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ความรูท ั่วไปเกี่ยวกับประวัติกรมศุลกากร
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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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 ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
กรมศุลกากรไดจัดสรางอาคารที่ทําการอีกหนึ่งหลัง เปนอาคารสํานักงานสูง 16 ชั้น เรียกวา
อาคาร 120 ป กรมศุลกากร ทําพิธีเปดอาคารเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539
วิสัยทัศนกรมศุลกากร
ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อความสามารถในการแขงขัน และความปลอดภัยทางสังคม
พันธกิจกรมศุลกากร
1. ใหบริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ไดมาตรฐานโลก
2.
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแขงขันของประเทศดวยมาตรการทาง
ศุลกากร
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกปองสังคม
4. จัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพดวยความเปนธรรมและโปรงใส
ยุทธศาสตรกรมศุลกากร
1.
2.
ประเทศ
3.
4.

พัฒนาระบบงานศุลกากรใหเปนมาตรฐานโลก
พัฒนามาตรการทางศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของ
พัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศุลกากรดวยมาตรฐานสากล
บริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษีอากรโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
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พิธีการนําเขาศุลกากร
ในการนําเขาสินคา ผูนําเขาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรม
ศุลกากรและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการนําเขา อาทิ กระทรวงพาณิชยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว ฯลฯ ที่กําหนดไวใหครบถวน โดยมีคําแนะนําใน
การจัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนําเขาสินคา
ดังนี้
1. ประเภทใบขนสินคาขาเขา เปนแบบพิมพที่กรมศุลกากรกําหนดใหผูนําเขาตอง
ยื่นตอกรมศุลกากรในการนําเขาสินคา ซึ่งจําแนกออกเปน 9 ประเภทตามลักษณะการนําเขา
(1) แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินคาขาเขาพรอมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต
และภาษีมูลคาเพิ่ม ใชสําหรับการนําเขาสินคาทั่วไปทุกประเภทที่กรมศุลกากรมิได
กําหนดใหใชใบขนสินคาประเภทอื่น
(2) แบบ กศก. 102 ใบขนสินคาขาเขาพิเศษพรอมแบบแสดงรายการภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่ม ใชสําหรับการนําเขาสินคาทางอากาศยานหรือพิธีการอื่นที่
กรมศุลกากรกําหนดสําหรับของที่นําเขาในลักษณะเฉพาะ เชน การนําเขาสัตวเลี้ยงมีชีวิต
(3) แบบ กศก. 103 คํารองขอผอนผันรับของ/สงของออกไปกอน ใชสําหรับการ
นําเขาหรือสงออกสินคากอนปฏิบัติพิธีการครบถวนตามที่กรมศุลกากรกําหนด
(4) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินคาสําหรับนําของเขาหรือสงของออกชั่วคราว
ใชสําหรับการนําเขาหรือสงออกสินคาชั่วคราวประเภทตาง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา
(5) แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินคาสําหรับพื้นที่พัฒนารวม
ไทย- มาเลเซีย ใชสําหรับการนําเขาสินคาในเขตพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
(6) แบบใบแนบ 9 ใบขนสินคาถายลํา ใชสําหรับพิธีการสินคาถายลํา
(7) แบบที่ 448 ใบขนสินคาผานแดน ใชสําหรับพิธีการสินคาผานแดน
(8) ใบขนสินคาพิเศษสําหรับรถยนตและจักรยานยนตนําเขาหรือสงออก
ชั่วคราว ใชสําหรับการนํารถยนตและจักรยานยนตเขามาในประเทศหรือสงออกชั่วคราว
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(9) ใบขนสินคาพิเศษสําหรับเรือสําราญและกีฬาที่นําเขาหรือสงออกชั่วคราว
ใชสําหรับการนําเรือสําราญและกีฬาเขามาในประเทศหรือสงออกชั่วคราว
2. เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนําเขาสินคา
(2.1) สําหรับพิธีการชําระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถายขางลํา พิธีการ
คลังสินคา ทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร ตองมีเอกสารประกอบ ไดแก
(1) ตนฉบับใบขนสินคาขาเขา (กศก. 99/1) พรอมสําเนา 1 ฉบับ เวนแตกรณีที่กรม
ศุลกากรกําหนดใหมีการจัดทําคูฉบับเพิ่ม เชน สําหรับ การนําเขาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน
วัตถุระเบิด การนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ตองสงเงินเขากองทุนน้ํามัน กรณีดังกลาวตองมี
สําเนาใบขนสินคาขาเขา 2 ฉบับ
(2) ใบตราสงสินคา (Bill of Lading or Air Waybill)
(3) บัญชีราคาสินคา (Invoice)
(4) แบบธุรกิจตางประเทศ (ธ.ต.2)(Foreign Transaction Form) กรณีมูลคาของ
นําเขาเกินกวา 500,000 บาท
(5) แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก. 170)
(6) ใบสั่งปลอยสินคา (กศก.100/1)
(7) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบหอ (Packing List)
(8) ใบแจงยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
(9) ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสําหรับสินคาควบคุมการนําเขา
(10) ใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร
(11) เอกสารอื่น ๆ เชน เอกสารแสดงสวนผสม คุณลักษณะและการใชงานของ
สินคา แค็ดตาล็อก เปนตน
(2.2) พิธีการหลายเที่ยวเรือ ตองเพิม่ พิมพเขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบ
พิมพ หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพิจารณาใหทําใบขนสินคาหลายเที่ยวเรือ
(2.3) พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิตองเพิ่มสําเนาใบขนสินคาขาเขา (กศก.
99/1) อีก 1 ฉบับ
(2.4) พิธีการสงเสริมการลงทุนตองเพิ่มหนังสืออนุมัติใหยกเวนหรือลดหยอนอากร
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(2.5) พิธีการคลังสินคาทัณฑบนทั่วไป ตองเพิม่ เอกสารดังนี้ คือ
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ความผิดทางศุลกากร
ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
ความผิ ด ตามกฎหมายศุ ล กากรเป น ความผิ ด ทางอาญาสาขาหนึ่ ง ซึ่ ง จะต อ งนํ า
บทบัญญัติทั่วไปในภาค 1 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับดวย แตความผิดตาม
กฎหมายศุลกากรเปนความผิดที่เกิดจากขอหาม (MALA PROHIBITA) ในความผิดบาง
มาตรา การกระทําความผิด ไมตองมีเจตนาก็เปนความผิด เชน ความผิดตามมาตรา 27 และ
มาตรา 99 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 สวนความผิด ตามมาตราอื่น ๆ
คงเปนไปตามหลั ก ทั่วไปของความผิดทางอาญาคือ ตองมี เจตนาถึ งจะเปน ความผิด โดย
ความผิดตามกฎหมายศุลกากรสามารถแยกเปนหมวดหมูได ดังนี้
1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร หมายถึง ความผิดที่เกิดจากการนําของเขามาใน
หรือ นําออกไปนอกราชอาณาจั กร โดยไมไดผานทางท า หรื อที่ หรือ สนามบิน ศุลกากรที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงใหเปนทา หรือที่ หรือสนามบินที่นําเขา-สงออก หรือนําของเขามา
ตามชองทางที่กําหนด แตผูนําเขาไดนําของออกจากอารักขาของศุลกากรโดยไมไดยื่นใบขน
สินคา ชําระคาภาษีอากร และผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่ศุลกากรใหถูกตอง ในความผิด
ฐานลักลอบนี้ยังรวมถึงการยายถอนหรือชวยเหลือใหยายถอนของที่ยังมิไดเสียภาษี ของตอง
กํากัดหรือของตองหาม หรือของที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตองจากเรือกําปน ทาเทียบเรือ
คลังสินคา ที่มั่นคง โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร และรวมถึงผูเกี่ยวของดวย
ประการใด ๆ ในการนําของที่ยังไมไดเสียภาษี ของตองกํากัด ของตองหามเขามาในหรือ
สงออกไปนอกราชอาณาจักรดวย การลักลอบนําของออกจาก คลังสินคา เขตประกอบการ
เสรี หรือเขตปลอดอากรก็เปนความผิดฐานนี้ดวย
คําวา ลักลอบหนีศุลกากร ตามหลักฐานไดกําหนดใชในสมัยพระเจาบรมวงศเธอกรม
ขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา เปนอธิบดีกรมศุลกากร โดยไดตรากฎหมายเรียกวา พระราชบัญญัติ
ภายใน ร.ศ.111 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรไววา “ ถาผูใดขืนไม
แวะ ดานภาษีหรือลักลอบเอาสิ่งของตองภาษีลวงเลยดานตําบลที่กลาวแลวไป เจาพนักงาน
ตรวจจับไดจะตองปรับไหมครึ่งหนึ่ง ไมเกินสี่เทาราคาของที่ลักลอบหนีภาษี และสิ่งของที่
ลักลอบหนีภาษีทั้งเรือและลอเกวียน หรือภาชนะที่จะพาสิ่งของหนีภาษีโดยประโยคพยายาม
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นั้นจะตองริบเปนของหลวง…” ความผิดฐาน ลักลอบหนีศุลกากร เปนความผิดฐานหนึ่งใน
มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ไดกําหนดโทษสําหรับความผิด
ฐานนี้ไวใหปรับสี่เทาของราคาของรวมคาอากร หรือจําคุกไมเกิน 10 ป หรือทั้งปรับทั้งจํา
2. ความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร หมายถึง ความผิดที่เกิดจากการนําของเขามาในหรือ
สงออกไปนอกราชอาณาจักร โดยการใชกลอุบาย อําพราง ปกปด ซอนเรน หรือการกระทํา
อยางหนึ่งอยางใดกับเอกสารการนําเขาหรือสงออก โดยการสําแดงรายการของสินคาที่นําเขา
หรือสงออกเปนเท็จไมตรงกับของหรือเอกสารการนําเขา หรือกระทําการใด ๆ เพื่อไมตองเสีย
ภาษี หรือเสียภาษีนอยกวาที่กฎหมายกําหนด โดยเจตนาฉอคาภาษีอากรของรัฐ นอกจาก
การหลีกเลี่ยงอากรโดยการสําแดงเท็จแลว ในความผิดฐานนี้ยังรวมถึงกรณีนําของที่ไดรับ
การยกเวนอากรหรือลดหยอนอากรโดยมีเงื่อนไขเขามาในราชอาณาจักร หากภายหลังการ
นําเขา ผูนําเขาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยกเวนหรือลดหยอนอากร ทําใหสิทธิการยก
อากรเวนอากร หรือลดหยอนอากรสิ้นสุดลง ของนั้นจะตองเสียภาษีอากร แตผูนําเขาไมได
แจงขอชําระคาภาษีอากรภายในกําหนดเวลา ถือเปนความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากรดวยตามที่
กําหนดไวในมาตรา 10 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พุทธศักราช ๒๕๓๐ หรือ
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พุทธศักราช 2520 เปนตน ความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากรนี้
เปนความผิดฐานหนึ่งในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
3. ความผิดฐานหลีกเลี่ยงขอหาม ขอกํากัด ในการนําเขา หรือสงออก
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงขอหาม ขอกํากัด หมายถึง ความผิดที่เกิดจากการนําของที่
มีกฎหมายหามนําเขา หรือสงออก เขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําของที่
มีกฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต หรือตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด เขามาในหรือ
สงออกไปนอกราชอาณาจักร โดยผูนําเขา หรือผูสงออก ไมไดขออนุญาต หรือไมไดปฏิบัติ
ตามเงื่ อ นไขของกฎหมายให ค รบถว น ความผิดฐานหลี ก เลี่ยง ข อ ห าม ข อ กํ ากัดนี้ เป น
ความผิดฐานหนึ่งในมาตรา 27แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
ของตองหาม หมายถึง ของที่กฎหมายกําหนดหามนําเขามาในหรือสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยเด็ดขาด ผูใดนําเขา สงออกเปนความผิดตองรับโทษตามกฎหมายที่หาม
นั้ น ๆ และเป น ความผิ ด ฐานหลี ก เลี่ ย งข อ ห า ม ตามกฎหมายศุ ล กากร อี ก บทหนึ่ ง ด ว ย
ตัวอยาง ของตองหามนําเขา สงออก ไดแก
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1. วัตถุลามก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287
2. สินคามีตรา หรือลวดลายเปนธงชาติ ตาม พ.ร.บ. ธง พ.ศ. 2522
3. ยาเสพติดใหโทษ ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
4. เงินตรา พันธบัต ร เหรียญกษาปณ ใบสําคัญรับดอกเบี้ ยพันธบัตรอันเป นของ
ปลอมหรือแปลง ตามประมวลกฎหมายอาญา
5. สินคาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย (ฉบับที่ 94) พ.ศ. 2536
ลงวันที่ 21 เมษายน 2536
6. สินคาปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการคา ตามประกาศกระทรวงพาณิชยวา
ดวยการสงสินคาออกไปนอกและการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 14
ตุลาคม 2530
7. สิ่งพิมพที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกําหนดไมใหนําเขาโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฯลฯ
ของตองกํากัด หรือของควบคุมการนําเขา-สงออก หมายถึง ของที่มีกฎหมาย
กําหนดวาหากจะนําเขามา หรือสงออกไป นอกราชอาณาจักรตองไดรับอนุญาต หรือตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการนําเขาสงออกใหครบถวน ตามที่กฎหมายนั้น ๆ กําหนดไวกอน
ผูใด นําของตองกํากัดเขามาใน หรือสงออก โดยไมไดรับอนุญาต หรือไมไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวใหครบถวนถูกตอง เปนความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมของนั้น
ๆ และเปนความผิดฐานหลีกเลี่ยงขอกํากัด ตามกฎหมายศุลกากรอีกบทหนึ่งดวย
ในปจจุบันมีสินคาหลายประเภท หลายชนิดที่ถูกควบคุมมิใหนําเขามาในหรือสงออก
ไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งจะตองตรวจสอบจากกฎหมายนั้น ๆ ดวยวากําหนดไววาอยางไร
ซึ่ ง มี ป ระมาณ 100 ฉบั บ เช น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารส ง ออกไปนอกและการนํ า เข า ใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.
2542 พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งมื อ แพทย 2551 พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งสํ า อาง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติพันธุพืช
พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
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ศัพทเกี่ยวกับธุรกิจและการคาระหวางประเทศ
1. Remitting Bank (ธนาคารผูสงตั๋วไปเรียก) กรณีที่ธนาคารของผูขายสินคาใน
ตางประเทศ สงตั๋วเรียกเก็บไปใหธนาคารผูเรียกเก็บเงินตามตั๋ว (Collecting Bank) ชวยเรียก
เก็บเงินจากผูซื้อตาม Terms of Payment ตามที่ไดตกลงกันไว เมื่อ Collecting Bank เรียก
เก็บเงินไดแลว ก็จะสงเงินจํานวนดังกลาวไปให Remitting Bank เพื่อสงใหผูขายอีกตอหนึ่ง
2. Collecting Bank (ธนาคารผูเรียกเก็บเงินตามตั๋ว) จะติดตอผูขายใหนําเงินมา
ชําระตามจํานวนเงินที่ระบุไวในตั๋วแลกเงิน Collecting Bank เปนเสมือนคนกลางที่จัดการ
เรื่องการเก็บเงินใหเทานั้นไมรับผิดชอบอะไร ทั้งสิ้น
3. Outward Bill Collecting Bank (ตั๋วเรียกเก็บขาออก) กรณีผูขายในประเทศ
มีมาก ติดตอขายสินคาแกผูซื้อในตางประเทศจนเปนที่คุนเคยและเชื่อถือซึ่งกันและกัน จึงไม
จําเปนตองใหผูซื้อเปด L/C เพื่อสั่งซื้อสินคา เมือ่ ผูขายไดรับคําสั่งซื้อแลว ก็จัดหาสินคาไปให
ผูซื้อแลวสงตั๋วแลกเงินพรอมเอกสารการสงสินคา (Shipping Documents) ไปเรียกเก็บเงิน
จากผูซื้อ โดยผานธนาคารที่ชวยเปนผูเรียกเก็บเงินให ธนาคารซึ่งเปนผูเรียกเก็บเงินตามตัว๋
(Collecting Bank) จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่เรียกเก็บเงินไมได ธนาคารจะสงเงินให
ผูขายในตางประเทศ เมือ่ ตั๋วไดรับชําระเงินจากผูซื้อแลวเทานั้น
4. Issuing Bank or Opening Bank (ธนาคารผูเปด L/C) คือ ธนาคารผูออก
หนังสือเครดิต (Letter of Credit) เพื่อการชําระหนีใ้ หแกผูสงสินคาออกตางประเทศ
(Exporter) หรือผูรับประโยชน (Beneficiary) ตามเงื่อนไขขอตกลงที่ไดระบุไวใน 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 ซึ่งเปดมาโดยธนาคารอื่น หรือการรับรองวาผูเปดเครดิต หรือธนาคารผู
จายเงินจะรับชําระเงินตามเครดิตและ Confirming Bank ซึ่งยอมมีภาระผูกพันที่จะตอง
จายเงินตามตั๋วแกผูขาย เมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขและคําสั่งที่ไดระบุไวในเครดิต
ทุกประการ
7. Negotiating Bank (ธนาคารผูรับซื้อตัว๋ และเอกสารเพื่อการชําระเงิน) คือ
สํานักงานสาขาหรือธนาคารตัวแทนตางประเทศผูรับภาระชําระเงินแทนธนาคารผูเปด L/C
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ในกรณีที่ผูรับประโยชนหรือผูสงสินคาออก ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดระบุไวใน L/C มาขอรับ
เงิน ธนาคารก็จะตรวจสอบเอกสารที่ผูรับประโยชนนํามายืนยัน หากเอกสารที่นํามายื่น
ถูกตอง ธนาคารดังกลาวจะปฏิบัตติ ามคําสั่งที่ไดใหไว เชน จายเงินใหทันทีหรือจัดสั่งตั๋วมา
เพื่อใหผูจายรับรองตั๋ว วิธีการดังกลาว เรียกวา Negotiation
8. Restricted Bank หมายถึง ธนาคารผูที่ถูกเจาะจงใหรับซื้อตั๋วตาม L/C ที่เปด
มาโดยเฉพาะ
9. Processing Bank หมายถึง ธนาคารผูดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารที่เปดตาม L/C ใหแก Restricted Bank
10. Reimbursing Bank หมายถึง ธนาคารที่จายเงินใหแกธนาคารใดธนาคาร
หนึ่ง ซึ่งเปนการชดใชเงินที่ธนาคารแรกนั้นไดจายเงินใหแกผูรับประโยชน เชน เราเปด L/C
สั่งสินคาไปยังประเทศเยอรมนี ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ใน L/C ระบุวา เมื่อ Negotiating
Bank ในเยอรมันไดจายเงินตามตั๋วแกผูรับประโยชน แลวไดไปขอรับเงินเอาจากสาขาของเรา
ในนิวยอรก ในการนี้สาขานิวยอรกของเรา คือ Reimbursing Bank
11. Paying Bank Drawee Bank คือ ธนาคารผูถูกระบุชื่อในดราฟทเปนผู
จายเงิน
12. Accepting Bank คือ ธนาคารที่รับรองตัว๋ แลกเงิน โดยเขียนวา “Accepted”
ลงบนตั๋วแลกเงินการที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งเขารับรองตัว๋ ธนาคารนัน้ จะเขามารับผิดชอบ
เมื่อตั๋วฉบับนั้นครบกําหนด ทําใหตั๋วฉบับนัน้ เกิดคาขึ้นในตัวเอง และตั๋วที่ไดรับการรับรอง
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 ธนาคารตัวแทนตางประเทศ มีบัญชีเงินฝากอยูกับธนาคารพาณิชยใน
ประเทศ
15. Commercial Letter of Credit คือ ตราสารที่ Issuing Bank เปนผูออกตาม
คําขอของลูกคาของตนเพื่อรับรองแกผูขายวาจะไดรับเงินคาสินคา โดยใหอํานาจในการ
จายเงินภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวแกอีกธนาคารหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูในประเทศของผูขายสินคา ให
จายเงินใหแกผูขายที่นําตั๋วแลกเงินพรอมดวยเอกสารประกอบการสงสินคาตาง ๆ มายื่น
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Foreign Letter of Credit เปนเครดิตที่ทําขึ้นเพื่อการซือ้ ขายสินคาระหวาง
ประเทศ สวน Domestic L/C เปนเครดิตที่ทําขึ้นเพื่อการซื้อขายสินคาภายในประเทศตาม
สกุลเงินของประเทศตนเอง
16. Promissory Note (ตั๋วสัญญาใชเงิน) คือ หนังสือตราสาร ซึ่งผูออกตั๋วให
คํามั่นสัญญาวาจะใชเงินแกบุคคลหนึ่ง หรือใชใหตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา
“ผูรับเงิน”
คํามั่นสัญญาในตั๋วสัญญาใชเงินจะตองปราศจากเงื่อนไข ผูออกตัว๋ อาจมีคน
เดียวหรือมากกวา ถามีมากกวา 1 คน จะเรียกตัว๋ สัญญาใชเงินนั้นวา Joint Promissory Note
(ตั๋วสัญญาใชเงินรวมกัน) ตั๋วสัญญาใชเงินอาจระบุดอกเบี้ยหรือไมก็ไดแลวแตกรณี
17. Letter of Guarantee (L/G) คือ หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร หนังสือ
ค้ําประกันสวนใหญจะระบุบทลงโทษ หรือขอจํากัดชดใชคาเสียหายที่ธนาคารจะรับผิดชอบ
ตอผูรับประโยชน พรอมทั้งระบุการสิ้นสุดอายุของสัญญาค้ําประกันอยางแนชัด ตัวอยาง
Letter of Guarantee ที่ธนาคารออกใหเปนประจํา ไดแก
(1) Bid Bond เปนการออกหนังสือเพื่อค้ําประกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ที่
ประสงคจะยื่นซองประมูลราคา เพื่อเปนการประกันวา ถาบริษทั ใดประมูลไดแลวจะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ตามรายละเอียดที่เกี่ยวถึงการประกวดราคานั้น
(2) Performance Bond เปนการออกหนังสือเพื่อค้ําประกันบริษัทใดบริษัท
หนึ่ง ตออีกบริษัทหนึ่ง หรือสวนราชการซึ่งเปนผูรับประโยชน เพื่อเปนการรับรองการจายเงิน
การสงสินคา หรือการปฏิบัติตามเงือ่ นไขตางๆ ตามที่ไดทําสัญญาไว ซึ่งในการออกหนังสือค้ํา
ประกันสัญญานี้ก็เพื่อวา ในกรณีที่มีเหตุขัดของ หรือไมปฏิบตั ติ ามสัญญาที่ไดตกลงไว
ธนาคารก็จะรับผิดชอบและจะชดใชคา เสียหาย อันสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญาในเงื่อนไข
ตาง ๆ ที่ไดระบุไวในหนังสือสัญญาค้าํ ประกัน
18. Aval คือ การรับประกันชําระเงินตามตั๋วเงิน ในฐานะผูค้ําประกันของคูส ัญญา
ฝายใดฝายหนึ่ง อาจเปนการรับประกันการชําระเงินทั้งหมด หรือรับประกันแตเพียงบางสวน
ก็ได
ผูเขารับการอาวัล จะเขียนถอยคําวา “ใชไดเปนอาวัล” (Good as Aval) และ
ลงลายมือชือ่ ผูรับอาวัลบนตั๋วเงิน หรือบนใบประจําตอการเขารับอาวัล ถาไมมีการระบุวา
รับประกันผูใ ด ใหถือวาเปนการรับประกันผูสั่งจาย
ผูรับอาวัลจะตองผูกพันเปนอยางเดียวกันกับบุคคลซึ่งตนรับประกัน ถาบุคคล
ซึ่งตนรับประกันมีความรับผิดเทาใด ผูเขารับอาวัลก็จะตองรับผิดเทากัน หากผูรับอาวัลไดใช
เงินตามที่ไดอาวัลไว ก็ยอมจะไดสิทธิไลเบี้ยเอากับบุคคลทีต่ นรับประกันไวดวย
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โดยทัว่ ไปการวางแผนงานจะตองเริ่มตนจากสิ่งตอไปนี้ คือ
1. จุดมุงหมาย (Purpose) หรือภารกิจ (Mission) ซึ่งเปนงานขั้น
พื้นฐานหรืองานหลักของกิจการ โดยภารกิจหลักของกิจการ หมายถึง สิ่งที่กิจการคาดหวัง
และเปนจุดมุงหมายสําคัญของกิจการในการดํารงอยู
2. วัตถุประสงค (Objective) หรือเปาหมาย (Goal) ซึ่งตองการให
กิจกรรมนั้นบรรลุผล
3. กลยุทธ (Strategy) หมายถึง การกําหนดจุดมุงหมายของกิจการใน
ระยะยาว เปนการปรับปรุงวิธีการทํางาน และการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนเพื่อใหบรรลุถึง
จุดประสงค
4. นโยบาย (Policy) หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติสูเปาหมายที่
ตองการ โดยจะมีลักษณะเปนขอความโดยทั่วไป หรือเปนความเขาใจซึ่งชี้นําหรือบอกทาง
ในความคิดหรือการกระทําในการตัดสินใจ
5. กระบวนการ (Process) เปนรายละเอียดของการปฏิบัติงานเพื่อให
กิจกรรมนั้นสําเร็จลุลวงไปดวยดี
6. กฎเกณฑ (Rule) เปนการเนนถึงการกระทําที่ตองการหรือไมตองการ
ที่เฉพาะเจาะจงลงไป
7. โปรแกรม (Program) หรือระเบียบวาระ ประกอบดวยเปาหมายที่
สลับซับซอน นโยบายกฎเกณฑ การมอบหมายงาน ขั้นตอนในการทํางาน ทรัพยากรที่
ตองใช และสวนประกอบอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อใหการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปโดยไดรับ
ความสนับสนุนจากงบประมาณ
8. งบประมาณ (Budget) เปนแผนงานที่แสดงการใชจายเงินและการ
แสดงผลของผลลัพธตามที่คาดหวังซึ่งแสดงในรูปของตัวเลข
ขั้นตอนในการวางแผน มีดังนี้
1. การตระหนักถึงโอกาส
2. การกําหนดวัตถุประสงค
3. การปรับปรุงขอเสนอ
4. ระบุทางเลือกการปฏิบัติ
5. ประเมินทางเลือกการปฏิบัติ 6. เลือกทางเลือกการปฏิบัติ
7. สรางแผนงานอนุพันธ
8. การจัดจํานวนของแผนงาน
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วัตถุประสงคขององคการ (Organization Objective)
วัตถุประสงคขององคการเปนเปาหมายที่ชี้นําใหระบบการบริหารงานแบบเปด
ไดดําเนินไปสูจุดนั้นซึ่งวัตถุประสงคนั้นเปนการพัฒนามาจากจุดประสงค (Purpose) หรือ
ภารกิจ (Mission) ของกิจการ
จุดประสงคหรือจุดมุงหมายขององคการ (Organization Purpose) คือ
องคการตองการกระทําสิ่งใดหรือดําเนินการอะไรบาง เพื่อสนองตอบความตองการของคนกลุม
ใดกลุมหนึ่งโดยเฉาะ
ความสําคัญของวัตถุประสงคขององคการ มีดังนี้
1. เปนเครื่องชี้แนะที่ชวยในการตัดสินใจ
2. เปนเครื่องชี้แนะเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการ
3. เปนเครื่องชี้แนะเพื่อความสม่ําเสมอขององคการ
4. เปนเครื่องชี้แนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเภทของวัตถุประสงคมี 3 ลักษณะ ดังนี้
1.วัตถุประสงคขององคการ(Organization Objective)เปนเปาหมาย
อยางเปนทางการขององคการที่วางไวเพื่อชวยใหกิจการไดบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งจะ
เปนเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ผลิตภาพและผลกําไรสูงสุดขององคการ
2. วัตถุประสงคสวนบุคคล (Individual Objective) เปนเปาหมายสวน
บุคคลซึ่งสมาชิกแตละคนขององคการไดตั้งไวและตองการจะบรรลุเปาหมาย โดยเปนผลมา
จากกิจกรรมสวนบุคคลในองคการนั้น
3. เปาหมาย (Goal Integration) เปนการผสมผสานระหวางเปาหมายสวน
บุคคลกับเปาหมายขององคการ ซึ่งจะเกิดขึ้นเพื่อใหเปาหมายทั้ง 2 อยางเหมือนกันหรือ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
วัตถุประสงคทางธุรกิจโดยทั่วไปมักกําหนดไว ดังนี้
1. เพื่อหาผลกําไรและเพื่อหาความมั่นคั่ง
2. เพื่อจัดใหมีสินคาและบริการที่ดี
3. เพื่อใหมีฐานะเหนือกวาคูแขงขัน
4. เพื่อใหมีสวัสดิการที่ดีแกพนักงาน
5. เพื่อหาทางเจริญกาวหนา
6. เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงคทางการบริหารขององคการธุรกิจควรกําหนดไว ดังนี้
1. วัตถุประสงคเพื่อหากําไร
2. วัตถุประสงคดานการใหบริการ
3. วัตถุประสงคเพื่อสังคม
4. วัตถุประสงคสวนบุคคล (เพื่อตนเองและกลุม)
โดยทั่วไปการกําหนดวัตถุประสงคที่ดีจะตองมีลักษณะ ดังนี้
1. มีการกําหนดรอบระยะเวลาวาตองการใหแลวเสร็จเมื่อใด
2. มีการวัดและประเมินคาออกมาในเชิงตัวเลขไดอยางแนนอน
3. เปนวัตถุประสงคที่สามารถปฏิบัติไดโดยงายและไมยากจนเกินกําลัง
ตัวอยางของวัตถุประสงครวมหรือเปาหมายของธุรกิจ ไดแก
1. การไดมาซึ่งอัตราของกําไรและผลตอบแทนจากการลงทุน
2. ใหความสําคัญตอการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปอยางตอเนื่อง
3. สงเสริมใหสาธารณชนเปนเจาของหุนในบริษัท
4. จัดหาเงินทุนขั้นตนโดยการนํากําไรที่ไดไปลงทุนตอ
5. จําหนายผลิตภัณฑในตลาดตางประเทศภายในระยะเวลาที่กําหนด
6. มี ค วามสามารถแข ง ขั น ในด า นราคาโดยมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ หนื อ กว า คู
แขงขัน
7. มีสถานภาพที่เดนในอุตสาหกรรมนั้น
8. ใหความสําคัญตอสังคมที่กิจการดําเนินอยู
แนวความคิดของการจัดการตามวัตถุประสงค
(Management by Objective : MBO)
กระบวนการจัดการตามวัตถุประสงค ประกอบดวย
1. การกําหนดเปาหมายที่ระดับสูงสุดขององคการ
2. บทบาทเฉพาะของบุคคลที่ตองการรับผิดชอบจะตองแสดงใหชัดเจน
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
3. มีการกําหนดและขยายความของวัตถุประสงคใหแกผูใตบังคับ บัญชา
ขอดีและขอเสียของการจัดการตามวัตถุประสงคและขอเสนอแนะ
ขอดี มีดังนี้
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การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)
กลยุทธ (Strategic) คือ แผนงานกวาง ๆ ทั่ว ๆ ไป ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหบรรลุ
เป า หมายของกิ จ การในระยะยาว หรื อ ที่ จ ะพั ฒ นาไปถึ ง จุ ด มุ ง หมายขององค ก ารได
ครอบครองและมีผลประโยชนจากการใชกลยุทธขององคการที่เหมาะสม
การจัดการหรือการบริหารงานเชิงกลยุทธ (Strategic Management) เปน
กระบวนการ(Process) ในการกําหนดวัตถุประสงค(Objective),กลยุทธ (Strategic), ภารกิจ
(Mission) และจุดมุงหมาย(Purpose) ขั้นพื้นฐานในระยะยาวของกิจการ การปรับปรุง
วิธีการกระทําและการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปน เพื่อใหบรรลุเปาหมายเหลานั้น
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) มีขั้นตอน
ตามลําดับ ดังนี้
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environmental Analysis)
2. การกําหนดทิศทางที่องคการตองการจะไป (Establishment of an
Organizational Direction)
3. การจัดตั้งรูปแบบของกลยุทธ (Strategic Formulation)
4. การนํากลยุทธไปใช (Strategic Implementation)
5. การควบคุมกลยุทธ (Strategic Control)
การวิเคราะหสภาพแวดลอม
การวิเคราะหสภาพแวดลอม คือ การศึกษาและตรวจสอบสภาพแวดลอมของ
องคการ เพื่อคนหาปจจัยแวดลอมซึ่งมีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการ โดยแบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ
1. สภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment)
คือ ระดับของ
สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีสวนประกอบการนําไปใชตอองคการอยางกวาง ๆ และ
ในระยะยาว ไดแก
1) เศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาพรวมทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
2) สังคม (Social) เชน วัฒนธรรมทางสังคม ฯลฯ
3) การเมือง (Political) เชน เสถียรภาพของรัฐบาล ฯลฯ
4) เทคโนโลยี (Technology)
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การรองทุกขและการวินัย
การรองทุกข (Grievance)
แนวความคิด
โดยปกติในองคการที่มีการวางระบบการบริหารงาน และวิธีการจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพยอมจะสรางความพอใจใหกับทุกคนหรือคนสวนใหญในองคการ ดังนั้นการ
บริหารงานบุคคลที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงนาจะเปนการบริหารงานบุคคลที่สงผลใหองคการ
นั้นๆ มีเสียงรองทุกขจากคนในองคการนอยที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากวาคนเหลานั้นมีความพอใจ
ในนโยบายและมาตรการตางๆ ที่มีในองคการนั้นๆ แตโดยขอเท็จจริงแลว ไมมีองคกรใดที่คน
ทุกคนในองคการมีความพอใจและปราศจากความคับของใจเลย ฉะนั้นวิธีการสรางความ
สมดุลหรือระบบความสัมพันธที่ดีในองคการเพื่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจในองคการ
เชน จะตองมีระบบและชองทางการรองทุกขและระบบวินัยของพนักงานควบคูกันไปดวย
ความสําคัญ
ระบบการรองทุกขจะเปนชองทางรับฟงและประเมินการเรียกรอง (Voice) ของ
ผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในภาคเอกชนระบบการรองทุกขที่ไดผลจะกระทําผานระบบสหภาพ
แรงงาน การใชระบบอนุญาโตตุลาการ (Arbitrary Court) เนื่องจากวาระบบสหภาพแรงงาน
หรือกระบวนการดังกลาวจะมีขอกําหนดหรือมีขอตกลงดานแรงงานและการทํางานเอาไว
การรองทุกขกับการทํางานแบบราชการ
ระบบราชการที่มีลักษณะภารกิจที่จําเปน ออนไหว และรับผิดชอบตอสังคมในบาง
เรื่อง เชน ความมั่นคง การใหบริการสาธารณะ หรืองานบังคับใชกฎหมายโดยตรง ซึ่งตองมี
ความตอเนื่องไมสามารถสิ้นสุดได ดังนั้นโดยหลักการแลวระเบียบของขาราชการจะบังคับให
ขาราชการดําเนินการเรียกรองหรือรองทุกขไดอยางจํากัด โดยเฉพาะในเรื่องเงื่อนไขการ
ทํางาน
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหขาราชการพลเรือน
สามารถรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นตน หรือคณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือน (อ.ก.พ.)
ที่ตนสังกัดอยูได ในกรณีที่เห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ตอตนโดยไมถูกตอง หรือไม
ปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย แตโดยทั่วไปกระบวนการรองทุกขของขาราชการเปด
โอกาสใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นตน แตหากถูกเพิกเฉยก็เปดโอกาสใหอุทธรณในชั้น
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เหนือขึ้นไป ซึ่งผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่ดีจะตองรับฟงการรองทุกขดังกลาวแลว
ตอบสนองการรองทุกขนั้นๆ
การรองทุกขกับการวินัย
กระบวนการรองทุกขและระบบวินัยพนักงานควรจะมีในทุกๆ องคการ เนื่องจากวินัย
จะเปนเครื่องชวยใหเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา สวนกระบวนการรองทุกขจะเปนเครื่องชวย
ปองกันสําหรับคนในองคการที่ไดการปฏิบัติอยางไมถูกตอง
ความหมายของการรองทุกข
การรองทุกข หมายถึง กระบวนการโตแยงเรียกรองอยางเปนทางการ ที่เกี่ยวของ
กับการทํางานที่นําไปสูความสนใจของผูบริหาร
สาเหตุการรองทุกข
การรองทุกข เกิดจากความเดือดรอนและไมพอใจ ตลอดจนการไดรับการปฏิบัติจาก
การบริหารที่ไมเปนธรรม ซึ่งตามปกติการรองทุกขจะสูงเมื่อขวัญและกําลังใจรวม (Morale)
ของคนในองคการอยูในระดับต่ําเกิดความสับสน ตลอดจนไมไดรับความพอใจในเรื่องตางๆ
แตจะมีอัตราการรองทุกขลดลงเมื่อไดรับการพิจารณาตรวจสอบประสิทธิผลของการจัดการ
และนโยบายดานการบริหารงานบุคคล หรือการสนองตอบตอขอคับของใจของผูปฏิบัติงาน
และถึงแมวาความไมพอใจในการทํางานจะนําไปสูการรองทุกขในอัตราที่สูง
การรองทุกขอาจมีสาเหตุหลายประการ เชน
1. ความไมชัดเจนในขอตกลงและเงื่อนไขในการทํางานที่นําไปสูการปฏิบัติที่
แตกตางกัน
2. การละเมิดขอตกลงในดานการจัดการแรงงาน
3. การละเมิดกฎหมายโดยเฉพาะในดานกฎหมายคุมครองแรงงาน
4. การละเมิดหรือไมปฏิบัติตามขั้นตอนของการทํางาน
5. ไดรับการปฏิบัตทิ ี่ไมเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา
6. การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงผูออนอาวุโสที่ขามตําแหนงอาวุโสมากๆ
อยางไรก็ตาม การรองทุกขอาจเกิดจากเรื่องงายๆ ที่อาจไมเกี่ยวของกับการทํางานก็
ได หากไมเกิดความพอใจกับสภาพองคการ และไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมหรือความ
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แนวขอสอบ นักทรัพยากรบุคคล
84.ปจจัยสําคัญของระบบคุณธรรมคืออะไร
ก. การไมยึดถือตัวบุคคล
ข. ความเปนกลางทางการเมือง
ค. ความสามารถ
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
ปจจัยสําคัญของระบบคุณธรรมมีองคประกอบ คือ
1. หลักความสามารถของบุคคล
2. หลักความเสมอภาคในโอกาส
3. หลักความมั่นคงในการทํางาน
4. หลักการเปนกลางทางการเมือง
85.ขอใดตอไปนี้คือลักษณะของการบริหารราชการแนวใหม
ก. มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม
ข. ตองเริ่มตนดวยการกําหนดแผนกลยุทธ
ค. ตองคํานึงถึงผลผลิต ผลลัพธ และผลลัพธสุดทาย
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
ลักษณะของการบริงานราชการแนวใหม มีองคประกอบและลักษณะสําคัญ คือ
1. ตองมีการกําหนดตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม
2. ตองเริ่มตนดวยการกําหนดแผนกลยุทธ
3. ตองคํานึงถึงผลผลิต ผลลัพธ และผลลัพธสุดทาย
4. เนนการทํางานแบบประสานแนวราบ
86.การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองคกร มีลักษณะอยางไร
ก. การสรางระบบลูกคาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกองคการ
ข. มุงเนนปจจัยนําเขาและผลผลิตเปนหลัก
ค. ทํางานโดยไมตองคํานึงถึงคาใชจายเพราะภาครัฐมีหลักประกันดานการเงินจากรัฐบาล
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
การบริหารงานคุณภาพทั้งองคกรมีลักษณะ คือ
1. เนนสรางระบบลูกคาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก
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2. เนนปจจัยนําเขาและผลผลิตเปนหลัก
3. ทํางานโดยที่ไมตองคํานึงถึงคาใชจาย เพราะภาครัฐมีหลักประกันดานการเงินจาก
รัฐบาล
4. เนนกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับบัญชาอยางเครงคัด ฯลฯ
87.ขั้นตอนตอไปนี้ขั้นตอนใดตองทําเปนอันดับแรก
ก. การวิเคราะหงาน
ข. การออกแบบงาน
ค. การกําหนดอัตรากําลัง
ง. การสรรหา
ตอบ ก. การวิเคราะหงาน
กระบวนการจัดหาบุคคลเขามาทํางานนั้นประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ตามลําดับดังนี้
1. การสรรหา (Recruitment)
2. การคัดเลือก (Selection)
3. การบรรจุแตงตั้ง (Placement or Appointment)
4. การทดลองปฏิบัติงาน (Probation)
88.ขาราชการกลุมใดบางที่สามารถเขาสูระบบ “Fast Track System”
ก. ผูจบการศึกษาระดับปริญญาซึ่งเปนนักเรียนทุนรัฐบาล
ข. ผูจบการศึกษาระดับปริญญาซึ่งเปนนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง
ค. ผูจบการศึกษาระดับปริญญาที่ผานการสอบแขงขันแบบเขมขนพิเศษ
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (Fast Track System) จะเปดโอกาสใหขาราชการ
กลุมเปาหมาย 3 กลุม สามารถเขาสูระบบนี้ไดคือ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาขึ้นไปซึ่งไดรับทุนรัฐบาล
2. ขาราชการพลเรือนปจจุบันผูดํารงตําแหนงที่ใชวุฒิระดับปริญญาซึ่งผานการประเมิน
และคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
3. ขาราชการใหมผูไดรับบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันไดดวยวิธีสอบเขมขน
พิเศษ
89.ขอใดเปนสิ่งจําเปนสําหรับการบริหารงานบุคคลในยุคโลกาภิวัตน
ก. Personnel Development
ข. Classification
ค. Compensation
ง. Probation
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ขอบังคับกรมศุลกากร
วาดวยจรรยาขาราชการกรมศุลกากร พ.ศ.2552
โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 78 บัญญัติให
ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว โดยมุง
ประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ และใหสวนราชการ
กําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาวิชาชีพประกอบกับปฎิญญาอรุชาฉบับปรับปรุง (The Revised
Arusha Deciaration) กําหนดใหศุลกากร ประเทศสมาชิกจัดทําและประกาศใชประมวล
ระเบียบวาดวยความประพฤติของเจาหนาที่ (Code of Conduct) ดังนั้น จึงสมควรให
ขอบังคับกรมศุลกากรวาดวยจรรยาขาราชการกรมศุลกากรมาตรฐานโลก และเพื่อเสริมสราง
ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางกรมศุลกากรใหมีสํานึกในบทบาทและหนาที่รักษา
ไว ซึ่ ง ศั ก ดิ์ ศ รี และส ง เสริ ม ชื่ อ เสี ย ง เกี ย รติ คุ ณ อั น จะส ง ผลให ผู ป ระพฤติ เ ป น ที่ เ ลื่ อ มใส
ศรัทธา และไดรับการยกยองจากบุคคลทั่วไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
และมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 จึงออกขอบังคับกรมศุลกากรวาดวย
จรรยาขาราชการกรมศุลกากร 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) กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
(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 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
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