จึงกําหนดคูมือการปฏิบัตติ าม
ขอบังคับ วาดวยจรรยาขาราชการของกรมศุลกากร ไวดังนี้

หมวด 1
บทนิยามศัพท
ขอ 1 ในคูมือฉบับนี้
(1) “คูมือจรรยาขาราชการกรมศุลกากร” หมายความถึง คูมือการปฏิบัติตาม
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมศุลกากร อันวาดวยคําอธิบาย แนวทางปฏิบัติ ขอพึง
ระวัง และกรณีตัวอยางในเชิงพฤติกรรม ตามหัวขอคานิยมหลักของขาราชการกรมศุลกากร
7 ประการ (อันไดแก ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ, ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือก
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม, มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน, ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได, กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง, เปนพลเมืองที่ดีของประเทศ และดํารงวิถีชีวิตา
รมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) รวมถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน อีก 3
ประการ (อันไดแก ผลประโยชนทับซอน, การรับของขวัญของกํานัล และการรักษาขอมูล
ภายใน)
(2) “ข าราชการกรมศุ ลกากร” หมายความถึง ขาราชการพนั กงานราชการ
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวของกรมศุลกากรทุกคน
(3) “ผูมีสวนไดสวนเสีย” หมายความถึง ผูนําของเขา ผูสงของออก ตัวแทน
ออกของผูประกอบการคลังสินคาทัณฑบนหรือเขตปลอดอากรรวมถึงขาราชการกรมศุลกากร
ตลอดจนผูที่มาติดตอราชการดวย
(4) “ผลประโยชนทับซอน” หมายความถึง การขัดแยงระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือสถานการณที่ขาราชการกรมศุลกากรและบุคคลที่
เกี่ยวของมีผลประโยชนสวนตนซึ่ งมีผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ ในตําแหน ง
หนาที่ที่ขาราชการกรมศุลกากรผูนั้นรับผิดชอบอยูอันสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม
(5) “ของขวัญ” หมายความถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดที่ใหแกกัน
เพื่ออัธยาศัยไมตรีและใหหมายรวมถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหเปนรางวัล ให
โดยเสนหาหรือเพื่อสงเคราะห หรือใหเปนสินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษซึ่งมิใชเปนสิทธิที่จัดไว
สําหรรับบุคคลทั่วไปในการไดรับการลดราคา ทรัพยสินหรือการใหสิทธิพิเศษในการไดรับ
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แนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
โดยที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเห็นสมควรกําหนดแนวทางการดําเนินการทาง
วินัยแก่พนักงานราชการเพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติ
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 27 และข้อ 37(1) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547 คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ จึงกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทาง
การดําเนินการทางวินยั พนักงานราชการ พ.ศ.2559”
ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทําผิดวินัย ให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นรายงานเป็นหนังสือตามลําดับขึ้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยเร็ว
ข้อ 4 ให้หัวหน้าส่วนราชการดําเนินการสืบสวนหรือสั่งให้ดําเนินการสืบสวนและพิจารณา
ว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการผุ้นั้นกระทําผิดวินยั หรือไม่
ข้อ 5 ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลทีค่ วรกล่าวหาว่าพนักงาน
ราชการผูใ้ ดกระทําผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง ให้ดําเนินการต่อไปตามข้อ 6 ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีมี
มูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ดําเนินการต่อไปตามข้อ 7
แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยให้ยุติเรื่อง
ข้อ 6 ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 4 และข้อ 5 ปรากฎว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
สอบสวนให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ในกรณีที่หวั หน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนโดยรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและทํา
รายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ข้อ 7 ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 4 และข้อ 5 ปรากฎว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้หวั หน้าส่วนราชการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อดําเนินการต่อไป
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ข้อ 8 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้พิจารณาสัง่ การหรือ
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(1)ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดวินัยตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง
(2) ในกรณีทเี่ ห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้สั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินส่วนค่าตอบแทนหรือลดเงินค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับ
ความผิด
(3) ในกรณีทเ่ี ห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้สั่งลงโทษไล่ออก
ข้อ 9 การสั่งยุติเรื่อง ให้ทําเป็นคําสั่ง ระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาเรื่องที่ถูก
กล่าวหา และผลการพิจารณา โดยให้ลงลายมือชื่อและตําแหน่งของผู้สั่งและวันเดือนปีที่ออกคําสั่ง
ไว้ด้วย
ข้อ 10 ให้หัวหน้าส่วนราชการมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัยพนักงานราชการได้ดังต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินค่าตอบแทนที่ผุ้นั้น
ได้รับในวันที่มีคําสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือนหรือสามเดือน
(3)ลดเงินค่าตอบแทนได้ครึ่งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงิน
ค่าตอบแทนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคําสั่งลงโทษ
(4)ไล่ออก
การสั่งลงโทษตัดเงินค่าตอบแทนหรือลดเงินค่าตอบแทน ถ้าจํานวนเงินที่จะต้องตัดหรือลด
มีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปัดทิ้ง
การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่และเดือนที่มีคําสั่งเป็นต้นไป เว้นแต่ใน
กรณีที่ต้องมีการสั่งลงโทษย้อนหลังก็ให้สั่งลงโทษให้มีผลย้อนหลังได้
ข้อ 11 การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดเงินค่าตอบแทนหรือไล่ออก ให้ทํา
เป็นคําสั่ง ระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกลงโทษ แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญว่า ผู้ถูกลงโทษ
กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงในกรณีใด ข้อใดพร้อมทั้งสิทธิและระยะเวลาใน
การอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้ในคําสั่งนั้น และให้ลงลายมือชื่อ
และตําแหน่งของผู้สั่งและวันเดือนปีที่ออกคําสั่งไว้ด้วย
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24.เมื่อผลการสอบสวนปรากฎว่าพนักงานราชการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีบทลงโทษ
อย่างไร
ก. ไล่ออก
ข. ภาคทัณฑ์
ค. ตัดเงินค่าตอบแทน
ง. ลดขั้นเงินค่าตอบแทน
ตอบ ก. ไล่ออก
เมื่อมีกรณีทพี่ นักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้หวั หน้าส่วน
ราชการจัดให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสพนักงาน
ราชการที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ในกรณีที่ผลการ
สอบสวนปรากฏว่าพนักงานราชการผู้นนั้ กระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนราชการ
มีคําสั่งไล่ออก แต่ถ้าไม่มีมูลกระทําความผิดให้สั่งยุติเรื่อง (ระเบียบฯ ข้อ 25)
25.ในกรณีทพี่ นักงานราชการกระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้มีบทลงโทษอย่างไร
ก. ภาคทัณฑ์
ข. ตัดเงินค่าตอบแทน
ค. ลดขั้นเงินค่าตอบแทน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่ส่วนราชการ
กําหนด ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน หรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน
ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด (ระเบียบฯ ข้อ 26)
26.การสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานราชการสิ้นสุดลงเมื่อใด
ก. ครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
ข. ขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
ค. ไม่ผ่านการประเมิน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 28)
(1) ครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
(2) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้หรือตามที่ส่วน
ราชการกําหนด
(3) พนักงานราชการตาย
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(4) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๑๙
(5) พนักงานราชการถูกให้ออก เพราะกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(6) เหตุอื่นตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามข้อกําหนดของส่วนราชการหรือตาม
สัญญาจ้าง
27."คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ" เรียกโดยย่อว่า
ก. คพร.
ข. กพร.
ค. คกร.
ง. กพก.
ตอบ ก. คพร.
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ” เรียกโดย
ย่อว่า “คพร.” ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อน เป็ น รองประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการสํ านั กงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎี กา เลขาธิ การคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม อัยการสูงสุด อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาการบริหารงาน
บุคคลกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และแรงงานสัมพันธ์ สาขาละหนึ่งคน (ระเบียบฯ ข้อ 34)
28.จากข้อข้างต้น ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ใดบ้าง
ก. รองนายกรัฐมนตรี
ข. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ค. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
ง. ปลัดกระทรวง
ตอบ ง. ปลัดกระทรวง
คําอธิบายดังข้อข้างต้น
29.ผู้ใดทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

....... ศุลการักษ ........

กรมศุลกากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ

....... ศุลการักษ ........
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