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ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกรมศุลกากร 

ประวัติความเปนมา 

กิจการภาษี หรือการศุลกากร มีมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยจากหลักฐาน  ศิลาจารึกของ

พอขุนรามคําแหง เรียกวา "จกอบ" ในสมัยสุโขทัยมีการคาขายเปนปจจัย  ในการสรางความ

มั่งคั่งของรัฐ การเก็บภาษีนี้ในชวง ระยะเวลาหนึ่งกรุ งสุโขทัย ไดมีประกาศยกเวนแกผูมา

คาขายดัง หลักฐาน ที่ปรากฏในศิลาจารึกวา "เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ํามีปลาในนามีขาวพอเมือง  

บเอาจกอบในไพรลูทางเพ่ือนจูงวัวไปคาขี่มาไปขายใครจักใครคาชางคาใครจักใครคามาคา "

ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา  หนวยงานที่ทําหนาที่ ดานตรวจเก็บภาษีขาเขาขาออกเฉพาะ

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 ยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมปากเรือเปล่ียนมาเปน

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  งานศุลกากรไดเจริญเติบโตขึ้ นอยางรวดเร็วความเปล่ียน  แปลง

ของบานเมืองและสถานการณของโลก ไดมีการ สรางอาคารที่ทําการใหมใหเหมาะสม  ขึ้น

แทนที่ทําการศุลกากร ที่เรียกวาศุลกสถาน เดิมในป 2497 นั่นคือ สถานที่ตั้งกรมศุลกากร 

คลองเตย  ในปจจุบันในชวงเวลาที่ผานมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ ไทยมีการ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะดานการคาระหวางประเทศซึ่งเดิม  กรมศุลกากรมีภารกิจ

หลักคือจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือนําไป  
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แผนผังแสดงขั้นตอนการนําเขาสินคา 
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5. แผนผังแสดงขั้นตอนการสงออกสินคา 
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พิธีการนําเขาและสงออกเพื่อการประชุมระหวางประเทศ 

กรมศุลกากร ไดปรับปรุงระเบียบพิธีการนําเขาและสงออกเพ่ือสงเสริมและอํานวย

ความสะดวกใน การจัดประชุมและจัดงานแสดงสินคาระหวางประเทศ รวมทั้งยกเวนอากร

ใหแกของที่นําเขามาเพ่ือใชในการประชุมและจัดงานแสดง สินคาระหวางประเทศ ทั้งนี้ผูที่

ประสงคจะนําสินคาเขามายังประเทศไทย เปนการช่ัวคราวเพ่ือจัดการประชุมหรือจัดงาน

แสดงสินคาระหวางประเทศตอง ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กรมศุลกากรกําหนด  

 

1. หลักเกณฑการนําเขา-สงออกสินคาช่ัวคราวเพ่ือจัดการประชุมและจัดงานแสดง

สินคาระหวางประเทศ  

  

(1)   ของที่นําเขามาอยูในเง่ือนไขที่ตองสงกลับออกไปภายในระยะเวลาที่กรม ศุลกากร

กําหนด (ปกติไมเกิน 6 เดือน) ทั้งนี้ ผูนําเขาจะตองทําสัญญาประกันและทัณฑบนตอ

กรมศุลกากรโดยนําเงินสดหรือ หนังสือค้ําประกันธนาคารมาวางไวตอกรมศุลกากร ใน

กรณีที่สมควร อาจใหสถานทูตประเทศผูนําเขาเปนผูค้ําประกันใหก็ได 

 

(2)   เมื่อผูนําเขาสงของออกไปแลวจะตองนําหลักฐานการสงออก เชน สําเนาใบขน

สินคาขาออกที่เจาหนาที่ศุลกากรรับรอง มาใหเจาหนาที่ตรวจสอบวาไดมีการสงออกไป

จริงเพ่ือรับหลักประกันคืน 

 

(3)   กรณีที่ผูนําเขาไมสงสินคากลับออกไปตามระยะเวลาที่กรมศุลกากรกําหนด ผูนํา

เขาตองชําระภาษีอากร โดยแบงออกเปน 2 กรณี  

          กรณีผูนําเขาขอชําระคาภาษีอากรกอนวันที่สัญญาประกันและทัณฑบนที่ทํา

ไวกับกรมศุลกากรจะหมดอายุ กรมศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีอากรตามสภาพ ราคา และ

อัตราอากรที่เปนอยูในวันนําเขา รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมาย 

          กรณีที่ผูนําเขาไมสงสินคากลับออกไปจนพนอายุสัญญาประกันและทัณฑบนที่

ทําไว กรมศุลกากรจะบังคับสัญญาประกันและทัณฑบน 
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ความผิดทางศุลกากร 

ความผิดทางศุลกากรที่มักพบไดเสมอๆ ในการการนําเขาสงออก สามารถจําแนกออกเปน 5 

ประเภทใหญ ๆ คือ 

 

1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 

         การ ลักลอบหนีศุลกากรหมายถึง การนําของที่ยังไมไดเสียคาภาษีอากร หรือของที่

ควบคุมการนําเขาหรือของที่ยังไมไดผานพิธีการศุลกากรโดยถูกตอง เขามาหรือสงออกไป

นอกประเทศไทย โดยของที่ลักลอบหนีศุลกากรอาจเปนของที่ตองเสียภาษีหรือไมตองเสีย

ภาษีก็ ได หรืออาจเปนของตองหามหรือของตองกํากัดหรือไมก็ได หากไมนํามาผานพิธีการ

ศุลกากร ก็มีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร ทั้งนี้ กฎหมายศุลกากรไดกําหนดโทษผูกระทํา

ผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรสําหรับความผิดครั้ง หนึ่ง ๆ ไวสูงสุดคือ ใหริบของที่ลักลอบหนี

ศุลกากรและปรับเปนเงิน 4 เทาของของราคารวมคาภาษีอากร หรือจําคุกไมเกิน 10 ป หรือ

ทั้งปรับและจํา  

 

2. ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร  

 

         การ หลีกเล่ียงภาษีอากรหมายถึง การนําของที่ตองชําระคาภาษีอากรเขามาหรือสง

ของออกไปนอกประเทศไทยโดยนํามา ผานพิธีการศุลกากรโดยถูกตอง แตใชวิธีการอยางใด

อยางหนึ่งโดยมีเจตนาเพ่ือมิใหตองชําระคาภาษีอากร หรือชําระในจํานวนที่นอยกวาที่จะตอง

ชําระ เชน สําแดงปริมาณ น้ําหนัก ราคา ชนิดสินคา หรือพิกัดอัตราศุลกากรเปนเท็จ เปนตน 

ดังนั้นผูนําเขาหรือสงออกที่มีความผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากรจึงมีความผิด ฐานสําแดงเท็จ

อีกฐานหนึ่งดวย กฎหมายศุลกากรไดกําหนดโทษผูกระทําผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากรไว

สูงสุดคือ ใหริบของที่หลีกเล่ียงภาษีอากรและปรับเปนเงิน 4 เทาของของราคารวมคาภาษี

อากร หรือจําคุกไมเกิน 10 ป หรือทั้งปรับและจํา แตในกรณีที่มีการนําของซุกซอนมากับของ

ที่สําแดงเพ่ือหลีกเล่ียงภาษีอากร สําหรับของซุกซอน โทษสําหรับผูกระทําผิด คือ ปรับ 4 เทา

ของอากรที่ขาดกับอีก 1 เทาของภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพ่ือมหาดไทยที่

ขาด (ถามี) และใหยกของที่ซุกซอนมาใหเปนของแผนดิน  
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แนวขอสอบ ความรูเก่ียวกับกรมศุลกากร 

4. ระบบราคาแกตต (GATT  Valuation) คืออะไร 

 ก. ราคาของสินคานําเขาเพ่ือใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 

 ข. ราคาของสินคาสงออกเพ่ือใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 

 ค. ราคาของสินคานําเขาและสงออกเพ่ือใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 

 ง. ราคาของสินคาภายในประเทศเพ่ือใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 

 ตอบ ก. ราคาของสินคานําเขาเพ่ือใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 

คําวา "ศุลกากร" หรือ "ราคา" แหงของอยางนั้น  ในกรณีของนําเขา หมายถึง 

ราคาของสินคานําเขาเพ่ือใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร ปจจุบันประเทศไทยใช

ราคาศุลกากรเรียกวา "ระบบราคาแกตต (GATT  Valuation)" ขององคการศุลกากร

โลก (World Trade Organization : WTO) ในการกําหนดราคาสินคาขาเขาสําหรับ

การคํานวณคาภาษีอากร  ปกติการกําหนดราคาศุลกากรจะอยูบนพ้ืนฐานของราคา

ซื้อขายของที่นําเขาซึ่งเปนราคาที่ผูซื้อจายหรือพึงจายจริงใหกับผูขายในตางประเทศ  

อยางไรก็ดี ราคาซื้อขายของที่นําเขานั้น  จะอยูภายใต เง่ือนไขบางประการ เชน การ

ซื้อขายผูซื้อกับผูขายตองไมมีความสัมพันธกัน หรือการซื้อขายนั้นตองไมมีเง่ือนไข

อยางอ่ืนอีก 

 

5. ความผิดทางศุลกากรที่มักพบเสมอๆ ในการนําเขาสงออกสามารถจําแนกไดกี่ 

ประเภท 

 ก. 3 ประเภท     ข. 4 ประเภท 

 ค. 5 ประเภท     ง. 6 ประเภท 

 ตอบ ค. 5 ประเภท 

ความผิดทางศุลกากรที่มักพบไดเสมอๆ ในการนําเขาสงออก  สามารถจําแนก

ออกเปน 5 ประเภทใหญๆ  คือ 

  1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 

  2. ความผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากร 

  3. ความผิดฐานสําแดงเท็จ 
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ความรูพ้ืนฐานระหวางประเทศ 
 

ชิปปงและศุลกากร 

 

   “ชิปปง” เปนคําภาษาอังกฤษมีความหมาย  คือ “The act or business of one that 

ships” ซึ่งแปลวา  ธุรกิจเกี่ยวกับการขนสงสินคาโดยทางเรือและทางทะเล  พนักงานที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการนี้เรียกวา  “Shipping Clerk” หรือ “ตัวแทนออกของ ” ซึ่งมีคําที่ชาว

ตางประเทศใชอยูหลายคํา  เชน Custom Clearance, Shipping, Freight Forwarder, 

Custom Broker, Shipping Broker, Custom-House Broker, Agent Forwarding, 

Forwarder 

   ธุรกิจระหวางประเทศจะดําเนินไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหรือไม  

ขึ้นอยูกับควา มสามารถของชิปปง  ทางรัฐก็เชนเดียวกับกรมศุลกากรจะไดรับเงินคาภาษี

ถูกตองหรือไมขึ้นอยูกับชิปปงทั้งสิ้น  ฉะนั้น ชิปปงจึงตองเปนบุคคลที่มีความสามารถและ

จะตองปฏิบัติไปดวยความรอบคอบ  ละเอียดถี่ถวนและรวดเร็ว  เพ่ือมิใหเกิดผลเสียหายแก

บริษัทหางราน 

   กรมศุลกากรไดบัญญัติศัพทแทนคําวา “ชิปปง” เปนภาษาไทยเพ่ือใชเปนทางการ

เมื่อป พ.ศ. 2529 วา “ตัวแทนออกของ” ซึ่งหมายถึง บุคคลที่ประกอบอาชีพในการเปนผู

ติดตอกับกรมศุลกากร ทาเรือ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของแทนผูนําเขาหรือผูสงออก ในการ

ดําเนินพิธีการตาง ๆ เกี่ยวกับการนําเขาหรือการสงออกระหวางประเทศ ความจริงแลวคําวา 

ชิปปง (Shipping) มิไดหมายความวา เปนตัวแทนออกของ แตหมายถึงการเดินเรือ การสง

ของทางเรือ 

   การพิจารณาออกบัตร “ตัวแทนออกของ” นั้น กรมศุลกากรไดกําหนดคุณสมบัติไว

ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 33/2529 ดังนี้ 

   1. ตองไมเปนบุคคลที่เคยทําบัตรตัวแทนออกของมากอน  และไมมีประวัติการ

กระทําความผิดกฎหมายศุลกากร  หรือกระทําการใด  ๆ ที่อาจเปนทางเสียหายแกกรม

ศุลกากร 

   2. มีวุฒิการศึกษาสําเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือมีประกาศนียบัตรผานการ

อบรมจากศูนยฝกอบรมกรมศุ ลกากร  หรือจากสมาคมชิปปงแหงประเทศไทย  หรือจาก

สถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชาตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง 
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   หนาที่โดยสรุปของชิปปง 

1. ทําหนาที่เกี่ยวกับการตระเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับการสงสินคาออก  และ

การสั่งสินคาเขา 

2. ทําหนาที่กรอกขอความในเอกสารตาง  ๆ ที่เกี่ยวกับการสงสินคาออกและการ

สั่งสินคาเขา 

3. ย่ืนเอกสารตาง ๆ โดยผานพิธีศุลกากร 

4. ใหความสะดวกแกการขนสินคาลงเรือ  ในกรณีสงสินคาออกและการขนสินคา

ขึ้นจากทาเรือเดินสมุทร  หรือขนออกจากโกดังสินคาของทาเรือ  ในกรณี

สินคาเขาในสวนที่เกี่ยวของกับพิธีศุลกากร 

5. เปนตัวกลางการติดตอระหวางพอคาผูสงสินคาออก  และผูสั่งสินคาเขากับ

เจาหนาที่ของรัฐในดานพิธีศุลกากร 

   คําวา “ศุลกากร” หมายถึง การเก็บภาษีอากรจากสินคาขาเขาและสินคาขาออก 

   สาเหตุที่ทําใหเกิดภาษีศุลกากร 

1. เพ่ือขจัดการไดเปรียบเสียเปรียบทางการคา 

2. เปนรายไดสําหรับสรางสรรคความเจริญแกชุมชน 

    คําที่มีความหมายเกี่ยวของกับคําวา ภาษีและศุลกากร 

- ศุลกากร เปนภาษาบาลี หมายถึง การเก็บภาษีขาเขาและขาออก 

- จกอบ เปนภาษาเขมร แปลวา “ภาษ”ี มีปรากฏตั้งแตกรุงสุโขทัย 

- จังกอบ แปลวา ภาษีเหมือน “จกอบ” แตใชในสมัยกรงุศรีอยุธยา 

- ดาน สมัยกรุงศรีอยุธยา หมายถึง สถานที่สําหรับดักจับการลักลอบ ไม

มีหนาที่เกี่ยวกับการเก็บภาษ ี มีลักษณะเหมือนดานตรวจคนเขาเมือง

ในปจจุบัน แตตอมากลายเปนสถานที่สําหรับเก็บภาษีจนถึงปจจุบัน 

เรียกวา “ดานศุลกากร” 

- ขนอน คือ สถานที่เก็บภาษ ี ตั้งอยูปากทางเขาเมืองทั้งทางบกและทาง

น้ํา 

- ดานขนอน คือ สถานที่เก็บภาษ ีปจจุบันคือ ศุลกากร 

   ศุลกากร ตั้งเปนครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร ที่ปากคลองผดุงกรุงเกษม ดานริมฝง

แมน้ําเจาพระยา เมื่อ พ.ศ. 2428 คําวา “ศุลกากร” นี้ พระยาภาศกรวงศ เปนผูคิดขึ้นเพ่ือให

ตรงกับคําวา “Customs” กรมศุลกากรประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2426 ในป พ.ศ. 2433 กรม

ศุลกากรไดยายมาตั้งที่ทาขนอน หรือตรอกโรงภาษีเกา บางรัก และใชสถานที่นี้จนกระทั่งถึง  
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แนวขอสอบความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ 
 

1. การสงสินคาออก ถาราคาสินคาเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาท) จะตองใชเอกสารฉบับใด 

 (1) ธ.ต. 1  (2) ธ.ต. 2  

 (3) ใบอนุญาตสงออก  (4) ใบรับรองราคาสินคา 

 ตอบ 1 เอกสารที่จะตองนําไปย่ืนเพ่ือตรวจสอบพิธีการสงออก  ณ ฝายพิธีการสงออก

หรือดานศุลกากร  ไดแก  1. ใบขนสินคาขาออก   2. บัญชีราคาสินคา   

(Invoice)  3. แบบ ธ.ต. 1 (ถามูลคาสินคาเกิน 5 แสนบาท)   4. บัญชีบรรจุหีบ

หอสินคา (Packing List)  ฯลฯ 

2. ใบสั่งปลอยสินคาของกรมศุลกากร คือ  

(1) Order B/L (2) ตั๋วแดง  

(3) Delivery Order (D/O) (4) Custom Invoice 

 ตอบ 2 การย่ืนใบขนสินคาเพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบพิธีการนําเขา มีดังนี้  1. ตนฉบับ

ใบขนสินคาขาเขา  2. ใบสั่งปลอยของกรมศุลกากร  (ตั๋วแดง)   3. สําเนาใบขน

สินคาขาเขา   4. ใบตราสงสินคา    5. บัญชีราคาสินคา   6. แบบ ธ.ต. 2 (ถา

มูลคาสินคาเกิน 5 แสนบาท) ฯลฯ 

3. การสั่งสินคาเขา ถาราคาสินคาเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาท) จะตองใชเอกสารฉบับใด 

 (1) ธ.ต. 1  (2) ธ.ต. 2  

 (3) Import Entry  (4) ใบรับรองราคาสินคา 

 ตอบ 2   

4. ในการทําการคาระหวาง 2 ประเทศ Advising Bank จะอยูในประเทศใด 

 (1) ประเทศผูนําเขา  (2) ประเทศผูสงออก 

 (3) ประเทศผูผลิตสินคา (4) ประเทศที่สั่งซื้อสินคา 

 ตอบ 2 Advising Bank คือ ธนาคารผูแจงการเปดเลตเตอรออฟเครดิต  (L/C) ไดแก 

ธนาคารที่อยูในประเทศผูขายหรือผูสงออก  ซึ่งเปนผูรับ  L/C  จากธนาคารผู

เปด  L/C (Issuing Bank) สงใหแกผูขายสินคา (Beneficiary) 

5. ใครเปนผูสั่งเปดเลตเตอรออฟเครดิต 

 (1) ผูขายสินคา (2) ผูซื้อสินคา (3) ผูค้ําประกัน (4) ผูรับอาวัล 

66. ทานตองการเปนตัวแทนออกของอาชีพ จะตองสมัครขอรับการอบรมที่ใด   
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(1) กระทรวงพาณิชย (2) กรมสงเสริมการสงออก   

(3) กรมการคาตางประเทศ (4) กรมศุลกากร  

 ตอบ 4 กรมศุลกากรไดกําหนดคุณสมบัติในการพิจารณา ออกบัตร “ตัวแทนออกของ ” 

ไวดังนี้ 1. ตองไมเปนบุคคลที่เคยทําบัตรตัวแทนออกของมากอน       และไม

มีประวัติการกระทําความผิดกฎหมายศุลกากร  2. สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีประกาศนียบัตรผานการอบรมจากศูนย

ฝกอบรมกรมศุลกากร หรือจากสมาคมชิปปงแห งประเทศไทย หรือจาก

สถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชาตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง  3. มี

หนังสือรับรองการเปนตัวแทนออกของจากบริษัทหางรานที่ตนเปนตัวแทน 

67. ทานเปนผูซื้อสินคาจากตางประเทศ เมื่อทราบวาเรือบรรทุกสินคามาถึงทาเรือกรุงเทพฯ 

แลว ทานจะตองนําเอกสารฉบับใดไปดําเนินการเสียอากรขาเขาเพ่ือนําสินคาออกมาขาย 

(1) Bill of Lading  (2) Delivery Order  

(3) Invoice  (4) Packing List 

ตอบ 3 เมื่อสินคาที่สั่งเขาเดินทางมาถึงทาเรือกรุงเทพฯ แลว ผูสั่งสินคาเขาจะตองนํา

ใบขนสินคา (Import Entry) แนบกับบัญชีกํากับสินค า (Invoices) ไปย่ืนตอเจา

พนักงานศุลกากร เพ่ือดําเนินการเสียภาษีอากรขาเขาเสียกอน  จึงจะนํา

สินคาออกมาขายได แตถาไมมีใบ Invoices ก็ใหเจาพนักงานศุลกากรมีอํานาจ

ในการเปดหีบหอและประเมินราคาสินคาเพ่ือดําเนินการเสียภาษีได 

69. ตามปกติการออกเสียงลงคะแนนในองคการระหวางประเทศจะออกเสียงในลักษณะใด 

 (1) เสียงขางมาก (2) มติเอกฉันท 

 (3) 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด (4) 51 เปอรเซ็นต 

 ตอบ 1 ตามปกติในการประชุมตัดสินปญหา หรือการออกเสียงลงคะแนนในองคการ

ระหวางประเทศนั้น จะถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑในการตัดสิน (แตมีบาง

องคการเชน WTO ที่ใชมติเอกฉันทเปนเกณฑตัดสินการคัดเลือกผูอํานวยการ 

เปนตน)   

70. ขอใดคือสถานที่เก็บภาษีสมัยกรุงศรีอยุธยา 

(1) ศุลกากร  (2) ดาน  

(3) จกอบ   (4) ขนอน 
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ศัพทเก่ียวกับธุรกิจและการคาระหวางประเทศ 
 

   1. Remitting Bank (ธนาคารผูสงตั๋วไปเรียก) กรณีที่ธนาคารของผูขายสินคาใน

ตางประเทศ สงตั๋วเรียกเก็บไปใหธนาคารผูเรียกเก็บเงินตามตั๋ว (Collecting Bank) ชวยเรียก

เก็บเงินจากผูซื้อตาม Terms of Payment ตามที่ไดตกลงกันไว เมื่อ Collecting Bank เรียก

เก็บเงินไดแลว ก็จะสงเงินจํานวนดังกลาวไปให Remitting Bank เพ่ือสงใหผูขายอีกตอหนึ่ง 

 

   2. Collecting Bank (ธนาคารผูเรียกเก็บเงินตามตั๋ว) จะติดตอผูขายใหนําเงินมา

ชําระตามจํานวนเงินที่ระบุไวในตั๋วแลกเงิน Collecting Bank เปนเสมือนคนกลางที่จัดการ

เรื่องการเก็บเงินใหเทานั้นไมรับผิดชอบอะไร ทั้งสิ้น 

   3. Outward Bill Collecting Bank (ตั๋วเรียกเก็บขาออก) กรณีผูขายในประเทศ

มีมาก ติดตอขายสินคาแกผูซื้อในตางประเทศจนเปนที่คุนเคยและเช่ือถือซึ่งกันและกัน จึงไม

จําเปนตองใหผูซื้อเปด L/C เพ่ือสั่งซื้อสินคา เมื่อผูขายไดรับคําสั่งซื้อแลว ก็จัดหาสินคาไปให

ผูซื้อแลวสงตั๋วแลกเงินพรอมเอกสารการสงสินคา (Shipping Documents) ไปเรียกเก็บเงิน

จากผูซื้อ โดยผานธนาคารที่ชวยเปนผูเรียกเก็บเงินให ธนาคารซึ่งเปนผูเรียกเก็บเงินตามตั๋ว 

(Collecting Bank) จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่เรียกเก็บเงินไมได ธนาคารจะสงเงินให

ผูขายในตางประเทศ เมื่อตั๋วไดรับชําระเงินจากผูซื้อแลวเทานั้น 

   4. Issuing Bank or Opening Bank (ธนาคารผูเปด L/C) คือ ธนาคารผูออก

หนังสือเครดิต (Letter of Credit) เพ่ือการชําระหนี้ใหแกผูสงสินคาออกตางประเทศ 

(Exporter) หรือผูรับประโยชน (Beneficiary) ตามเง่ือนไขขอตกลงที่ไดระบุไวใน L/C แทนผู

สั่งซื้อสินคาภายในประเทศ (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) คือ ธนาคารผูเขารับผิดชอบทั้ง

การรับรองเครดิต ซึ่งเปดมาโดยธนาคารอ่ืน หรือการรับรองวาผูเปดเครดิต หรือธนาคารผู

จายเงินจะรับชําระเงินตามเครดิตและ Confirming Bank ซึ่งยอมมีภาระผูกพันที่จะตอง

จายเงินตามตั๋วแกผูขาย เมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองตามเง่ือนไขและคําสั่งที่ไดระบุไวในเครดิต

ทุกประการ 

   7. Negotiating Bank (ธนาคารผูรับซื้อตั๋วและเอกสารเพ่ือการชําระเงิน) คือ 

สํานักงานสาขาหรือธนาคารตัวแทนตางประเทศผูรับภาระชําระเงินแทนธนาคารผูเปด L/C  
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   35. Revolving L/C or Self – Continuing L/C เปนเครดิตที่ใชหมุนเวียนตอไป

เรื่อย ๆ ตามจํานวนเงินและเง่ือนไขที่ระบุไวในเครดิต โดยไมตองเปดเครดิตใหมอีก หลังจาก

ผูรับประโยชนไดสงสินคาและทําเอกสารเบิกเงินไปแลวแตละคราว 

   36. Sight L/C เปนเครดิตชนิดเพิกถอนไมได ที่ธนาคารกําหนดใหผูรับประโยชน

หรือผูขายสินคา ออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange or Draft) ชนิดจายเงินเมื่อเห็น (At 

Sight) สั่งจายเอาจากผูขอเปด L/C (Importer of Applicant) ทันที 

   37. Time L/C or Deferred Payment เปนเครดิตชนิดเพิกถอนไมได กําหนดให

ผูรับประโยชน หรือผูขายสินคาออกตั๋วแลกเงินชนิดกําหนดระยะเวลาในการจายเงินหลังจาก

เมื่อเห็น หรือหลังจากวันสงของลงเรือหลังจากเรือบรรทุกสินคามาถึงทาเรือกรุงเทพฯ แลว 

อาจเปน 60, 90 หรือ 120 วัน หรืออาจจะเปนระยะเวลา 3 ปถึง 5 ป ซึ่งเปนการผอนชําระคา

สินคาที่มีมูลคาสูงในระยะยาว 

   38. Back to Back Credit คือ การเปด L/C ไปยังตางประเทศเพ่ือสั่งสินคาขาเขา

โดยผานคนกลาง ซึ่งอยูอีกประเทศหนึ่ง เชน ผูซื้อในประเทศมาเลเซียตองการซื้อไมสักจาก

พมา จะตองเปด L/C สั่งซื้อมายังประเทศไทย ซึ่งเปน และประเทศไทยจะเปด L/C สั่งซื้อไป

ยังประเทศพมาอีกทีหนึ่ง  โดยการนําเอา L/C  ซึ่งเปดมาจากประเทศมาเลเซียมาเปน

หลักประกันในการขอเปด  L/C  ไปยังประเทศพมา 

   39. Transferable of Assignable Credit เครดิตชนิดนี้จะตองเปดประเภทเพิก

ถอนไมไดเทานั้น และมีเง่ือนไขยอมใหผูรับประโยชนสงสินคาเปนบางสวนไดดวย และที่

สําคัญก็คือ ตองระบุไวในตัวเครดิตใหชัดเจนดวยวาเปน Transferable Irrevocable 

Documentary Credit นอกจากนี้ยังตองเปนเครดิตที่มีเง่ือนไขวา การรับซื้อเอกสารเปนสิทธิ

ของธนาคารผูรับผานเครดิตนั้นแตเพียงผูเดียว 

    เครดิตชนิดนี้ ผูรับประโยชนคนแรกมีสิทธิโอนเครดิตชนิดนี้ใหแกบุคคลที่สอง 

(หรือบริษัทหางรานไดหรือจะแบงโอนเปนสวน ๆ  ใหแกผูรับโอนหลายรายก็ไดตามความ

ตองการ)  แตผูรับโอนเหลานั้นจะโอนตอใหแกผูอ่ืนไมได 

   40. Red Clause Credit คือ L/C ที่มีขอกําหนดใหผูรับประโยชน สามารถเบิก

ลวงหนาเพ่ือไปใชจายในการสงสินคากอนจํานวนหนึ่ง แตเดิมนั้นคําสั่งจายเงินลวงหนา

บางสวนกอนนี้ใชบันทึกดวยหมึกสีแดง ดังนั้นจึงเรียกเครดิตชนิดนี้วา Red Clause Credit 

   41. Stand – By – Credit เปน Clean L/C คือ เปนเครดิตที่ธนาคารหนึ่งเปด

ใหกับอีกธนาคารหนึ่งในตางประเทศ เพ่ือค้ําประกันลูกคาของตน ที่ไปดําเนินกิจการใน

ตางประเทศ 
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