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พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 
เน่ืองในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

“... งานราชการน้ัน คืองานของแผ่นดิน มีผลเก่ียวเน่ืองถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและ
ประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพ่ือให้งานดำเนินต่อเน่ือง

ไปไม่ขาดสาย ดังน้ัน ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเร่ืองใคร
เป็นผู้ทำมาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน ข้ึนเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือประโยชน์

ท่ีจะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละ 
และด้วยความสุจริตจริงใจ งานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้อย่างราบร่ืน ไม่ติดขัด 

และสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและย่ังยืนตลอดไป ...”





ค�ำปรำรภ
กรมศุลกากร มีภารกจิเกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษอีากรจากการน�าเข้าและส่งออกสนิค้า 

รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดตามกฎหมายศุลกากร และ
กฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้การเสนอแนะนโยบายการจดัเก็บอากรต่อกระทรวงการคลงั  
ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการส่งออก และการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
และประชาชน

จากภารกิจที่ส�าคัญดังกล่าว ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด 
กรมศลุกากร ต้องปฏิบตัหิน้าทีใ่ห้ถกูต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม รวมถงึต้องปฏบิตัิ
หน้าท่ีด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ ยดึหลักธรรมาภิบาล โดยค�านงึถงึคณุธรรมและจรยิธรรม 
ต้องมุง่รกัษาจรรยาข้าราชการ เพื่อให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  
กรมศุลกากร พ.ศ. 2563 และคู่มือการปฏิบัติ ฉบับนี้ จะเป็นพื้นฐานและแนวทาง 
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมศุลกากรทุกท่าน ได้น�าไปปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกรมศุลกากรต่อไป

                                                                                                                 
                                                           (นายพชร อนันตศิลป์)

                                                   อธิบดีกรมศุลกากร



ค�ำน�ำ
พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 78 บญัญติัให้

ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามท่ีส่วนราชการก�าหนดไว้  
โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการท่ีดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และ 
ให้หน่วยงานก�าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ 
ของงานตามหลกัวชิาและจรรยาวชิาชพี โดยให้มกีารรบัฟังความคดิเห็นของข้าราชการและ
ประกาศให้ประชาชนทราบด้วย ประกอบกับปฏญิญาอรชุาฉบบัปรบัปรงุ (The Revised 
Arusha Declaration) ท่ีเกีย่วข้องกบัการศลุกากร ก�าหนดให้ประเทศสมาชกิจัดท�าและ
ประกาศใช้ประมวลระเบียบว่าด้วยความประพฤติของเจ้าหน้าที่ โดยกรมศุลกากร 
มีการออกข้อบงัคบักรมศลุกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศลุกากร พ.ศ. 2552 และ
คู่มือปฏิบัติ ซึ่งหากนับถึงปีปัจจุบันถือเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร ประกอบกับ 
กรมศุลกากรมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 แทนฉบับเดิม และ 
แผนยทุธศาสตร์การขบัเคลือ่นคณุธรรมจริยธรรม ของกรมศลุกากร (พ.ศ. 2562 - 2565)  
ได้บรรจโุครงการปรับปรงุคู่มอืจรรยาข้าราชการกรมศุลกากรไว้ 

กรมศลุกากรจงึได้มคี�าสัง่กรมศลุกากร ท่ี 557/2562 ลงวนัที ่ 27 พฤศจกิายน 
2562 แต่งตัง้คณะท�างานปรบัปรงุข้อบังคบัและคูม่อืการปฏบิตัติามข้อบงัคบักรมศลุกากร 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศลุกากร เพือ่ให้มคีวามสอดคล้องกบักฎหมาย ระเบยีบ และ



สถานการณ์ปัจจบุนั โดยคณะท�างานฯ ได้ด�าเนินการจดัท�าข้อบงัคบักรมศลุกากรว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมศลุกากร พ.ศ. 2563 ทีผ่่านการรบัฟังความคดิเหน็ของข้าราชการ 
กรมศลุกากรเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว และมกีารประกาศใช้เมือ่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 

เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมศุลกากร มีแนวทาง 
ในการปฏบิตัติามข้อบงัคับกรมศลุกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศลุกากร พ.ศ. 2563 
คณะท�างานฯ จงึได้จดัท�าข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร  
พ.ศ. 2563 และคู่มอืการปฏบิตั ิ

หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ข้อบงัคบักรมศลุกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศลุกากร 
พ.ศ. 2563 และคูม่อืการปฏบิตั ิ ฉบบันี ้ จะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ พนกังานราชการ 
เเละลูกจ้างของกรมศุลกากร ในการศึกษา ท�าความเข้าใจ และยึดถือเป็นแนวทาง 
ในการปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป
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ข้อบังคับกรมศุลกำกร
ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรกรมศุลกำกร

พ.ศ. 2563

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 78 
บญัญตัใิห้ข้าราชการพลเรอืนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามทีส่่วนราชการก�าหนดไว้  
โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการท่ีดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และ 
ให้ส่วนราชการก�าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการให้สอดคล้องกับลักษณะ 
ของงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ประกอบกับปฏิญญาอรุชา
ฉบับปรับปรุง (The Revised Arusha Declaration) ก�าหนดให้ประเทศสมาชกิจดัท�า
และประกาศใช้ประมวลระเบยีบว่าด้วยความประพฤตขิองเจ้าหน้าที ่(Code of Conduct) 
ดังนั้น จึงสมควรให้มีข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร 
ไว้เป็นประมวลความประพฤติเพื่อส่งเสริมกรมศุลกากรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการ
ศุลกากรที่เป็นเลิศ และเพื่อเสริมสร้างข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
กรมศุลกากรให้มีส�านึกในบทบาทและหน้าที่ รักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรี และส่งเสริมชื่อเสียง 
เกียรติคุณ อันจะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และได้รับการยกย่องจาก
บุคคลทั่วไป

อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการ 
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงออกข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
กรมศุลกากร พ.ศ. 2563 ไว้ดังต่อไปนี้
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หมวด 1   
บทท่ัวไป

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
กรมศุลกากร พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร  
พ.ศ. 2552 และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ 4 ให้กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด 2   

จรรยำข้ำรำชกำรกรมศุลกำกร
ข้อ 5 ข้าราชการกรมศุลกากรพงึยดึมัน่จรรยาข้าราชการกรมศลุกากร ดงัต่อไปนี้

(1)  ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
(2)  ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(3)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
(4)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
(5)  กล้ายืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง
(6)  เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
(7)  ด�ารงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อ 6 ในการยดึมัน่จรรยาข้อ 5 (1) ซือ่สตัย์สจุรติและรบัผิดชอบ อย่างน้อยข้าราชการ
กรมศุลกากรพึงปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตระหนักส�านึกในหน้าที่  
โดยยดึหลกักฎหมายและหลักจริยธรรม

(2) ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่หรืออิทธิพลอันจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้อื่น 
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

(3) ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบเตม็ความสามารถ เสยีสละ อทิุศตน 
และรักษามาตรฐานการให้บริการในระดับสากล
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(4) อทุศิแรงกาย แรงใจ ผลกัดนัภารกจิของตนให้บรรลผุลด้วยความถกูต้อง
ชอบธรรม

(5) พร้อมรับผิดชอบต่อผลของการกระท�าของตนเอง

ข้อ 7 ในการยดึมัน่จรรยาข้อ 5 (2) ปฏบิตัหิน้าท่ีโดยไม่เลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม  
อย่างน้อยข้าราชการกรมศุลกากรพึงปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพอ่อนโยน มีน�า้ใจ เอื้ออาทรต่อผู้ติดต่อ
ราชการอย่างเท่าเทียมกัน

(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค ละเว้นการเลือกปฏิบัต ิ
โดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดต่อราชการ อันเนื่องมาจากความใกล้ชิด ฐานะทางเศรษฐกิจ  
สผีวิ เช้ือชาติ แหล่งก�าเนดิ ศาสนา ภาษา เพศ อาย ุหรอืความผดิปกตขิองร่างกายหรือจติใจ

(3) อ�านวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แล้วเสร็จ 
ตามเวลาอย่างเป็นธรรม

(4) ไม่กระท�าการใดอนัเป็นการช่วยเหลอื อปุถมัภ์ หรือเลอืกปฏบิติัอย่างไม่เป็นธรรม
(5) รักษาความเป็นกลางทางการเมือง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ 

ทกุฝ่ายได้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค

ข้อ 8 ในการยึดมั่นจรรยาข้อ 5 (3) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน อย่างน้อยข้าราชการ 
กรมศุลกากรพึงปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความเพยีรพยายาม ฝ่าฟันอปุสรรค และมุง่มัน่ให้บรรลุ 
ผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

(2) ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายด้วยความรอบคอบ  
โดยวิธีการและกระบวนการที่ถูกต้องชอบธรรม

(3) พฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะเหมาะสมสอดคล้อง
กบัเทคโนโลยี วิทยาการ และบริบทของสังคม

(4) ประสานงาน รวมพลังสามัคคีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจ
ให้บรรลุผลส�าเร็จเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

(5) ปรบัปรุงวธิกีาร กระบวนการท�างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ทีไ่ม่ชอบธรรม หรอื 
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
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ข้อ 9 ในการยึดมั่นจรรยาข้อ 5 (4) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและ 
สามารถตรวจสอบได้ อย่างน้อยข้าราชการกรมศุลกากรพึงปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้
(2) พร้อมรับการตรวจสอบและพร้อมรับผิดในผลของการกระท�า
(3) เปิดเผยข้อมลูข่าวสาร หลกัเกณฑ์ และวธิกีารปฏบิตังิานตามความเหมาะสม 

ภายในขอบเขตของกฎหมาย และอ�านวยความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมลูแก่ประชาชน 
(4) เปิดเผยข้อมลูหรอืผลประโยชน์ส่วนตนทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งกับ 

ผลประโยชน์ส่วนรวมให้กรมศุลกากรทราบ
(5) ช้ีแจงหรอืให้เหตผุลทีเ่หมาะสมต่อผูม้าตดิต่อราชการ กรณไีม่สามารถ 

ปฏบิตัหิรือกระท�าตามค�าขอได้

ข้อ 10 ในการยดึมัน่จรรยาข้อ 5 (5) กล้ายนืหยดัท�าในสิง่ทีถ่กูต้อง อย่างน้อย 
ข้าราชการกรมศุลกากรพึงปฏิบัติ ดังนี้

(1) ตัดสนิใจและกระท�าการใด ๆ  โดยยดึม่ันในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
(2) กล้าปฏิเสธต่อข้อเสนอหรือผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม 
(3) จัดการกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

ด้วยการปฏิบัติอย่างเที่ยงตรง ปราศจากผลประโยชน์ส่วนตน
(4) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นหลักการจรรยาข้าราชการและจริยธรรม  

โดยไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ
(5) รายงานเมื่อพบการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู ้บังคับบัญชาหรือ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ข้อ 11 ในการยดึมัน่จรรยาข้อ 5 (6) เป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศ อย่างน้อย 
ข้าราชการกรมศุลกากรพึงปฏิบัติ ดังนี้

(1) จงรักภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ และปฏบิตัติามรฐัธรรมนญู
(2) เคารพสทิธเิสรภีาพและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของบคุคลอย่างเท่าเทยีมกนั
(3) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และบรรทัดฐานของสังคม ในฐานะ

พลเมืองทีด่ขีองประเทศ รวมถงึแจ้งเบาะแสการกระท�าความผดิต่อหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ
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(4) พทัิกษ์และรกัษาสิง่แวดล้อม รวมทัง้ใช้ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิมอียูอ่ย่างคุม้ค่า
และเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน 

(5) มีจิตส�านึก รู้จักหน้าที่ รับผิดชอบ เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

ข้อ 12 ในการยดึมัน่จรรยาข้อ 5 (7) ด�ารงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
อย่างน้อยข้าราชการกรมศุลกากรพึงปฏิบัติ ดังนี้

(1) พิจารณาและตัดสินใจกระท�าการใดอย่างมีเหตุผล ด้วยความถูกต้อง  
เป็นกลาง เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์

(2) ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

(3) ด�ารงตนเป็นแบบอย่างทีด่ขีองประชาชน ด้วยความเรียบง่าย อตุสาหะ 
ประหยัด เอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่น และยึดค่านิยมพึ่งตนเอง

(4) น�าค�าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต
(5) น�าความรู้ สติปัญญา คุณธรรม เป็นภูมิคุ้มกันในการด�ารงชีวิต

 
หมวด 3  

อ�ำนำจทำงบรหิำร
ข้อ 13 ข้าราชการกรมศลุกากรผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามข้อบงัคบันีอ้นัมใิช่เป็นความผดิวนิยั

ให้ผู้บังคับบัญชาด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างควบคู่กัน  ดังนี้
(1) ตักเตือน
(2) น�าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน
(3) สั่งให้ได้รับการพัฒนา

ข้อ 14 ให้พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า และลกูจ้างชัว่คราวของกรมศลุกากร 
ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากรนี้ด้วย

ประกาศ   ณ  วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2563

กฤษฎา จีนะวิจารณะ
(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)

อธิบดีกรมศุลกากร
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คู่มือกำรปฏิบัติ
ตำมข้อบังคับกรมศุลกำกรว่ำด้วยจรรยำ
ข้ำรำชกำรกรมศุลกำกร พ.ศ. 2563



ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2563 และคู่มือการปฏิบัติ14

ไม่โอนอ่อน...  ต่อส่ิงย่ัวยุ 
ท่ีจะท�ำให้เกิดกำรทุจรติ

เรำ
นายดาน ศุลกากร



ซ่ือสัตย์สุจรติและรบัผิดชอบ ตำม ข้อ 5 (1)

☑ ควำมหมำย 
ข้าราชการกรมศุลกากรต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยการทุ่มเท 

ก�าลังกายและสติปัญญา ปฏิบัติงานได้ส�าเร็จตามก�าหนดเวลา เพื่อผลประโยชน ์
ของทางราชการ หรือประชาชน และคงไว้ซ่ึงเกียรติของข้าราชการกรมศุลกากร  
โดยไม่โอนอ่อนต่อสิ่งยั่วยุให้เกิดการทุจริต

☑ แนวทำงปฏิบัติ 
►ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์ สจุรติ ตระหนักส�านกึในหน้าที ่โดยยดึหลกักฎหมาย

และหลักจริยธรรม
►ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่หรืออิทธิพลอันจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้อื่นเพื่อให้ได้มา

ซึ่งผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ
►ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเต็มความสามารถ เสียสละ อุทิศตน และ 

รักษามาตรฐานการให้บริการในระดับสากล
►อทุศิแรงกาย แรงใจ ผลักดันภารกิจของตนให้บรรลุผลด้วยความถูกต้องชอบธรรม
►พร้อมรับผิดชอบต่อผลของการกระท�าของตนเอง
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ไมเปนไรครับ..คราวตอไปรบกวน
ชวยตรวจสอบพิกัดอัตราอากร
ใหละเอียดและถี่ถวนดวยนะครับ

ดานศุลกากร

ผมไมไดมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง
จริง ๆ เลยนะครับ

นายดาน ศุลกากร

พิกัดอัตรา
อากร
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กรณีตัวอย่ำง

💟 นายซื่อตรง นิติกรช�านาญการ มีหน้าที่พิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
ศุลกากร ได้พิจารณาข้อเท็จจริงการกระท�าของผู้น�าเข้า ราย บริษัท มั่นคงดี จ�ากัด  
ซึ่งได้ส�าแดงประเภทพิกัดอัตราอากรไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้อากรขาด โดยนายซื่อตรง 
แจ้งให้บริษัทฯ ยื่นค�าชี้แจงและได้ขอเอกสารเพิ่มเติม เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า  
เป็นกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาหลีกเล่ียงค่าภาษีอากรจึง
พจิารณาความผดิตามข้อเทจ็จรงิทีป่รากฏ ถอืเป็นการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์ 
สุจริต ตระหนักส�านึกในหน้าที่ โดยยึดหลักกฎหมายและหลักจริยธรรม
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เขาโกงเงินเราไปแลว
แถมยังปดเฟซหนีอีก

ไมตองกลัวคะ..รับรองไดเงินชัวร
ใครก็รูวาเราบิ๊กเบิ้มในกรมฯ แคไหน
วางใจไดแชรไมมีลมแนนอน

นางสาว  ศุลกากร

นางสาว  ศุลกากร

❎ นางรื่นเริง นักวิชาการศุลกากรช�านาญการ ใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีของตนเอง  
โฆษณาชวนเช่ือว่าเป็นบคุคลทีน่่าเชือ่ถอื มตีวัตนจรงิ ตรวจสอบได้ มฐีานะทางการเงินมัน่คง 
เชญิชวนเพือ่นใน Facebook มาตัง้กลุม่ไลน์เพือ่เล่นแชร์ ซ่ึงมจี�านวนวงแชร์ จ�านวนสมาชกิ 
และจ�านวนทุนกองกลางเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด ถือเป็นการใช้ต�าแหน่งหน้าที ่
หรืออิทธิพลอันจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู ้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์  
ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ
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นางสาว  ศุลกากร

เอกสารประกอบคำขอของทานหายไป 2 แผน 
พรุงนี้ขอใหทานมายื่นคำขอใหมนะคะ

❎ นางสาวช่อฟ้า นักวิชาการศุลกากรช�านาญการ มีหน้าท่ีตรวจสอบและ 
พิจารณาแบบค�าขอต่ออายุตัวแทนออกของ ไม่ด�าเนินการตรวจสอบแบบฟอร์มค�าขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณาให้ถกูต้องและรวดเรว็ กลบัประวงิเวลาให้ล่วงเลยไปกว่า 
1 เดือน ปล่อยให้ตัวแทนออกของมาติดต่อราชการโดยไม่มีความคืบหน้าหลายครั้ง 
และไม่มีเหตุอันสมควร 

ต่อมาได้แจ้งตัวแทนออกของว่าแบบฟอร์มค�าขอสญูหายและเอกสารทีย่ืน่ไว้ไม่ครบถ้วน  
ขอให้มาด�าเนินการยืน่ค�าขอใหม่ เป็นเหตุให้ผูม้าตดิต่อต้องเสยีเวลาในการตดิต่อราชการ 
ถอืเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าทีด้่วยความรับผดิชอบเตม็ความสามารถ เสยีสละ อทุศิตน 

และรักษามาตรฐานการให้บริการในระดับสากล
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คนดีศรีศุลกากร

หัวหนาครับ ยังมีรายชื่อขาดไปอีก 
คนหนึ่งครับ ตองขออภัยดวยจริง ๆ  ครับ
เปนเพราะผมสะเพราเอง

นายดาน ศุลกากร

นางสาว  ศุลกากร นางสาว  ศุลกากร

💟 นายนบนอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เสนอรายชื่อผู้ได้รับรางวัลคนดี 
ศรศุีลกากรโดยผดิพลาด ท�าให้ขาดรายชือ่ผูไ้ด้รบัรางวัล 1 ท่าน หลงัจากทบทวนตรวจสอบ
อีกครั้ง จึงได้แจ้งปัญหาให้ผู้บังคับบัญชารับทราบในทันที โดยไม่ต้องรอให้ตรวจสอบ
และทักท้วงก่อน และด�าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ ตลอดจนประสานผู้จัดท�าโล่รางวัล
เพื่อให้จัดท�าโล่รางวัลให้ผู้รับรางวัลอย่างครบถ้วนถูกต้อง ถือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยพร้อมรับผิดชอบต่อผลของการกระท�าของตนเอง
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พรอ้มให้บรกิำรแก่ผู้มำรบั
บรกิำรอย่ำงเท่ำเทียม

เรำ
นางสาว  ศุลกากร
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ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 
ตำม ข้อ 5 (2)

☑ ควำมหมำย
ข้าราชการกรมศุลกากรต้องปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการแก่ผู ้มารับบริการ 

อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับความรู ้
หรือความใกล้ชิด

☑ แนวทำงปฏิบัติ
►ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพอ่อนโยน มีน�้าใจ เอื้ออาทรต่อผู้ติดต่อราชการ 

อย่างเท่าเทียมกัน
►ปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความยุติธรรมและเสมอภาค ละเว ้นการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดต่อราชการ อันเนื่องมาจากความใกล้ชิด ฐานะทางเศรษฐกิจ  
สผีวิ เช้ือชาติ แหล่งก�าเนดิ ศาสนา ภาษา เพศ อาย ุหรอืความผดิปกตขิองร่างกายหรือจติใจ

►อ�านวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แล้วเสร็จตามเวลา 
อย่างเป็นธรรม

►ไม่กระท�าการใดอันเป็นการช่วยเหลอื อปุถมัภ์ หรอืเลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม
►รักษาความเป็นกลางทางการเมือง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกฝ่าย 

ได้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค



กรณีตัวอย่ำง

ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2563 และคู่มือการปฏิบัติ22

สวัสดีคะ มีอะไรใหชวยเหลือไหมคะ...
หรือถาตองการขอมูลอะไรเพิ่มเติม
สอบถามดิฉันไดเลยนะคะ

นางสาว  ศุลกากร

💟 นางสาวสภุาพ เจ้าพนกังานธรุการปฏบิตังิาน ขณะปฏบิติัหน้าท่ีได้มปีระชาชน
มาติดต่อราชการขอทราบเรื่องพิธีการศุลกากร นางสาวสุภาพ ได้ให้บริการด้วย 
ความสภุาพอ่อนโยนและตอบข้อสงสยัได้ครบถ้วนทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะเป็น
ผูห้ญิงหรอืผูช้าย ถอืเป็นการปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความสุภาพอ่อนโยน มนี�า้ใจ เอ้ืออาทร  
ต่อผู้ติดต่อราชการอย่างเท่าเทียมกัน
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สงสัยจังวาคนนั้นเขามาทีหลังผม 
แตทำไมเขาถึงไดชำระคาอากรกอนผมครับ

❎ นางสาวจตินุม่ เจ้าพนักงานการเงนิและบญัชชี�านาญงาน ให้บรกิารแก่ตวัแทนออกของ
ทีม่าตดิต่อขอช�าระค่าอากรใบขนสนิค้าขาเข้า โดยเลอืกให้บรกิารแก่ตวัแทนออกของที่
ตนเองมคีวามสนทิสนมรูจ้กักนั ก่อนตวัแทนออกของรายอืน่ทีร่อรบับรกิารตามล�าดับก่อนหลัง 
ถือเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค ละเว้นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อผูต้ดิต่อราชการ อันเนือ่งมาจากความใกล้ชดิ ฐานะทางเศรษฐกจิ 
สีผิว เชื้อชาติ แหล่งก�าเนิด ศาสนา ภาษา เพศ อายุ หรือความผิดปกติของร่างกาย
หรือจิตใจ
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นายดาน ศุลกากร

 ไมตองกังวลนะครับ ยังไงผมจะรีบ
ดำเนินการปลอยสินคาใหทัน
ภายในวันนี้กอนเที่ยงแนนอนครับ

💟 นายอ�านวย นกัวชิาการศลุกากรปฏบิตักิาร ได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจปล่อยของ 
ซึ่งมีปริมาณมากในเวลาใกล้พักเที่ยง ซึ่งหากตรวจปกติคงไม่แล้วเสร็จก่อนเที่ยง  
แต่เมือ่ทราบว่าผูน้�าเข้าได้มาตดิต่อเพือ่ขอท�าการตรวจปล่อยนานแล้ว และผู้น�าเข้าจะได้
รับความเสยีหายหากไม่สามารถตรวจปล่อยในเวลาก่อนเทีย่งได้ นายอ�านวย จงึได้พยายาม
เร่งท�าการตรวจปล่อยให้แล้วเสรจ็ทนัเวลา ถอืเป็นการอ�านวยความสะดวกและปฏบิตัต่ิอ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แล้วเสร็จตามเวลาอย่างเป็นธรรม



นายดาน ศุลกากร

นางสาว  ศุลกากร

หัวหนาเอนเอียงคะ
นายคนนี้สังกัดพรรค ก
เราเรียกตรวจกันดีไหมคะ    

ตรวจใหละเอียด
และรื้อของใหหมดเลย
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❎ นายเอนเอียง เจ้าหน้าที่ศุลกากร ท�าหน้าที่ตรวจของผู้โดยสารขาเข้าประจ�า 
ท่าอากาศยาน ขณะปฏบิตัหิน้าที ่เหน็ผูโ้ดยสารซ่ึงตนรู้จกัและเป็นผูส้นบัสนนุของนกัการเมอืง
ฝ่ายตรงข้ามกบัตน จงึได้ท�าการเรยีกตรวจของ เพือ่เป็นการกลัน่แกล้ง ถอืเป็นการไม่รกัษา
ความเป็นกลางทางการเมอืง เพือ่ให้สามารถ ปฏิบติังานร่วมกบัทกุฝ่ายได้อย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค
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ติดตำมงำนและประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนเป็นระยะ

เรำ
นายดาน ศุลกากร
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มุ่งผลสัมฤทธิข์องงำน ตำม ข้อ 5 (3)

☑ ควำมหมำย
ข้าราชการกรมศุลกากรต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งให้เกิดความส�าเร็จของงาน  

ค�านงึถงึผลลพัธ์ของงานเป็นหลกั มกีารก�าหนดเป้าหมายในการท�างาน มกีารติดตามงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ

☑ แนวทำงปฏิบัติ
►ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพยีรพยายาม ฝ่าฟันอุปสรรค และมุ่งมั่นให้บรรลุผลส�าเร็จ 
ตามเป้าหมาย
►ปฏบัิตหิน้าทีใ่ห้บรรลผุลส�าเร็จตามเป้าหมายด้วยความรอบคอบ โดยวิธีการและ
กระบวนการทีถู่กต้องชอบธรรม
►พฒันาตนเองให้มคีวามรู ้ ความสามารถ และทักษะเหมาะสมสอดคล้องกับเทคโนโลยี 
วิทยาการ และบริบทของสังคม
►ประสานงาน รวมพลงัสามคัคกีบัทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องเพือ่ปฏบัิตภิารกจิให้บรรลผุลส�าเรจ็ 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
►ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการท�างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ท่ีไม่ชอบธรรม หรือ 
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่



กรณีตัวอย่ำง
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นายดาน ศุลกากร

ผมไดจัดทำคูมือการปฎิบัติงานการตรวจของ
ผูโดยสารเสร็จเรียบรอยเเลวครับ

คูมือการปฏิบัติงาน

คูมือการปฏิบัติงาน

นางสาว  ศุลกากร

นายดาน ศุลกากร

นางสาว  ศุลกากร

💟นายขยัน นกัวชิาการศลุกากรปฏิบัติการ ได้รบัมอบหมายจากผูบ้งัคับบญัชาให้จดัท�า 
คูม่อืการปฏบิตังิานการตรวจของผูโ้ดยสาร ซึง่เป็นงานทีต่นไม่ถนดั แต่ด้วยความพยายาม
ทีจ่ะเรยีนรู ้ความอตุสาหะ และจติใจใฝ่สมัฤทธิ ์จงึสามารถจดัท�าคูม่อืการปฏบิตังิานการตรวจของ 
ผู้โดยสารจนแล้วเสร็จทันเวลาตามที่ผู้บังคับบัญชาก�าหนด ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเพียรพยายาม ฝ่าฝันอุปสรรคและมุ่งมั่นให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย
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นายดาน ศุลกากร

ผมรีบไปหนอยครับ เลยคิดวาผูเสนอราคาเจานี้
ที่เขาไดเสนอราคามาถูกที่สุดแลวครับ

นายดาน ศุลกากร

❎ นายรีบเร่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้จัดซ้ือพัสดุ
ส�านักงาน ด้วยความเร่งรีบจึงไม่ได้มีการศึกษากฎและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างรอบคอบ จึงท�าการจัดซื้อพัสดุส�านักงานจากร้าน เอบีซี ซึ่งมีราคาสูงกว่าร้านค้า
อื่น ๆ ที่จ�าหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน และมีมูลค่าสูงกว่าที่หลักเกณฑ์ก�าหนด  
ถือเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายด้วยความรอบคอบ  
โดยวิธีการและกระบวนการที่ถูกต้องชอบธรรม
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ยินดีดวยนะคะที่งานผานสำเร็จลุลวง
ไปดวยดี หัวหนาคงปลื้มใจมากคะ  

นายดาน ศุลกากร

นางสาว  ศุลกากร

นายดาน ศุลกากร

💟 นายประสาน และนายสามคัคี นกัวชิาการศุลกากรปฏบิติัการ ได้รบัมอบหมายจาก
ผูบ้งัคับบญัชาให้ท�างานชิน้หนึง่ร่วมกนั โดยนายประสาน และนายสามัคคี มีปัญหาความขดัแย้ง
ส่วนตวักนัอยู ่แต่นายประสาน และนายสามคัคี กไ็ด้ร่วมกนัท�างานตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
จนเป็นผลส�าเร็จโดยมิได้ค�านึงถึงความขัดแย้งส่วนตัว ถือเป็นการประสานงาน  
รวมพลังสามคัคกีบัทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้องเพือ่ปฏบิตัภิารกจิให้บรรลผุลส�าเรจ็เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม
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?
นายดาน ศุลกากร

นางสาว  ศุลกากร

ผมไมเขาใจเลยวาทำไม 
งานงาย ๆ  แคนี้ถึงทำไมได

มีงานที่ทำงาย ๆ
กวานี้ไหมคะหัวหนา

❎ นางอยูเ่ฉย นกัวชิาการศลุกากรช�านาญการ มงีานในความรบัผดิชอบเช่นเดยีวกบั
เจ้าหน้าทีร่ายอืน่ แต่ไม่สามารถปฏิบัตงิานให้ส�าเรจ็ในเวลาทีก่�าหนด ส่งผลให้ท�างานล่าช้า 
แต่นางอยู่เฉย ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการท�างาน ซึ่งหากมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน 
วิธีการท�างาน ย่อมสามารถจัดการกับงานท่ีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามก�าหนด 
ถอืเป็นการไม่ปรบัปรงุวธีิการ กระบวนการท�างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ทีไ่ม่ชอบธรรม 
หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
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ข้ำรำชกำรกรมศุลกำกรต้อง
ปฏิบัติงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ

เรำ
นางสาว  ศุลกากร
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ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมโปรง่ใสและ
สำมำรถตรวจสอบได้ ตำม ข้อ 5 (4)

☑ ควำมหมำย
ข้าราชการกรมศุลกากรต้องปฏิบัติงานอย่างมีแผนการด�าเนินงาน ระบุขั้นตอน

ในการปฏิบัติงานชัดเจน มีการตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน สามารถอธิบายได้ในสิ่งที่
ตนปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา 

☑ แนวทำงปฏิบัติ
►ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้
►พร้อมรับการตรวจสอบและพร้อมรับผิดในผลของการกระท�า
►เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

ภายในขอบเขตของกฎหมาย และอ�านวยความสะดวกต่อการเข้าถงึข้อมลูแก่ประชาชน 
►เปิดเผยข้อมูลหรือผลประโยชน์ส ่วนตนที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งกับ 

ผลประโยชน์ส่วนรวมให้กรมศุลกากรทราบ
►ช้ีแจงหรอืให้เหตผุลทีเ่หมาะสมต่อผูม้าตดิต่อราชการ กรณไีม่สามารถปฏบิติัหรอื

กระท�าตามค�าขอได้
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นางสาว  ศุลกากร

นายดาน ศุลกากร

ผูที่ชนะการประกวดราคา
เครื่องเอ็กซเรยในครั้งนี้คือ...

💟 นางน�้าใส นักวิชาการศุลกากรช�านาญการพิเศษ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธาน
เปิดซองประกวดราคาในการจัดซื้ออุปกรณ์เคร่ืองเอ็กซเรย์ที่ใช้ในภารกิจการควบคุม
ทางศลุกากร นางน�า้ใส ด�าเนนิงานตามระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพสัดฯุ  
ทุกขั้นตอน เมื่อประกาศผล นางน�้าใส สามารถชี้แจง ตอบค�าถามได้อย่างชัดเจน  
พร้อมมีหลักฐานแสดงว่าเหตุใดบริษัทนั้นจึงเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ถือเป็น 
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้
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ทำไมไมติดเครื่องหมาย
เจาหนาที่จริงหรือเปลา

ขอทราบชื่อ - สกุล 
เจาหนาที่ไดไหมคะ

❎ นายซ่อนเร้น นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจของน�าเข้า  
แต่ในขณะปฏบิตัหิน้าท่ี ซึง่ต้องมกีารตดิต่อกบัประชาชนนัน้ นายซ่อนเร้น ใส่เครือ่งแบบ
ศุลกากรโดยไม่ติดป้ายชือ่ และไม่ตดิเครือ่งหมายชัน้ยศของตน ทัง้นีเ้พราะไม่ต้องการให้
ประชาชนผูม้าตดิต่องานทราบชือ่และต�าแหน่งของตน ถอืเป็นการไม่พร้อมรบัการตรวจสอบ
และพร้อมรับผิดในผลของการกระท�า
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+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูไดจากปาย
ประชาสัมพันธ ที่ติดอยูดานหลังนะคะ

นางสาว  ศุลกากร

นายดาน ศุลกากร

💟 นายด่านศลุกากร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าด่านฯ ทีจ่ดัท�าเอกสารประชาสมัพนัธ์
กระบวนงานน�าเข้าและส่งออกในการปฏิบัติงานของด่านฯ และก�าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จของงานแต่ละขั้นตอน โดยได้ปิดประกาศไว้ภายในด่านฯ เพื่อให้ประชาชน 
หรือผู ้มาติดต่อราชการ ทราบรายละเอียดขั้นตอนการท�างานของด่านศุลกากร 
อย่างชัดเจน ถอืเป็นการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร หลกัเกณฑ์ และวธิกีารปฏบิติังาน 
ตามความเหมาะสม ภายในขอบเขตของกฎหมาย และอ�านวยความสะดวกต่อ 
การเข้าถงึข้อมลูแก่ประชาชน
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นายดาน ศุลกากร

ใบขนสินคาขาเขา

“หัวหนารายนี้ผมขอ
ตรวจปลอยเองครับ”

นางสาว  ศุลกากร

❎ นายทบัซ้อน นกัวชิาการศลุกากรปฏบิตักิาร ได้รับมอบหมายจากผู้บงัคบับญัชา 
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจของตามใบขนสินค้าขาเข้า ราย บริษัท สมคบคิด จ�ากัด  
ซึ่งเป็นบริษัทญาติของนายทับซ้อน โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่ทราบความสัมพันธ์ดังกล่าว 
และนายทบัซ้อน มเีจตนาไม่แจ้งข้อมลูนี ้ เพราะตนจะได้เป็นผูร้บัผดิชอบตรวจปล่อยของ  
ให้ญาติได้สะดวกยิ่งข้ึน ถือเป็นการไม่เปิดเผยข้อมูลหรือผลประโยชน์ส่วนตนที่อาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้กรมศุลกากรทราบ
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กล้ำต่อต้ำนอิทธพิลและปฏิเสธ 
ผลประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องชอบธรรม

เรำ
นายดาน ศุลกากร
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กล้ำยืนหยัดท�ำในส่ิงท่ีถูกต้อง ตำม ข้อ 5 (5)

☑ ควำมหมำย 

ข้าราชการกรมศุลกากรต้องปฏิบัติหน้าที่โดยกล้าต่อต้านอิทธิพลและปฏิเสธ 
ผลประโยชน์ทีไ่ม่ถูกต้องชอบธรรม ทัง้ทีม่าจากหน่วยงาน หรอืจากภายนอก ทีจ่ะท�าให้
ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์

☑ แนวทำงปฏิบัติ

►ตัดสินใจและกระท�าการใด ๆ โดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
►กล้าปฏิเสธต่อข้อเสนอหรือผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม 
►จัดการกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมด้วยการปฏบิตัิ

อย่างเที่ยงตรง ปราศจากผลประโยชน์ส่วนตน
►ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นหลักการจรรยาข้าราชการและจริยธรรม โดยไม ่

โอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ
►รายงานเมื่อพบการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ
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ยังไงรบกวนชวยหนอยนะเพื่อน
เพราะสินคาล็อตนี้
ไมคอยมีกำไรเลย

เราตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ไมสามารถชวยนายเรื่องนี้ไดจริง ๆ

รายการสินคา
พรีออเดอร

นายดาน ศุลกากร

💟 นายสมรักษ์ นกัวชิาการศลุกากรช�านาญการ ขณะปฏบัิติหน้าท่ีตรวจของน�าเข้า
ทางไปรษณีย์ ได้มีเพือ่นสมยัเรยีนซึง่ท�าอาชพีรบัพรอีอเดอร์สนิค้า ตดิต่อขอให้ช่วยดูแล 
พสัดใุห้เพือ่หลกีเลีย่งการประเมนิค่าภาษีอากร แต่นายสมรกัษ์ ปฏเิสธ เนือ่งจากเหน็ว่า 
เป็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้องและจะท�าให้รัฐสูญเสียรายได้ ถือเป็นการตัดสินใจและ
กระท�าการใด ๆ โดยยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
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นางสาว  ศุลกากร

นายดาน ศุลกากร

ในฐานะที่ผมเปนประธานการจัดซื้อจัดจาง
ครั้งนี้ขอใหทุกคนหามโตแยงหรือคัดคาน
ในการตั้งขอกำหนดรายละเอียดแผนงาน
ที่ผมไดรางขึ้นมาในครั้งนี้

❎ นายกอบโกย นายด่านศุลกากร ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานคณะกรรมการ  
จัดซือ้ครุภัณฑ์ของด่านศลุกากร ได้ออกกฎเกณฑ์การจดัซ้ือครุภณัฑ์ เพ่ือเอือ้ประโยชน์
ต่อบรษัิททีน่ายกอบโกย เป็นหุ้นส่วนอยูด้่วย ถอืเป็นการไม่จดัการกบัความขดัแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมด้วยการปฏิบัติอย่างเที่ยงตรง ปราศจาก 
ผลประโยชน์ส่วนตน
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นายดาน ศุลกากร

นายดาน ศุลกากร

ตองขออภัยดวยครับหัวหนา ผมไมสามารถ
ทำตามคำสั่งนี้ไดครับเพราะผมเห็นวา
เปนการไมซื่อสัตยตอหนาที่ครับ

💟 นายตั้งมั่น นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ได้รับค�าสั่งจากผู้บังคับบัญชา 
ให้ตรวจปล่อยสนิค้าโดยไม่ถูกต้อง นายตัง้มัน่ จงึทักท้วงและยนืหยดัทีจ่ะปฏบิตัริาชการ
อย่างถูกต้อง แม้ว่าจะขัดกับค�าสั่งของผู ้บังคับบัญชา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที ่
โดยยดึมัน่หลกัการจรรยาข้าราชการและจรยิธรรม โดยไม่โอนอ่อนตามอทิธิพลใด ๆ



นายดาน ศุลกากร

นายดาน ศุลกากร

บิล

เรื่องแบบนี้ผมไมบอกใครอยูแลวครับ
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❎ นายละเลย เจ ้าหน้าที่ศุลกากร พบเห็นการทุจริตของเพ่ือนร่วมงาน  
ในการจัดซื้อและซ่อมบ�ารุงระบบคอมพิวเตอร์ แต่ก็เพิกเฉย เนื่องจากเป็นเพื่อนสนิท 
ถือเป็นการไม่รายงานเม่ือพบการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู ้บังคับบัญชาหรือ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
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จะประพฤติตนเป็นพลเมือง 
ท่ีดีของประเทศ

เรำ
นางสาว  ศุลกากร
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เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ ตำม ข้อ 5 (6)

☑ ควำมหมำย

การทีข้่าราชการกรมศลุกากรเป็นประชาชนท่ีด ีประพฤตตินให้เป็นประโยชน์และ
ก่อให้เกดิความสงบสขุแก่ส่วนรวม รวมทัง้ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ผูอ้ืน่ประพฤตตินเป็นพลเมอืงด ี

เช่น การเคารพต่อกฎหมาย ซื่อสัตย์ต่อสิทธิหน้าที่ของตนและเคารพสิทธิของผู้อื่น

☑ แนวทำงปฏิบัติ

►จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
►เคารพสทิธเิสรภีาพและศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ของบคุคลอย่างเท่าเทยีมกัน
►ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และบรรทัดฐานของสังคม ในฐานะพลเมอืง 

ทีด่ขีองประเทศ รวมถงึแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิดต่อหน่วยงานผูร้บัผิดชอบ
►พิทักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

และเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน 
►มีจิตส�านึก รู้จักหน้าที่ รับผิดชอบ เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม



กรณีตัวอย่ำง
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นางสาว  ศุลกากร

ขอบใจหนูมากนะที่อธิบาย
ใหปาไดเขาใจ

ยินดีใหบริการคะคุณปา

💟 นางสาวหทัยดี นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ได้มีผู ้โดยสารทุพพลภาพ  
เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ซึ่งนางสาวหทัยดี ได้ให้ค�าแนะน�า
ด้วยความสภุาพอ่อนน้อมต่อผูโ้ดยสารรายดงักล่าวเช่นเดยีวกบัท่ีให้บริการผู้มาติดต่อทุกคน  
ถอืเป็นการเคารพสทิธเิสรภีาพและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของบคุคลอย่างเท่าเทยีมกนั
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นายดาน ศุลกากร

อยูเฉย ๆ ดีกวาเรา  

❎ นายแดน พนักงานราชการ  ได้ทราบข้อมูลจากชาวบ้านในอ�าเภอแม่สาย 

ว่าจะมกีารแอบน�ายาเสพติดจากประเทศพม่าผ่านด่านพรมแดนแม่สายเข้ามายงัประเทศไทย 

แต่ไม่แจ้งเบาะแสเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และบรรทัดฐานของสังคม ในฐานะ
พลเมืองที่ดีของประเทศ รวมถึงแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด ต่อหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ
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จริงคะเปนการชวยรักษา
สิ่งแวดลอมดวยคะ

เรามาใชปนโตใสอาหาร
แทนถุงพลาสติกกันดีกวา

นายดาน ศุลกากร

นางสาว  ศุลกากร

นายดาน ศุลกากร

💟 นายรักษ์โลก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ชักชวนเพื่อนร่วมงาน
ให้ใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะจากภาชนะ 
บรรจุอาหาร ถอืเป็นการพทัิกษ์และรกัษาสิง่แวดล้อม รวมทัง้ใช้ทรพัยากรธรรมชาติ 
ทีม่อียูอ่ย่างคุม้ค่าและเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน
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นางสาว  ศุลกากร

ตองรอใหเจาของเรื่องประชุมเสร็จกอน
เพราะดิฉันไมทราบอะไรทั้งนั้น 

ขอสอบถามเรื่องนี้
หนอยไดไหมคะ

❎ นางสาวนิง่เฉย นกัวชิาการศลุกากรปฏบิตักิาร เหน็ผูม้าตดิต่อราชการในเรือ่งทีไ่ม่เก่ียวข้อง

กับงานที่ตนรับผิดชอบ แต่เป็นเรื่องที่อยู ่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ตนสังกัด  

ซึง่ในเวลาน้ันเจ้าหน้าทีผู่รั้บผดิชอบเรือ่งดังกล่าวและเจ้าหน้าทีท่่านอืน่ ๆ  ก�าลงัประชุม นางสาวนิง่เฉย 

เหน็เช่นน้ันกม็ไิด้เข้าไปสอบถามหรอืให้บรกิารแต่อย่างใด กลบัปล่อยให้ผูท้ีม่าตดิต่อราชการ 

ต้องรอรับบริการเป็นเวลานาน ถือเป็นการไม่มีจิตส�านึก รู ้จักหน้าที่ รับผิดชอบ  
เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
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จะด�ำรงชีวิตโดยยึดหลักปรชัญำ 
เศรษฐกิจพอเพียง

เรำ
นายดาน ศุลกากร
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ด�ำรงวิถีชีวิตตำมหลักปรชัญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ตำม ข้อ 5 (7)

☑ ควำมหมำย

การที่ข ้าราชการกรมศุลกากรด�าเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง คือ  
ความพอประมาณ ความมเีหตผุล การสร้างภูมคุ้ิมกนัท่ีดีในตัว ด�ารงชวีติด้วยความมคีณุธรรม  

ความรู้ สติ และปัญญา

☑ แนวทำงปฏิบัติ

►พิจารณาและตัดสินใจกระท�าการใดอย่างมีเหตุผล ด้วยความถูกต้อง  
เป็นกลาง เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์

►ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และไม่เบียดเบียนธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม  

►ด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน ด้วยความเรียบง่าย อุตสาหะ 
ประหยัด เอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่น และยึดค่านิยมพึ่งตนเอง

►น�าค�าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต
►น�าความรู้ สติปัญญา คุณธรรม เป็นภูมิคุ้มกันในการด�ารงชีวิต
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MENU
ร  านกาแฟ

Espresso (เอสเพรสโซ)180/200บ.

Americano (อเมริกาโน) 180/200บ.

Latte (ลาเต) 180/200บ.

Cappuccino (คาปูชิโน) 180/200บ.

COFFEE SHOP

นายดาน ศุลกากร

วันไหนหยุดงาน เราไปนั่ง
กินลมชมวิวกันไหมครับคนสวย

❎ นายเพ้อฝัน นกัวชิาการศลุกากรปฏิบตักิาร มกัเลอืกซ้ือกาแฟร้านทีค่นขายสวย 
น่ารกั แม้จะราคาแพง ถอืเป็นการไม่พจิารณาและตดัสนิใจกระท�าการใดอย่างมเีหตุผล 
ด้วยความถูกต้อง เป็นกลาง เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์
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ปายรถเมล
นายดาน ศุลกากร

ใครจะเหม็นบุหรี่ก็เรื่องของเขา
แตเราวายิ่งสูบก็ยิ่งหอม

❎ นายจัดเต็ม เจ้าหน้าที่ศุลกากร ชอบดื่มสุราแล้วส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่น และ 
ชอบสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ถือเป็นการเบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนผู้อื่น และ
เบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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วันไหนวาง ๆ  ก็มาปลูกผัก
สวนครัวชวยประหยัดคาใชจาย
แถมไดออกกำลังกายดวยนะ

💟 นางสาวพอใจ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุด 
ปลกูผักสวนครวัไว้บรโิภค และแบ่งปันเพือ่นบ้าน ถอืเป็นการด�ารงตนเป็นแบบอย่างทีด่ี
ของประชาชนด้วยความเรียบง่าย อุตสาหะ ประหยัด เอื้อเฟื ้อเกื้อกูลผู ้อื่น  
และยึดค่านิยมพึ่งตนเอง
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พระทานสอนเอาไววา ทำดีไดดี
ทำชั่วไดชั่วนะลูก

นายดาน ศุลกากร

💟 นายสงบ นายด่านศุลกากร พาครอบครัวเข้าวัด ตักบาตร ฟังธรรม  
เป็นประจ�าแล้วน�าหลกัธรรมท่ีได้มาใช้เป็นหลกัในการปฏบิตัติน ถอืเป็นการน�าค�าสอน
ทางศาสนาที่ตนนับถือเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต
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นางสาว  ศุลกากร

สินคาบริษัทนี้สำแดงพิกัดถูกตองแลวครับ

💟 นายเป็นธรรม นกัวทิยาศาสตร์ปฏบิตักิาร น�าความรูท้างวทิยาศาสตร์มาวเิคราะห์
เกีย่วกบัสนิค้าทีถ่กูด�าเนนิคดว่ีาอยูใ่นพกิดัอะไร ตามทีถ่กูโต้แย้งหรอืไม่ โดยท�าการตรวจสอบ
อย่างรอบคอบ เป็นธรรม แม้ว่าจะเป็นสินค้าของบริษัทที่เคยร้องเรียนนายเป็นธรรม 
ถือเป็นการน�าความรู้ สติปัญญา คุณธรรม เป็นภูมิคุ้มกันในการด�ารงชีวิต
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นายดาน ศุลกากร



กลไกกำรบังคับใช้ข้อบังคับ กรมศุลกำกร 
ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรกรมศุลกำกร พ.ศ. 2563

นายดาน ศุลกากร

นายดาน ศุลกากร

นางสาว  ศุลกากร
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1. ข้อบังคับกรมศุลกำกรว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรกรมศุลกำกร  
พ.ศ. 2563 ใช้บังคับกับใครบ้ำง

ข้าราชการ พนกังานราชการ ลกูจ้างประจ�า และลกูจ้างชัว่คราวของกรมศุลกากร
เป็นผู้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากรนี้

2. ผู้รบัผิดชอบก�ำกับดูแลกำรใช้บังคับ
กรมศลุกากร ได้มอบหมายให้ กลุม่คุม้ครองและส่งเสรมิจรยิธรรม เป็นผูร้บัผดิชอบ

ก�ากับดูแลการบังคับใช้ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร  
พ.ศ. 2563

3. กำรปฏิบัติตำมข้อบังคับ 
ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ 

เป็นแบบแผนความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติส�าหรับข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลกูจ้างประจ�า และลกูจ้างชัว่คราวของกรมศลุกากร ทีท่กุคนจะต้องมส่ีวนร่วม
ในการสนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้ที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

นายดาน ศุลกากร



นางสาว  ศุลกากร

นายดาน ศุลกากร

นางสาว  ศุลกากร

ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2563 และคู่มือการปฏิบัติ60

(1) ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้างชั่วคราวของ 
กรมศุลกากร พึงต้องยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมศุลกากร พ.ศ. 2563 และมีหน้าที่การเฝ้าระวังมิให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
กรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร  

(2) เมื่อพบเห็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้างชั่วคราว
ของกรมศุลกากร ที่เข้าข่ายการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการกรมศุลกากร ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น หรือส่งเรื่องร้องเรียน
ไปที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร  

(3) หากมกีรณีสงสยัว่า กรณใีดเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคบักรมศลุกากรว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการกรมศุลกากรนี้ หรือไม่ อย่างไร ทั้งที่เป็นความประพฤติของตนเองหรือของ
เจ้าหน้าที่ผู้อื่น ให้ขอค�าปรึกษาได้จากกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 
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4. ผลของกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อบังคับ
ผูบ้งัคบับญัชาสามารถด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างควบคูก่นั ได้แก่
(1) ตักเตือน
(2) น�าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน
(3) สั่งให้ได้รับการพัฒนา

5. กำรให้ควำมคุ้มครองต่อผู้รอ้งเรยีน ผู้ให้ข้อมูล หรอืผู้แจ้งเบำะแส 
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส ที่กระท�า 

โดยเจตนาสุจรติ กรมศลุกากรจะปกปิดชือ่ ทีอ่ยู ่หรอืข้อมลูใด ๆ  ทีส่ามารถระบตุวัผูร้้องเรยีน 

ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ

ทัง้นี ้ในกรณีทีผู่ร้้องเรยีน ผูใ้ห้ข้อมูล หรอืแจ้งเบาะแส อาจได้รบัผลกระทบจากการร้องเรยีน 

การให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม โดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการจริยธรรมประจ�ากรมศุลกากร จะเสนอต่ออธิบดีเพื่อก�าหนดมาตรการ 

ให้ความคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษตามความเหมาะสม 

นายดาน ศุลกากร

รับแจงเบาะแส

นายดาน ศุลกากร

นางสาว  ศุลกากร



6. ขัน้ตอนกำรด�ำเนินงำน กรณีมีเรื่องรอ้งเรยีน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนตาม     ช่องทางการร้องเรียน

กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริม     จริยธรรมรับเรื่องร้องเรียน

ระบุหลักฐานหรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้งหรือสามารถชี้พยานบุคคลที่แน่นอน

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผล 

ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ

กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม พิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบ

และชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่การตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น และได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

ไม่มีมูล มีมูลฝ่าฝืนจรรยา

ยุติเรื่อง ใช้อ�านาจทางบริหารตามข้อ 13 

ของข้อบังคับฯ 

   - ตักเตือน 

   - น�าไปประกอบการพิจารณา 

แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน 

   - สั่งให้ได้รับการพัฒนา



นายดาน ศุลกากร
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนตาม     ช่องทางการร้องเรียน

กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริม     จริยธรรมรับเรื่องร้องเรียน

ระบุหลักฐานหรือกรณีแวดล้อมไม่ชัดแจ้ง ไม่เพียงพอ

แจ้งให้ผู้ร้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 15 วัน

จัดส่งข้อมูลภายในก�าหนด
ไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือ

ติดต่อผู้ร้องไม่ได้

ยุติการด�าเนินการ
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คณะผู้จัดท�ำ
 
ที่ปรึกษาคณะท�างาน
นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์                  ผู้อ�านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

หัวหน้าคณะท�างาน
นายวิสูตร  สิงห์สง่า                     ผู้อ�านวยการกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 
                                            กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
คณะท�างาน
นางสาวรฐา  แก้วกุลเวธน ์            หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม 
                                            กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
                                            กองบริหารทรัพยากรบุคคล
นายอภิสิทธิ์  ไชยหาญ                  หัวหน้าฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข ์
                                             กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
                                            กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 
นายรามสูร โสเขียว                    นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ
นายศรุต สิทธคุณานนท์       นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ
นายประวิตร โมสิกะ                    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสุกานดา ศรีบุญส่ง         นิติกรช�านาญการ
นางสาววิมลิน จิรบุญไพสิฐ        นิติกรช�านาญการ
นางสาวฑิตาพันธ์ สวรรคเชิดวิลัย      นิติกรปฏิบัติการ
นายอธิศ ธรรมน้อย                     นิติกรปฏิบัติการ
นายกฤตภาส ทวีแก้ว                     นิติกร 
 
คณะท�างานและเลขานุการ 
นายพงษ์เทพ ด�าจ่าง                     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวชุติมา คีรีรัฐพิศาล        นิติกรปฏิบัติการ
 
โทรศัพท ์1332 
e-mail : 1332@customs.go.th 
 
ออกแบบและจัดพิมพ์โดย บริษัท รีปริ้น จ�ากัด โทรศัพท์ 08-9483-1400
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