
 

การปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ 
ศูนย์บริการศุลกากร 

    
บริการด้วยไมตรีจิต ที่ปรึกษาธุรกิจ เพ่ือการน าเข้า - ส่งออก 

คู่มือ 
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คํานํา 
  ฝายบริการลูกคาสัมพันธ ศูนยบริการศุลกากร สํานักงานเลขานุการกรม มีหนาที่ความ
รับผิดชอบในการใหบริการขอมูลขาวสาร  คําปรึกษา แนะนํา ตอบคําถามท่ัวไปเก่ียวกับการศุลกากร 
ผานชองทางตาง ๆ คือทางโทรศัพท   มาติดตอดวยตัวเอง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
ตลอดจนในรูปของหนังสือสอบถามหรือรอง เรียนการปฏิบัติ พิธีการศุลกากร   โดยผู รับบริการ  
มีหลายสถานะ เชน ประชาชนท่ัวไปที่ประสงคจะนําเขา-สงออกสินคา ผูประกอบการนําเขา-สงออก ตัวแทน
ออกของ นักศึกษา หนวยงานราชการตาง ๆ รวมถึงเจาหนาที่กรมศุลกากรเอง   

ในการปฏิบัติงานท่ีผานมา การใหบริการของเจาหนาที่ในฝายบริการลูกคาสัมพันธยังไมมี 
การกําหนดมาตรฐานการใหบริการ ประกอบกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 มีนโยบายใหทุกกระทรวง กรม และจังหวัดรวมท้ังรัฐวิสาหกิจ  
ที่เกี่ยวของ จัดใหมีศูนยราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพ่ือเปนหนวยงาน 
ที่ทําหนาที่ใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ และสรางความเชื่อมั่น  
ความประทับใจใหแกประชาชนที่เดินทางมาติดตอราชการกับหนวยงานของรัฐ  การปรับบทบาทของหนวยงาน
ภาครัฐเพ่ือปฏิรูปไปสูระบบราชการ 4.0 หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประกอบกับนโยบายกรมศุลกากรในการใหบริการศุลกากรดวยใจ (Customs Service Mind)     

ผูจัดทําจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ฝายบริการลูกคาสัมพันธขึ้น และ  
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนี้จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายบริการลูกคาสัมพันธ โดยเปน
แนวทางในการใหบริการที่ เปนมาตรฐานเดียวกัน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อํานวยความสะดวก  
แกผูรับบริการ กอใหเกิดความประทับใจในการใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว สรางภาพลักษณที่ดี  ผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจ มีความเชื่อมั่นตอกรมศุลกากร และเปนแนวทางในการพัฒนาเจาหนาที่ใหมที่หมุนเวียน 
มาปฏิบัติงาน ตลอดจนใชประโยชนในการบริหารจัดการงานของหนวยงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน เปนระบบ 
และเปนระเบียบเรียบรอย  

 

 

ลัยวรรณ นุดมะหมัด 

  กันยายน 2563 
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บทท่ี 1 บทนํา 

ความเปนมา 
ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ที่ตองการใหทุกกระทรวง กรม และจังหวัดรวมท้ังรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ จัดใหมี
ศูนยราชการสะดวก (Government Easy Contact Center :  GECC) เ พ่ือเปนหนวยงาน ท่ีทําหนาที่ 
ใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ และสรางความเชื่อมั่น ความประทับใจ
ใหแกประชาชนท่ีเดินทางมาติดตอราชการกับหนวยงานของรัฐ  การปรับบทบาทของหนวยงานภาครัฐ 
เพ่ือปฏิรูปไปสูระบบราชการ 4.0 หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบกับนโยบายกรมศุลกากรในการใหบริการศุลกากรดวยใจ (Customs Service Mind) เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในประเด็นความเพียงพอของความเอาใจใสตองานและ Service Mind ในการอํานวย
ความสะดวกของเจาหนาที่ศุลกากร จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีฝายบริการลูกคาสัมพันธขึ้น 
เพ่ือใหสอดลองกับนโยบายดังกลาว 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของการใหบริการตอบปญหา 

หรือคําถามเก่ียวกบัการศุลกากรท่ีไดรับทางโทรศัพทและผูรับบริการที่มาติดตอดวยตนเอง 
2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีรูปแบบและแนวทางในการใหบริการเปนมาตรฐานเดียวกัน   

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสรางภาพลักษณที่ดี ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
3. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาเจาหนาท่ีใหมที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน  
4. เพ่ือใชประโยชนในการบริหารจัดการงานของหนวยงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน เปนระบบ และ 

เปนระเบียบเรียบรอย 

ขอบเขตของการจัดทําคูมือ 
1. การใหบริการทางโทรศัพทของเจาหนาที่ฝายบริการลูกคาสัมพันธ 
2. การใหบริการผูมาติดตอดวยตนเอง ณ ฝายบริการลูกคาสัมพันธ ศูนยบริการศุลกากร 
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บทท่ี 2 ขอมลูพื้นฐานของฝายบริการลูกคาสัมพันธ 
โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของฝายบริการลูกคาสัมพันธ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตอบปญหาหรือคําถามเก่ียวกับการศุลกากรที่ไดรับ
ทางโทรศัพท โทรสาร เว็บไซต อีเมล ของ Call 
Center 

- ตอบปญหาหรือคําถามเกี่ยวกับการศุลกากรและ
ใหบริการขอมูลขาวสารแกผูรับบริการที่มาติดตอ
ดวยตนเอง ณ ศูนยบริการศุลกากร และทางโทรศัพท
ทีผ่านการกล่ันกรองของ Call Center 

- ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้น
รวมท้ังรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นเพื่อใหงาน
ศุลกากรเปนไปดวยความสะดวกและถูกตอง 

- ประสานงานและเปนตัวกลางในการแกไขปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการใหบริการทางศุลกากร ให
เปนไปดวยความเรียบรอย ติดตามผลการดําเนินงาน
และแจงกลับผูรับบริการตามกําหนดเวลา 

- ประสานงานในการจัดสงเจาหนาท่ีไปปฏิบัติงาน ณ 
ศูนยบริการตาง ๆ ของสวนราชการอ่ืน ๆ ที่มีการรองขอ 

-  ปฏิบั ติ หน าที่ อื่ นที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย 

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพนัธ์ 

- ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลในระบบตอบรับ
อัตโนมัติของ  Call Center และขอมูลในหัวขอ 
“ศูนยบริการศุลกากร” ในเว็บไซตของกรมศุลกากร 
และฐานขอมูลสําหรับการตอบปญหาหรือคําถาม
ของศูนยบริการศุลกากรใหถูกตองและเปนปจจุบัน 

-  จัดทํ าฐานขอมู ลสํ าหรับการตอบปญหาของ 
ฝายบริการลูกคาสัมพันธ 

- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและสถิติตาง ๆ ของ
ศูนยบริการศุลกากร 

- วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการใหบริการของศูนยบรกิาร
ศุลกากรเพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขตอกรมศุลกากร 

- ประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยบริการ
ศุลกากร 

- ตอบขอซักถาม ประสานกับเจาหนาที่และหนวยงาน 
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองแจงแกผู ใชบริการของ
ศูนยบริการศุลกากร  ชวยประสานหนวยงานเพ่ือ
แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานศุลกากรใหแก
ผูใชบริการ รวมถึงเผยแพรองคความรูในงานศุลกากร 

-  ปฏิบั ติ หน าที่ อื่ นที่ เ กี่ ย วข องห รือตาม ท่ี ได รับ
มอบหมาย 

ฝ่ายวเิคราะห์และพฒันา 

ผู้อาํนวยการศูนย์บริการศุลกากร 

- ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งานรับ-สงหนังสือ 
- ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ธุรการ 

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าสัมพนัธ์ หัวหน้าฝ่ายวเิคราะห์และพฒันา 
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ชองทางการติดตอศูนยบริการศุลกากร 
1. ฝายบริการลูกคาสัมพันธ ศูนยบริการศุลกากร หมายเลขโทรศัพท 0 2667 6000 หรือ 0 2667 7000 ตอ 

20-4623 20-5844 ถึง 20-5848 และ 20-5850 
2. สายดวนบริการศุลกากร (Call Center) โทร. 1164 โดยผูใหบริการ Call Center 1164 
3. สอบถามผานระบบคําถามอัตโนมัติทางเว็บไซต www.customs.go.th หัวขอ “ติดตอเรา” ประเภทของเรื่อง 

“สอบถามงานศุลกากรท่ัวไป” โดยผูใหบริการ Call Center 1164 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส e-mail : 1164@customs.go.th โดยผูใหบริการ Call Center 1164 
5. หนังสือสอบถาม สงไปท่ี ศูนยบริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1  

กรมศุลกากร 
6. ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยบริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 

กรมศุลกากร 
แหลงขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงาน  
1. หนังสือพิกัดอัตราศุลกากร 
2. ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
3. คําถาม-คําตอบของฝายบริการลูกคาสัมพันธ 
4. เว็บไซตศูนยบริการศุลกากร เว็บไซตกรมศุลกากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
5. คูมือการปฏิบัติงานรวมกันระหวางศูนยบริการศุลกากรและผูใหบริการ Call Center 1164 
6. แหลงขอมูลอ่ืน ๆ ที่จําเปน 

องคความรูที่จําเปนสําหรับการใหบริการ 
1. กฎหมายศุลกากร และกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2. พิกัดอัตราศุลกากร 
3. ราคาศุลกากร 
4. สิทธิประโยชนทางศุลกากร 
5. สิทธิพิเศษทางการคา 
6. พิธีการนําเขา-สงออก 
7. โครงการตาง ๆ ที่กรมศุลกากรเปดใหบริการ 
8. เรื่องอ่ืน ๆ เชน กรณีหลอกลวง  
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ฝายบริการลูกคาสัมพันธ ศบศ. 
7 

เครื่องมือและอุปกรณที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
1. โทรศัพท Avaya IP Phone  
2. คอมพิวเตอร ซึ่งมีระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

2.1. Customs Registration 
2.2. Customs Fee System 
2.3. e-Import 
2.4. e-Export 
2.5. e-Tax Incentives Registration 
2.6. e-Licensing 
2.7. e-Transition System 
2.8. Intranet 
2.9. Internet 
2.10. MailGoThai 
2.11. Receipts & Payments 
2.12. Reference File 
2.13. ระบบตรวจสอบขอมูลโดยไมใชสําเนาเอกสารทางราชการ (No Copy) (ฉพาะเคร่ืองที่มีการเชื่อมตอ

เครื่องอานบัตรประชาชน) 
2.14. ระบบพิจารณาปญหาพิกัดอัตราศุลกากร 
2.15. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  (e-Office) 

3. จัดทําปายประชาสัมพันธการใหบริการและชองทางการใหบริการ ขนาด 60 x 160 เซนติเมตร ติดต้ัง  
ณ พื้นท่ีใหบริการของฝายบริการลูกคาสัมพันธ 

4. จัดทําบัตรคิว เพ่ือรองรับการใหบริการกรณีท่ีมีผูใชบริการเปนจํานวนมาก 
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บทท่ี 3 หลักท่ัวไปในการใหการบริการ 
ความหมายของการบริการ  

การบริการ (Service) ตามความหมายของกรมศุลกากร หมายถึง การกระทํากิจกรรมใด ๆ ดวย
รางกายเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืน ซึ่งเกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก ความสามารถสราง
ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการได ซึ่งการกระทําดวยรางกาย คือ การแสดงออกดวยการแตงกาย กิริยา ทาทาง
และวิธีพูดจา 

การบริการท่ีดี (Service Mind) ตามความหมายของสํานักงาน ก.พ. หมายถึง ความต้ังใจและความ
พยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชน ขาราชการ หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
ลักษณะการบริการที่ดี 
1. หลักการใหบริการที่ดี 

1.1. ผูรับบริการตองมากอนเสมอ หมายถึง คํานึงถึงผูรับบริการกอนสิ่งอ่ืนใด 
1.2. ผูรับบริการถูกเสมอ ไมวาผูรับบริการจะพูดจะทําอยางไร ตองไมโตแยงเพ่ือยืนยันวาผูรับบริการผิด 
1.3. ใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร เพ่ือใหผูรับบริการรูสึกอบอุนสบายใจ 
1.4. ใหบริการแกผูรับบริการทุกคนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันตามลําดับกอน-หลัง  

2. หลักการรับฟง...ดวยใจ 
2.1. ใหเกียรติผูพูด ตระหนักถึงความสําคัญของผูพูด 
2.2. เปดใจรับฟงอยางมีสติ ปราศจากอคติ ตั้งใจ ใสใจ และจริงใจ  
2.3. ฟงโดยรับรูสาระไดอยางถูกตองตรงตามที่ผูพูดตองการสื่อสาร 
2.4. ฟงโดยรับรูถึงอารมณและความรูสึกของผูพูดอยางถูกตองตรงสภาพความเปนจริง 
2.5. รับฟงโดยไมฆาตัดตอนการส่ือสาร 
2.6. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการรับฟง 

3. หลักการสื่อความ...ดวยใจ 
3.1. เปดใจที่จะสื่อความ 
3.2. ใหเกียรติตอผูฟงเสมอ 
3.3. คิดกอนพูดเสมอ 
3.4. ถายทอดดวยความจริงใจ 
3.5. ใชภาษาเปนและเหมาะสม 
3.6. สื่อความขอมูลที่เปนจริงและมีคุณภาพ ไมฆาตัดตอนการส่ือสาร 
3.7. สื่อความดวยความเปนมิตร เปนกันเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม 

4. หลักการใชน้ําเสียงขณะใหบริการ 
4.1. พูดดวยนํ้าเสียงดังปกติ ชัดเจน ดวยความสุภาพ ไมดัดเสียง 
4.2. น้ําเสียงชวนฟงเมื่อยิ้มขณะสนทนา 
4.3. มีหางเสียงและมีคําขานตลอดการสนทนา 
4.4. จังหวะการพูดไมเร็วหรือชาเกินไป 
4.5. รูจังหวะในการพูด ไมพูดตอเนื่องคนเดียว หรือขัดจังหวะผูที่กําลังพูด 
4.6. เต็มใจ ใสใจ สดใส กระตือรือรน จริงใจ มั่นใจ เปนมืออาชีพ 
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คุณสมบัติเจาหนาที่ผูใหบริการที่ดี 
1. ดูแลรางกายใหสะอาดอยูเสมอ 
2. แตงกายสุภาพเรียบรอยถูกระเบียบ 
3. มีอัธยาศัยไมตรีอันดี เปนมิตร กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใสเสมอ  
4. เอาใจใส กระตือรือรน และมีความพรอมในการใหบริการ  
5. มีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ ใหเกียรติผูรวมงานและผูรับบริการ 
6. มีความสามารถในการจัดการอารมณ  
7. มีความรับผิดชอบ รอบรู ความจําและปฏิภาณไหวพริบดี 
ความคาดหวังของผูรับบริการ 
1. โทรติดงาย ไมตองรอสายนาน 
2. มีการตอบรับดวยนํ้าเสียงที่เปนมิตร ยืนยันสถานที่หนวยงานผูรับสาย 
3. เจาหนาที่ยินดีรับฟง และโตตอบอยางสุภาพ 
4. รูวาจะตองติดตอใคร ที่ไหน 
5. มีสถานที่รับรอง สะดวก  
6. ไดรับการตอนรับดวยความเต็มใจ มีความเปนมิตร 
7. ไดรับการบริการอยางเทาเทียม ยุติธรรม 
8. ไดขอมูลที่ถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงค 
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มาตรฐานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 

1. แจงขอมูลใหทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการ ระยะเวลาในการใหบริการ เชน การติดปายประกาศ 
เปนตน 

2. ใหบริการตามลําดับขั้นตอนการขอรับบริการกอน – หลัง อยางยุติธรรม โดยมีระบบบัตรคิว 

3. ใหบริการดวยระยะเวลาที่เหมาะสมกับสภาพะงานบริการหรือตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงาน 

4. ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว ครบถวน ถูกตองและใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 

5. ใหมีคูมือการใหบริการประชาชน สําหรับเผยแพรใหกับผูรับบริการ  
6. มีระบบประเมินผลการใหบริการแบบทันทวงที และสรุปผลเปนรายเดือนหรือรายไตรมาส โดยใหนํา

ขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการใหบริการใหดียิ่งขึ้น 

มาตรฐานส่ิงอํานวยความสะดวก 

1. มีเคานเตอรหรือจุดใหบริการอยางเพียงพอตอผูรับบริการ 

2. มีมุมใหคําปรึกษา แกผูรับบริการท้ังรายใหมและรายเกา หรือผูที่ตองการรับคําปรึกษาแนะนําเพ่ิมเติม 

3. มีอุปกรณและเครื่องมือที่พรอมสําหรับใหบริการ เชน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร 
เปนตน  

4. มีเคานเตอรหรือสถานท่ีสําหรับกรอกเอกสารใหกับผูรับบริการ รวมถึงแบบฟอรม อุปกรณ เชน 
ปากกา และตัวอยางการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ ที่จําเปน เปนตน 

5. มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสํานักงาน สําหรับใหบริการอยางเพียงพอ เชน น้ําดื่ม มุมกาแฟ มุม
หนังสือพิมพ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับคนหาขอมูลการใหบริการของกรมศุลกากร เปนตน 

6. มีที่นั่งรอสําหรับผูรับบริการอยางเพียงพอ 

7. มีปายประกาศบอกข้ันตอนการใหบริการ/ปายประชาสัมพันธบอกจุดบริการ ปายแสดงกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานอยางชัดเจน หรือปายแสดงรายละเอียดอ่ืนที่จําเปนสําหรับผูรับบริการ  

8. มีบอรดแสดงแผนผังรายชื่อเจาหนาท่ีผูใหบริการ เปดเผยใหกับผูรับบริการ  
9. มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายนอกสํานักงาน เชน หองสุขา ตู ATM ทางลาดสําหรับคนพิการ ที่จอดรถ

สําหรับผูรับบริการ เปนตน  
10. มีปายบอกทางไปจุดรับบริการ และปายบอกสถานที่ตั้งของ สิ่งอํานวยความสะดวกภายนอกสํานักงาน  
11. สถานท่ีใหบริการในภาพรวมมีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย 

12. เปดรับฟงความคิดเห็นหรือขอรองเรียนตอการใหบริการ เชน มีตูแสดงความคิดเห็น เปนตน         

 
 
 
 



บทที่ 4 รูปแบบการใหบริการของฝายบริการลูกคาสัมพันธ 
 

 

 

 

 

1. แผนผังการใหบริการแกประชาชนทางโทรศัพทของฝายบริการลูกคาสัมพันธ ศูนยบริการศุลกากร กรมศุลกากร 

 

การใหบริการทางโทรศัพท 

“พนักงานรับโทรศัพท เปรียบเสมือน ตัวแทนขององคกร 
ที่ทําใหลูกคาประทับใจ หรือ ไมประทบัใจ” 

เลือกหมายเลขตามเสียง (VOICE) 
หรือ กด 0 ติดตอ Operator 

กดหมายเลข 
20-4623, 20-5844-8, 20-5850 

เจาหนาท่ีฝายบริการลูกคาสัมพันธรับสาย 

เจาหนาทีพ่ิจารณา 
ขอสอบถาม 

กรณีไมสามารถตอบ 
ขอสอบถามไดเอง 

กรณีสามารถตอบ 
ขอสอบถามได 

ตอบไดทันที 

ผูรับบริการสอบถามขอมูลทางหมายเลขโทรศัพทกลางของกรมศุลกากร 
0 2 667 6000 หรือ 0 2667 7000 

เจาหนาท่ี 
ใหขอมูล/คําแนะนํา 

ดําเนินการดังนี้ 
 ขอหมายเลขติดตอกลับ 
 สืบคนขอมูลจากฐานขอมูล 
 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือขอขอมูล 

สืบคนขอมูลเพิม 

เจาหนาท่ีติดตอกลับเพื่อใหขอมูล 

บันทึกรายละเอียดการใหบริการลงในแบบรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

ตอสายไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อใหตอบขอสอบถามโดยตรง 

ภายใน 5 นาท ีนับแตไดรับเรือ่ง 

ภายใน 60 นาท ี

ภายใน 5 นาท ี

ภายใน 15 นาท ี
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2. ขั้นตอนการใหบริการทางโทรศัพท 

 

3. มาตรฐานการใหบริการทางโทรศัพท 
กรณีรับโทรศัพทจากผูรับบริการ 
3.1. กลาวคําทักทาย : Greeting 

- สวัสดีคะ/ครับ ศูนยบริการศุลกากร ดิฉัน/ผม.......รับสาย ยินดีใหบริการคะ/ครับ 
3.2. สอบถามขอมูลเบื้องตน : Asking 

- ขณะนี้ดิฉัน/ผม เรียนสายกับใครคะ/ครับ 
- วันน้ีคุณ ..... ตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใด/อะไรคะ/ครับ 
3.2.1. กรณีถือสายรอ 

- กรุณาถือสายรอสกัครูนะคะ/ครับ 
- ขอบคุณที่ถือสายรอนะคะ/ครับ 
- คุณ....คะ/ครับ ดิฉัน/ผม กําลังตรวจสอบขอมูลอยูนะคะ/ครับ 
- กรุณาถือสายรอตออีกสักครูนะคะ/ครับ 

3.2.2.การประชุมสาย 
- (แจงผูสอบถามใหรอสายกอน) คุณ ....... คะ/ครับ ดิฉัน/ผมจะประสานงานไปยังแผนก/ 

เจาหนาที่....... กรุณาถือสายรอสักครูนะคะ/ครับ 
- (แจงเจาหนาที่ที่ประสานงานดวย) คุณ ....... คะ/ครับ ดิฉัน/ผมมีผูสอบถามเรื่อง ....... อยูในสาย  

จึงขออนุญาตใหผูติดตอสอบถามเจาหนาที่โดยตรง ซึ่งทางดิฉัน/ผมขออนุญาตรวมรับฟงดวย 
นะคะ/ครับ 

3.2.3. การโอนสาย 
- คุณ ....... คะ/ครับ ดิฉัน/ผมจะโอนสายใหแผนก.......โปรดแจงขอมูลเกี่ยวกับ......... กรุณา  

ถือสายรอสักครูนะคะ/ครับ 
3.3. การกลาวคําลงทาย : Ending 

- คุณ ........ มีขอมูลสอบถามเพ่ิมเติมไหมคะ/ครับ 
- ขอบคุณที่ใชบริการ สวัสดีคะ/ครับ 

 

 

Greeting gg ทักทาย

Asking gg สอบถามและให้ข้อมูลมมู /ลล//คาํแนะนํา

Endinggg จบการสนทนา
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กรณีโทรศัพทติดตอกลับไปยังผูรับบริการ 
1. กลาวคําทักทายทางโทรศัพทดวยความสุภาพ “สวัสดีคะ/ครับ ดิฉัน/ผม... จาก (ชื่อหนวยงาน) ขอ

เรียนสายคุณ...............” 

2. แจงวัตถุประสงคในการติดตอ  
3. กลาวจบการสนทนา  “ขอบคุณคะ/ครับ” หรือ “สวัสดีคะ/ครับ” 

4. ขอพึงปฏิบัติ 
4.1. การรับสาย 

4.1.1. รับสายโทรศัพทภายใน 3 กริ๊ง 
4.1.2. รับโทรศัพทตามมาตรฐานองคกร (ทักทาย+ชื่อองคกร/แผนก+ชื่อผูรับสาย) 
4.1.3. เตรียมกระดาษ ปากกา จดบันทึกใจความสําคัญระหวางการสนทนา 
4.1.4.  ควรขอขอมูลจากผูติดตอใหชัดเจนวาตองการสอบถามเรื่องอะไร เพ่ือนําไปสูการหาขอมูล  

ที่ถูกตอง 
4.1.5. กรณีที่เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไมอยูหรือไมสามารถรับโทรศัพทได ใหผูรับโทรศัพทสอบถามชื่อ 

หมายเลขติดตอกลับ และรายละเอียดตาง ๆ เพื่อแจงใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทราบตอไป 
4.2. การพักรอสาย 

4.2.1. ขออนุญาตใหผูติดตอรอสายสักครู 
4.2.2. อยาปลอยใหรอสายนาน คอยใหขอมูลแกผูติดตอเปนระยะ ๆ 

4.3. การประชุมสาย (Join หรือ Conference) ควรแจงหรือขออนุญาตกับทุกสายกอน 
4.4. การโอนสาย  

4.4.1. กรณีท่ีควรโอนสาย 
- ไมสามารถประชุมสายไดเทานั้น เชน ผูติดตอขอสายเจาหนาที่ฝายนั้น ๆ เปนการเฉพาะ 
- ขอสอบถามมีความยากซับซอนฟงแลวไมสามารถทําความเขาใจได  
- ฝายใดฝายหน่ึงไมสะดวกใหประชุมสาย 

4.4.2.  ขออนุญาตปลายสายกอนโอน พรอมแจงเบอรโทรศัพทที่กําลังจะโอนไปแกผูติดตอ 
4.4.3. เมื่อบุคคลท่ี 3 รับสาย ควรแจงขอมูลรายละเอียดใหบุคคลที่ 3 ทราบกอน 
4.4.4. ปลอยสายใหผูติดตอและบุคคลท่ี 3 คุยกัน  

4.5. การวางสาย 
4.5.1. ควรแนใจวาผูติดตอไมมีขอมูลสอบถามเพ่ิมเติมแลว 
4.5.2. หากตองใชเวลาคนหาขอมูล ตองขออนุญาตโทรกลับภายหลัง ตองจดรายละเอียดของผูติดตอ

ใหครบถวนและถูกตอง 
4.5.3. ใหขอมูลและเบอรโทรกลับของผูใหบริการแกผูติดตอ เพ่ือสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได 

ในภายหลัง 
5. ขอพึงระวังในขณะใหบริการ 

5.1. อยาเคี้ยวอาหารขณะสนทนา 
5.2. อยาหายใจแรงใสโทรศัพทขณะสนทนา 
5.3. อยาอารมณเสียกับผูติดตอ 
5.4. อยาใหผูติดตอรอสายนาน คอยใหขอมูลแกผูติดตอเสมอวากําลังถึงข้ันตอนใด 
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5.5  
5.6        

 

1.  
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2. ขั้นตอนการใหบริการแกผูมาติดตอดวยตนเอง 

      
 
3. มาตรฐานการใหบริการแกผูมาติดตอดวยตนเอง 

3.1. การตอนรับ 
3.1.1. กลาวตอนรับและทักทายผูรับบริการดวยอัธยาศัยไมตรีอันดีและเปนมิตร 

- “สวัสดีคะ/ครับ ตองการติดตอเรื่องอะไรคะ/ครับ” 
3.1.2. กลาวเชิญผูรับบริการไปที่โตะเจาหนาที่ที่วางอยู 

- “เชิญที่โตะเจาหนาที่ ................ คะ/ครับ” 
3.1.3. กรณีเจ าหนาที่ ใหบริ การ เ ต็มทุกโต ะ  ให เชิญผู รับบริการ น่ังรอที่ โซฟา รับรองก อน  

เมื่อเจาหนาที่ทานใดวางใหรีบมาใหบริการทันที 
3.1.4. ถาหากมีผู รับบริการเปนจํานวนมาก เกิดการบริการท่ีลาชาหรือมีขอผิดพลาดใด ๆ  

ตองกลาวคําวา “ขอโทษ” เสมอ 
3.2. สอบถามความตองการและใหขอมูล คําแนะนํา 

3.2.1. ใหบริการภายในเวลาท่ีเหมาะสม  
3.2.2. หากดําเนินการไมได ตองชี้แจงเหตุผลและแจงใหทราบความคืบหนาของเร่ืองที่ขอรับบริการ 

3.3. หลังเสร็จสิ้นการใหบริการ 
3.3.1. สอบถามผูรับบริการวาไดขอมูลครบถวน ตรงกับความตองการหรือไม ตองการสอบถามขอมูล

อ่ืนอีกหรือไม  
3.3.2. ขอรับการประเมินผลความพึงพอใจ โดยใหผูรับบริการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผาน

ระบบออนไลน“ 
- “กรุณาตอบแบบสอบถามผาน QR Code ดวยคะ/ครับ” 

3.3.3. หากผูรับบริการกลาวคําขอบคุณ ใหกลาวคําวา “ยินดีคะ/ครับ”  
 

 

 

Greetingg กล่าวต้อนรับ

Asking g สอบถามความต้องการและให้ข้อมูลมู /ล/คาํแนะนํา

Ending g ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ
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4. การใหบริการเมื่อผูรับบริการเกิดความไมพอใจ มีอารมณโกรธ 
4.1. เชิญผูรับบริการรายนั้นไปหองที่มีอุณหภูมิเย็น ๆ สภาพแวดลอมที่ดีและเหมาะสม บริการน้ําดื่ม 
4.2. สอบถามความตองการหรือเรื่องราว และรับฟงอยางจริงใจ ตั้งใจ ใสใจ  
4.3. เก็บขอมูลโดยจดหรือจํารายละเอียด แววตาและทาทางบงบอกถึงความสนใจ  
4.4. เมื่อมีคําตําหนิหรือรองเรียนจากผูรับบริการ หามสวนคําตอบกลับไปทันที เพราะผูรับบริการยังพูด  

ไมจบ อารมณความรุนแรงก็จะสูงขึ้นไปอีก  
4.5. กลาวขอโทษผูรับบริการอยางเปนกลาง ๆ ไวกอน ไมจําเปนตองไปหาขอพิสูจนวาใครผิดหรือถูก  

โดยกลาวคําวา  
- “ขออภัยดวยคะ/ครับ ที่ทําใหคุณ ...(ชื่อผูรับบริการ)... ไมไดรับความสะดวก” หรือ 
- “ในกรณีนี้ดิฉันขอโทษเปนอยางสูงที่เกิดเหตุการณอยางนี้” หรือ   
- “ขอโทษนะคะ/ครับที่ทําใหเสียเวลา” 

5. ขอพึงระวังในขณะใหบริการแกผูรับบริการดวยตนเอง 
5.1. ไมควรเอนหลังพิงเกาอ้ีขณะใหบริการ  
5.2. ไมควรนั่งโยกเกาอ้ีหมุนไปหมุนมา  
5.3. ไมควรเคาะโตะหรือกอดอกระหวางใหบริการ 
5.4. ไมควรกมหนา หรือไมสบตาผูรับบริการ 
5.5. ไมพูดจา หรือหยิบของขามหนาขามตาผูอื่น 
5.6. ไมรับประทานอาหาร หรือของขบเค้ียวตาง ๆ 
5.7. ไมทาวเอว เกาหัว หาวนอน หยอกลอเลนกันขณะใหบริการ 
5.8. ไมเสริมสวย ลวง แคะ แกะ เกา ขณะใหบริการ 

 

มาตรฐานการใหบริการแกผูติดตอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส(E-mail) 
1. รูปแบบการตอบกลับทาง e-mail 

เรียน คุณ / บริษัท  
     ... (ชื่อ/หนวยงาน) .... ไดรับ e-mail ของทานแลว เนื่องจากคําถามยังไมชัดเจน จําเปนตองขอ
รายละเอียดเพ่ิมเติม คือ .... และจะไดรีบดําเนินการ 
 

2. ประเภทคําถาม 

2.1 กรณีขอมูลทั่วไป ที่สามารถตอบได หนวยงานจัดสงขอมูลตามวัตถุประสงคของผูรับบริการโดยเร็ว 
2.2 กรณีขอมูลเปนความลับ ใหตอบปฏิเสธอยางสุภาพ พรอมใหเหตุผล หรือขอกฎหมาย 
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บทท่ี 5 แนวทางการพัฒนาบุคลากรใหมของฝายบริการลูกคาสัมพันธ 
แนะนําภาพรวมและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. แนะนําขอมูลพื้นฐานของฝายบริการลูกคาสัมพันธ 
2. แนะนําหลักท่ัวไปในการใหบริการ 
3. แนะนําองคความรูที่จําเปนสําหรับการใหบริการ 
4. แนะนําการใชเครื่องมือและระบบงานท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน  
5. แนะนํารูปแบบ ทักษะและมารยาทการใหบริการ 
วิธีการพัฒนาบุคลากร 
1. การสอนงาน (Coaching) สําหรับบุคลากรที่บรรจุใหม รับโอน หรือบรรจุกลับ ตามแผนการสอนงาน 

ทีก่รมศุลกากรกําหนด 
2. การพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) การมอบหมายงาน (Job Assignment)  การศึกษา

ดวยตนเอง (Self-Learning) หรือการใหคําปรึกษาแนะนํา (Consulting) หรือวิธีที่เหมาะสมสําหรับ
เจาหนาที่ท่ียายมาปฏิบัติงานจากหนวยงานภายในกรมศุลกากร 

3. จัดใหมีพ่ีเลี้ยงประกบ โดยเรียนรูงานจากพ่ีเลี้ยง  
4. ศึกษารายงานคําถาม-คําตอบจากผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

เกณฑการประเมินผล 
1. ดูบุคลิก ลักษณะ มารยาทขณะใหบริการ 
2. ดูองคความรูจากการถาม-ตอบขณะใหบริการ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


