
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2104 304

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายศุลกากร

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Customs Laws

4. จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)

                         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

    วิวัฒนาการ ที่มา ลักษณะ และวัตถุประสงค์ของกฎหมายศุลกากร ความรับผิดในการเสียภาษีศุลกากร

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้า ความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร

หลักเกณฑ์และการตีความเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร  อำนาจหน้าที่ของพนักงานศุลกากร คดีศุลกากร

การยกเว้นอากร การคืนอากร กฎหมายศุลกากรกับการส่งเสริมการลงทุน

กฎหมายศุลกากรกับการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายศุลกากรกับกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม

และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร

    Evolution, history, characteristics and objectives of customs law. Liability for paying customs

tax. Customs protocol concerning with importing and exporting products. Offenses and

punishment as provided in customs law. Principles and interpretation of tariffs. Power and

authority of customs officials. Customs cases. Tax exemption and return. Customs law and

investment promotion. Customs law and industrial park construction and management. Customs

law and VAT law as well as international agreements on customs

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาชีพเลือกในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา



    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) อาจารย์ ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์ชั้น 1

              โทร. 0816284264      E-mail. tuksrisada@yahoo.com

    10.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

          1) อาจารย์ สมพงษ์ หลักศิลากุล

          2) อาจารย์ไพศาล ชื่นจิตร



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1. นศ.เข้าใจเนื้อหาในรา

ยวิชาและได้เตรียมคว

ามพร้อมในการศึกษา

ได้รู้จักผู้สอน

Course Introduction

แนะนำรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

การวัดผลการศึกษา

สืท่อการเรียนการสอน

การศึกษาดูงาน ณ

ด่านศุลกากร 

-ลักษณะและวัตถุประสงค์ขอ

งกฎหมายศุลกากร 

-หน้าที่ความรับผิดชอบของก

รมศุลกากร

-ที่มาและวิวัฒนาการของกฎ

หมายศุลกากรไทย

3 0 6 -บรรยาย

-การซักถาม

-สื่อ IT

-สังเกตพฤติกรรม

-ซักถาม ตอบคำถามในชั้นเรียน

-การมีส่วนร่วมของนักศึกษา

อ.พิเศษ+อ.ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

2-3. นศ.เข้าใจวิเคราะหฺ์ปั

ญหาข้อเท็จจริงเกี่ยว

กับที่มา ความเป็นมา 

ความเชื่อมโยงกับเศร

ษฐกิจโลกของกฎหมา

ยศุลกากร

-ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับก

ารค้าระหว่างประเทศ

-WTO

(องค์การค้าโลก)กับความตกล

งว่าด้วยภาษีศุลกากรและการ

ค้า 1994 ,

ความตกลงว่าด้วยตอบโต้การ

อุดหนุน(SCM)

-WCO(World Customs

3 0 6 -บรรยาย

-การซักถาม

-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

-การตอบคำถามในชั้นเรียน

-การทำกิจกรรมในชั้นเรียน

-การสอบปลายภาค

อาจารย์พิเศษ-อ.ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย



Organization)

(องค์การศุลกากรโลก)

-ข้อตกลงและอนุสัญญาระหว่

างประเทศกับการศุลกากรใน

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเ

ศรษฐกิจเจ้าพระยา อิรวดี

แม่โขง ระหว่างไทย พม่า ลาว

กัมพูชาและเวียตนาม (

ACMECS : AISP ) และ

โครงการพัฒนาความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่

มแม่น้ำโขง(Greater

Mekhong Sub Rrgion :

GMS)

-กระบวนการ logistics

เส้นทางและจุดนำเข้าส่งออก

ของประทเศไทยและภูมิภาค

อาเซียน

4-5 นศ.เข้าใจหลักการปฏิ

บัติงานของศุลกากรใ

นพิธีการต่างๆ

การศุลกากรทางเรือ :

พิธีการศุลกากรทั่วไปและเครื่

องมือเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบว

นการพิธีการศุลกากรในการต

รวจสินค้าบุคคลและยานพาห

นะ

-ใบขนสินค้า

-พิกัดอัตราศุลกากรและหลักเ

กณฑ์การตีความ

-ราคาศุลกากร

3 0 6 -บรรยาย

-การซักถาม

-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

-การตอบคำถามในชั้นเรียน

-การทำกิจกรรมในชั้นเรียน

-การสอบปลายภาค

อาจารย์ พิเศษ+อ.ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย



-ความรับผิดในการชำระค่าภา

ษี

-การเก็บค่าภาษี

-การขอคืนเงินอากร

-การยกเว้นอากร

-เบี้ยปรับ

เงินเพิ่มและดอกเบี้ย

6-7 นศ.เข้าใจหลักการปฏิ

บัติงานของศุลกากรใ

นพิธีการต่างๆ

การศุลกากรทางบก

การศุลกากรทางอากาศ

การศุลกากรทางไปรษณีย์

ของผ่านประทเศ

ของตกค้าง

3 0 6 -บรรยาย

-การซักถาม

-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

-การตอบคำถามในชั้นเรียน

-การทำกิจกรรมในชั้นเรียน

-การสอบปลายภาค

อาจารย์พิเศษ+อ.ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

8-9 นศ.เข้าใจ-อธิบายหลั

กการพิเศษของกม.ศุ

ลกากร

และความสัมพันธ์ระห

ว่างหลักกฎหมายศุลก

ากรกับพิธีการนำเข้าส่

งออกสินค้าได้

ลักษณะพิเศษของกฎหมายศุ

ลกากร

เจ้าพนักงานต่างๆและอำนาจ

ตามกฎหมายศุลกากร

ท่าหรือที่เพื่อการนำเข้าส่งออ

ก

การกำหนดท่าหรือที่

สนามบินศุลกากร

ด่านศุลกากรและเขตศุลกากร

ทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า

ข้อปฏิบัติสำหรับเดินเรือระหว่

างประเทศ

และเตรียมความพร้อมในการ

ศึกษาดูงาน

3 0 6 -บรรยาย

-การซักถาม

-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

-สื่อ IT

-การตอบคำถามในชั้นเรียน

-การทำกิจกรรมในชั้นเรียน

-การสอบปลายภาค

อาจารย์ พิเศษ+อ.ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

10 ศึกษาดูงาน ณ

ด่านศุลกากร

ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลก

3 0 6 ลงพื้นที่ -การตอบคำถามในชั้นเรียน

-การทำกิจกรรมในชั้นเรียน

อาจารย์ พิเศษ+อ.ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย



ากร -การสอบปลายภาค

11-12 ทบทวนการศึกษาดูงา

นที่ผ่านมา

ปัญหาข้อเท็จจริงจากการปฏิ

บัติงานชองเจ้าหน้าที่ศุลกากร

และบทเรียนของนักศึกษาจา

กการศึกษาดูงาน

3 0 6 นศ.รายงานประสบการณ์และซักถาม

อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม

-การตอบคำถามในชั้นเรียน

-การทำกิจกรรมในชั้นเรียน

-การสอบปลายภาค

อาจารย์ พิเศษ+อ.ศรีสดา

13-14 นศ.เข้าใจหลักเกณฑ์

หลักกฎหมายศุลกาก

รและกฎหมายที่เกี่ยว

ข้อง

สรุปหลักกฎหมาย

และการเลือกใช้วิธีการระงับข้

อพิพาทในคดีศุลกากร

-ความผิด-โทษตามกม.ศุลกาก

ร

-การดำเนินคดี

-อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงา

นศุลกากร

-การระงับคดีศุลกากร

-การควบคุมครวจสอบภายห

ลังการตรวจปล่อยสินค้า

-ของต้องห้าม ของต้องกำกัด

-เงินสินบนและรางวัลนำจับ

-มาตรการทางภาษี-การค้าแล

ะกฎหมาย-กฎระเบียบการค้า

ชายแดนที่เกี่ยวข้องกับกม.ศุล

กากร(สรรพสามิต เทสบาล

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

พรบ.การนำเข้าส่งออก

พ.ศ.2522-พรบ.การส่งเสริมก

ารลงทุน

พ.ศ.2530-พรบ.การนิคมอุตส

าหกรรม พ.ศ.2522)



-สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

กับการส่งเสริมการสลทุนและ

การส่งเสริมการส่งออก

-คลังสินค้าทัณฑ์บน

-การคืนอากรตามมาตรา 19

ทวิ

-การชดเชยค่าภาษีอากร

-เขตปลอดอากรและเขตประ

กอบการเสรี

-การส่งเสริมการลทุน(BOI)

3 0 6 -บรรยาย

-การซักถาม

-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

-การตอบคำถามในชั้นเรียน

-การทำกิจกรรมในชั้นเรียน

-การสอบปลายภาค

อาจารย์ พิเศษ-อ.ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

15 ทบทวนความรู้ที่ได้ศึก

ษามาตลอดเทอมและ

เตรียมสอบ

นศ.เสนองาน

และอาจารย์ทบทวนสาระสำ

คัญที่ต้องรู้และเพื่อเป็นความ

รู้  สำหรับเตรียมสอบ

3 0 6 -บรรยาย

-การตอบข้อซักถาม

-การเสนอแง่คิดของนศ.และอาจารย์

คะแนนกิจกรรมและสอบปลายภาค อาจารย์ พิเศษ+อ.ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        มาโนช รอดสม 2551 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร กรุงเทพมหานคร

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        1.www.customs.go.th  (กรมศุลกากร)

2.www.wco.org (องค์การศุลกากรโลก)

3.www.wto.org.(องค์การค้าโลก)

4.www.aseansec.org (ASEAN)

5.www.boi.go.th (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)

6.www.ieat.go.th (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประทเศไทย)

7.www.thaitrade.go.th (กรมการส่งเสริมการส่งออก)

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        ไม่มี

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

ในภาพรวม -การทำกิจกรรมรายบุคคล รายกลุ่ม

การส่งงานในชั้นเรียน-IT

1-15 20%

หลักกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอบปลายภาค 16 80%

รวม 100%


