
  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

➢ ประชาคมศุลกากรโลกกับประเด็น
ความเท่าเทียมทางเพศและ 
ความหลากหลาย 

➢ กรณีศึกษาที่น่าสนใจจาก
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย จาไมกา 
และฟินแลนด ์

ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 6 ประจ ำเดือนมิถนุำยน 2564 

Credit: UNOPS 



Credit: Society of Women Engineers 

   

   

    

e)  
บรรณาธิการท่ีปรึกษา 

นายนิติ วิทยาเต็ม 

อัครราชทตู (ฝ่ายศลุกากร) 

นางสาวนนัทน์ภสั สินจนานรุกัษ ์

อัครราชทตูที่ปรึกษา (ฝ่ายศลุกากร) 

นางสาวปานชนก ประสงคนิ์จกิจ  

เลขานกุารเอก (ฝ่ายศลุกากร) 

 

กองบรรณาธิการ 

นายน าโชค ศศิกรวงศ ์ 

เจา้หนา้ท่ีโครงการ  

Customs Policy Monitoring Unit 

 

จดัท าโดย 

ส านกังานท่ีปรึกษาการศลุกากร 

ประจ าสถานเอกอคัรราชทตูไทย  

ณ กรงุบรสัเซลส ์

 

Office of Customs Affairs 

Royal Thai Embassy to Belgium, 

Luxembourg and Mission to the EU 

Dreve du Rembucher 89, 1170 

Watermael-Boitsfort 

Tel. +32 2 660 5759 

Fax. +32 2 675 2649 

http://brussels.customs.go.th 

Email: thaicustoms@thaicustoms.be 

 

 

❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  
ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลาย (gender equality and diversity) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

ที่ได้รับการรับรองในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 
ขององค์การสหประชาชาติ (UN) และเป็นกุญแจสำคัญอย่างหนึ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการเพิ่มประสทิธิภาพ
ขององค์กรดั่งปรากฏในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN (Sustainable Development Goals) 

ในส่วนของประชาคมศุลกากรโลกนั้น องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้เริ่มต้นดำเนินการส่งเสริม
ประเด็นดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปี 2556 และเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจนใน
เดือนธันวาคม 2563 คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (Customs Co-operation Council) ได้มีมติ
เป็นเอกฉันท์ออกปฏิญญาว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายในศุลกากร (Declaration 
of the Customs Co-operation Council on Gender Equality and Diversity in Customs) 

อนึ่ง ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายตามปฏิญญาดังกล่าวครอบคลุมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ
ทางเพศและเชื ้อชาติ อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกสามารถออกนโยบายในประเด็นดังกล่าว 
โดยครอบคลุมถึงเหตุอื ่น ๆ ตามกฎหมายภายในประเทศของตน เช่น เพศวิถี ภาษาและวัฒนธรรม  
ความพิการ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ แต่ละประเทศจึงมีนโยบายและมาตรการในประเด็นดังกล่าวที่แตกต่างกัน 
ในรายละเอียด 

ในการนี้ WCO ได้จัดทำคู่มือความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายในศุลกากร (Gender 
Equality and Diversity in Customs Compendium) ซึ่งรวบรวมประสบการณ์และแนวปฏิบัติของ
ศุลกากรประเทศต่าง ๆ ในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลาย กรณีศึกษาของ
ประเทศต่าง ๆ  ในจดหมายข่าวฉบับนี้ สำนักงานฯ ได้รวบรวมและคัดเลือกมาจากคู่มือดังกล่าวและ 
จากการประชุมคณะทำงานด้านความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายของ WCO ที่ผู ้แทน
สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมเมื่อเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยแต่ละประเทศมีนโยบายและ 
แนวปฏิบัติที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปซึ่งลว้นสะท้อนหลักการสำคัญของว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศ
และความหลากหลายซึ่งประเทศสมาชิกสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศและองค์กรของตน  

                                         

     นิติ วิทยาเต็ม 



Credit: Human Resources Director 

  สารบญั 

 

บทความประจ าเดือน 

ประชาคมศุลกากรโลกกับการผลักดันความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายในองค์กร................................................1 
1. ออสเตรเลีย.................................................................................................................................... .....................................4 
2. อินโดนีเซีย….............................................................................. .........................................................................................7 
3. จาไมกา.................................................................................................................................................................................9 
4.  ฟินแลนด์............................................................................................................................................ ................................11 

รายงานความเคลื่อนไหว 

EU ทุ่มงบ 1.2 ล้านยูโร สนับสนุนการวิจัยด้านความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร.............................................................................13 
WCO เผยแพร่คู่มือการเคลื่อนย้ายวัคซีนระหว่างประเทศฉบับใหม่.........................................................................................14 
ศุลกากรเบลเยียมชี้แจงข้ันตอนการนำเข้าไวน์จากนอก EU…………………………..….................................................…………..…..15 
WCO จับมือ OLAF ขยายความร่วมมือในการปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร..................................................16 
สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้เตรียมใช้ซอฟต์แวร์คัดกรองสัมภาระผู้โดยสารในคลาวด์..............................................................17 
เยอรมนีออกกฎหมายความรับผิดด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน...........................................................18 
สเปนตรวจยึดโคเคน 800 กก. ซุกซ่อนในเนื้อสับปะรดแช่แข็งจากบราซิล...............................................................................19 

ข่าวกิจกรรมของส านกังาน                                                                             20 



ปีที ่6 ฉบบัที ่6 ประจ ำเดือนมถุินำยน 2564  

 

ส ำนกังำนท่ีปรกึษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 1 

 
 

 

 

ประชาคมศลุกากรโลกกบัการผลกัดนั 
ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายในองคก์ร 

ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลาย (gender 
equality and diversity) เป็นสิทธิขั ้นพื้นฐานที่ได้รับ
การร ับรองในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธ ิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) ข อ ง
องค์การสหประชาชาติ (UN) และเป็นกุญแจสำคัญ 
อย่างหนึ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององค์กรดั่งที่ปรากฏในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน
ของ UN (Sustainable Development Goals) ข้อที่ 5 
ซึ่งกล่าวถึงความสำคัญของการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน
แก่สตรีและเด็กหญิงในการเข้าถึงการศึกษา การบริการ
สาธารณสุข งานที่เหมาะสม และการมี/เป็นตัวแทนใน

กระบวนการต ัดส ินใจทางการเม ืองและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า ความเท่าเทียมทางเพศและ
ความหลากหลายเป็นปัจจัยที ่ช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพ
ให้แก่องค์กร ด้วยเหตุนี้ องค์การศุลกากรโลก (WCO)  
จึงได้กำหนดให้ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลาย
เป็นหนึ่งในประเด็นที่มีความสำคัญลำดับต้นในโครงการ
ส่งเสริมขีดความสามารถ (capacity building) 

WCO เริ่มต้นดำเนินการส่งเสริมประเด็นดังกล่าวเป็นคร้ังแรก
ในปี 2556 ในการประชุม เรื่อง “สตรีในศุลกากร การค้า 
และตำแหน่งผ ู ้นำ (Women in customs, Trade and 
Leadership)” ซึ ่งนำไปสู ่การจัดทำ Gender Equality 

Credit: TLNT 
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Organizational Assessment Tool (GEOAT) เพื่อใช้เป็น
เคร ื ่องม ือสำหร ับศ ุลกากรในการประเม ินนโยบาย  
แนวปฏิบัติ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้อง
กับประเด็นทางเพศ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะทำงานด้าน
ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลาย (WCO 
Virtual Working Group for Gender Equality and 
Diversity) เพ ื ่ อ ให ้ ให ้ประ เทศสมาช ิ กแลก เปล ี ่ ยน
ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี 

ประเด็นดังกล่าวได้ร ับความสนใจอย่างต่อเนื ่องจนใน 
เดือนธันวาคม 2563 คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร 
(Customs Co-operation Council) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์
ออกปฏ ิญญาว ่ าด ้ วยความเท ่ า เท ียมทาง เพศและ 
ความหลากหลายในศ ุ ลกากร  (Declaration of the 
Customs Co-operation Council on Gender Equality 
and Diversity in Customs) ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. ให้ศุลกากรออกนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ
ทางเพศ เชื ้อชาติ และ/หรือเหตุใด ๆ ที ่กำหนดไว้ใน
กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก ในการนี้ บุคลากรทุกคน

พึงได ้ร ับการปฏิบ ัต ิอย ่างเป ็นธรรมโดยพิจารณาจาก 
ผลการปฏิบัติงานและความสามารถ รวมทั้งได้รับโอกาส
อย่างเท่าเทียมในการจ้างงาน การเลื ่อนขั ้น เงินเดือน 
สวัสดิการ รวมถึงการใช้มาตรการทางวินัย การเลิกสัญญา 
และการเลิกจ้าง 

2. สนับสนุนให้ศุลกากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน  
การดำ เน ินน โยบายความ เท ่ า เท ี ยมทาง เพศและ 
ความหลากหลายในองค์กร 

3. สนับสนุนให้ศุลกากรแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
ในการกำกับดูแลและการประเมินความคืบหน้าเกี่ยวกับ
ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลาย เช่น การเก็บรวบรวม 

ข้อมูลที่จัดจำแนกประเภทตามเพศ (sex-disaggregated data) 
และรายงานความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยความสมัครใจ 

4. ส่งเสริมการยกระดับความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องใน
ประเด็นด้านความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลาย 
เช่น หน่วยงานรัฐอื่น ๆ ภาคเอกชน (รวมถึงสมาคมที่เป็น
ตัวแทนของผู้ประกอบการเพศหญิง) สมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
พรมแดน (border associations) เพื่อประสานการดำเนิน
นโยบายในประเด็นดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

Credit: HR Technologist 

Credit: Institute of Entrepreneurship Development 
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5. ส่งเสริมการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและ
ชีว ิตส ่วนตัวของบุคลากรในศุลกากรโดยเสนอชั ่วโมง 
การทำงานท ี ่ย ืดหย ุ ่นในกรณีท ี ่ เป ็นไปได ้ เพ ื ่อสร ้าง
บรรยากาศในการทำงานที่ดีให้แก่บุคลากร 

6. เน้นย้ำความสำคัญในการป้องกันการคุกคามและ/
หรือความรุนแรงทางเพศในทุกรูปแบบทั้งระหว่างบุคลากร
ในศุลกากรด้วยกันและระหว่างบุคลากรกับประชาชนทั่วไป 

7. สนับสนุนให้ศุลกากรให้โอกาสอย่างต่อเนื่องแก่สตรี
และบุคคลด้อยโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่มีบุคคลดังกล่าวเป็นกลุ่มเป้าหมาย  

8. สนับสนุนให้สำนักเลขาธิการ WCO ดำเนินพันธกิจ
และเผยแพร่นโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศและ 
ความหลากหลายของตนเพื่อเป็นแนวทางแก่ประเทศสมาชิก 

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามปฏิญญาดังกล่าว WCO 
ได้จัดทำคู่มือความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลาย

ในศ ุ ลกากร (Gender Equality and Diversity in Customs 
Compendium) ซึ่งรวบรวมประสบการณ์และแนวปฏิบัติ
ของศุลกากรประเทศต่าง ๆ ในการส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางเพศและความหลากหลาย 

กรณีศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ 
สำนักงานฯ ได้รวบรวมและคัดเลือกมาจากคู่มือดังกล่าว
และจากการประชุมคณะทำงานด้านความเท่าเทียมทางเพศ
และความหลากหลายของ WCO ที่ผู้แทนสำนักงานฯ ได้
เข ้าร ่วมประชุมเมื ่อเดือนเมษายน 2564 ที ่ผ ่านมา  
โดยแต่ละประเทศมีนโยบายและแนวปฏิบัติที ่โดดเด่น
แตกต่างกันออกไปซึ่งล้วนสะท้อนหลักการสำคัญของว่า
ด้วยความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายใน
ศุลกากร 

 
 
อ้างอิง 
Declaration of the Customs Co-operation Council on Gender Equality and Diversity in Customs. December: 2020. 
WCO. WCO promotes Gender Equality and Diversity. http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-

building/activities-and-programmes/gender-equality.aspx . Accessed 15 June 2021. 
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ออสเตรเลีย 
กระทรวงกิจการภายใน (Department of Home Affairs) 
และศุลกากรออสเตรเลีย (Australian Border Force) 
มีพันธกิจเสริมสร้างและส่งเสริมความหลากหลายของ
บุคลากรในมิติต่าง ๆ ทั้งความหลากหลายทางประสาท 
(neurodiversity)1 ภาษาและว ัฒนธรรม ชาต ิพ ันธุ์  
ความพิการ อายุ เพศสภาพ และเพศวิถี ในการนี้ มีการจัดตั้ง
ฝ่ายความหลากหลายและการเปิดกว้าง (Diversity and 
Inclusion Section) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง
ที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากร 
ในประเด็นดังกล่าวของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมออก
แผนปฏิบัติการ (action plan) ต่าง ๆ  ที่นำไปสู่การดำเนิน
โครงการที่เป็นรูปธรรม เช่น 

1. การจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการให้นมบุตรใน
สถานที่ทำงานโดยอ้างอิงกับข้อเสนแนะของสมาคมการให้
นมบุตรของออสเตรเลีย (Australian Breastfeeding 
Association) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 
ที่เอ้ือต่อการให้นมบุตร 

2. การให้คำปฏิญาณ (Panel Pledge) แสดงเจตจำนง
ของผู้ให้คำปฏิญาณในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
ทั ้งในสถานการณ์ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการทำงานและเวที
สาธารณะ และคำนึงถึงความสมดุลของบุคลากรในทุกเพศ 

 
1 ความหลากหลายทางประสาท (neurodiversity) เป็นคำศัพทท์ี่คิดค้น 
ในปี 2541 โดย Judy Singer นกัสังคมวิทยาชาวออสเตรเลีย หมายถึง  
ความหลากหลายของสภาพจิตใจของมนุษยอ์ันเป็นผลมาจากการทำงานของ
สมองที่ตอบสนองตอ่สารสือ่ประสาทที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เชน่ ผู้มอีาการ
ออทิสติก ผู้ทีม่ีอาการสมาธิสัน้ ผู้ทีม่ีอาการซึมเศร้า เป็นตน้ ซ่ึงความแตกต่างของ

 
ในการแต่งตั ้งคณะกรรมการบร ิหาร 
คณะกรรมาธิการ หรือคณะทำงานต่าง ๆ  
ในการน ี ้  จำนวนบุคลากรเพศหญิงใน  
คณะผู ้บร ิหารกระทรวงกิจการภายในได ้เพิ ่มขึ ้นเป็น 
ร้อยละ 53.3 ในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย 
ที ่กำหนดไว ้ท ี ่ร ้อยละ 50 และมากกว ่าค ่าเฉล ี ่ยของ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ ร้อยละ 4.9 

3. ทบทวนและพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติใน
สถานที่ทำงานเพ่ือสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศโดย
อ้างอิงข้อเสนอแนะจากคณะวิจัยจาก University of 
New South Wales 

4. สร้างเครือข่ายบุคลากรส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ 
(Staff Advancing Gender Equality (SAGE) Network)  
ในปี 2559 เพื่อร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
ร่วมกับผู ้บริหารระดับสูงและเป็นผู ้นำในการดำเนิน
มาตรการต่าง  ๆเพ่ือให้บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ  

SAGE เปิดรับบุคลากรทุกคนเข้าเป็นสมาชิกโดยไม่มี
ข้อกำหนดใด ๆ เป็นการเฉพาะ โดยจัดประชุมในแต่ละ 

สภาพจิตใจดังกล่าวเป็นสิ่งที่ควรยอมรับและเคารพ 
(https://www.open.edu/openlearn/health-sports-
psychology/mental-health/neurodiversity-what-it-and-what-does-it-
look-across-races)  

Credit: Pixabay 
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ไตรมาสและจัดกิจกรรมรณรงค์ความเท่าเทียมทางเพศ 
เช่น การจัดงานเฉลิมฉลองวันสำคัญทางเพศ (วันสตรีสากล 
วันบุรุษสากล ฯลฯ) กิจกรรมการกุศล Share the Dignity 
เพื ่อรับบริจาคผลิตภัณฑ์สุขอนามัยแก่ผู ้ยากไร้ เช่น  
สตรีไร้บ้าน สตรีที ่มีความเสี ่ยงหรือกำลังเผชิญกับ 
ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น 

นอกเหนือจากความเท่าเทียมทางเพศระหว่างชายและหญิง 
ศุลกากรออสเตรเลียยังให้ความสำคัญกับบุคคลที ่มี
ความหลากหลายทางเพศ เช่น ในวันแต่งกายสีม่วง 
(Wear it Purple Day) บุคลากรร่วมแต่งกายด้วยสีม่วง
พร้อมด้วยจำหน่ายชาและขนมอบเพื่อระดมทุนให้กับ
องค์กร Wear it Purple ซึ ่งเป็นองค์กรนักเรียนที ่ไม่
แสวงหาผลกำไรที่จัดกิจกรรมและช่วยเหลือเยาวชนที่มี
ความหลากหลายทางเพศ ในขณะเดียวกัน วันแต่งกาย
สีม่วงยังเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายในศุลกากรออสเตรเลียเพื่อรณรงค์ความเท่าเทียม
และความเคารพต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้วย  

นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของศุลกากรออสเตรเลีย
ยังเข้าร่วมการประชุม Inclusive Leadership ซึ่งจัดโดย 
Pride in Diversity2 เม ื ่อเด ือนสิงหาคม 2562 เพ่ือ
อภิปรายเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในแวดวง
แรงงานในอนาคตและผลกระทบของความบอบช้ำ 
ที่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับในการใช้

 
2 Pride in Diversity เป็นโครงการของรฐับาลออสเตรเลียโครงการแรกและ
โครงการเดยีวที่สนับสนุนลกูจ้างที่มีความหลากหลายทางเพศในทกุมิต ิ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โครงสร้างองคก์ร และ

ชีวิตประจำวัน พร้อมกันนี ้ มีการจัดฝึกอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วย Peer Support Officers (PSO) ซึ่ง
เป็นเครือข่ายของบุคลากรในทุกหน่วยงานของศุลกากร
ออสเตรเลียที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะเพื่อให้
ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน
และปัญหาส่วนตัวอย่างเป็นความลับ 

ในส่วนที ่เก ี ่ยวข้องกับกลุ ่มชาติพันธ ุ ์น ั ้น ศุลกากร
ออสเตรเล ียได ้ร ่วมกับตำรวจและกองทัพกระชับ 
ความร่วมมือกับชนเผ่าพื้นเมืองด้วยการจัดฝึกอบรม 
การลาดตระเวนให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลอุทยานทางทะเล
บริเวณพรมแดนทางเหนือ การฝึกอบรมให้ความสำคัญ
กับการปรับใช้ทักษะการประมงของชนเผ่าพื ้นเมือง  
จ ึงช ่วยสร ้างความเช ื ่อม ั ่นและความไว ้วางใจใน 

สถานที่ทำงานเพือ่สร้างความปลอดภยัให้กบับุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
(https://www.prideinclusionprograms.com.au/about-pid/)  

Credit: Amnesty International 
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บรรดาผู ้รับการฝึกอบรมซึ ่งมีดุลยพินิจในการเลือก
ปฏิบัติงานโดยปราศจากความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐ 

กรณีของออสเตรเลียเป็นตัวอย่างที่ดีของการส่งเสริม
ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร และทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานของศ ุลกากรโดยตรงและประชาชนท ั ่วไป  
โดยครอบคลุมในหลายมิตินอกเหนือจากเพศและ 
ชาติพันธุ์ตามที่กำหนดไว้ในปฏิญญาว่าด้วยความเท่าเทียม
ทางเพศและความหลากหลายในศ ุลกากรของ 
คณะมนตรีความร ่วมมือทางศุลกากร กล่าวคือ 
ออสเตรเลียดำเนินนโยบายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึง
ความหลากหลายทางประสาท ภาษาและวัฒนธรรม 
และความพิการตามกฎหมายภายในประเทศด้วย 

 
อ้างอิง 
Australian Border Force. Australian Border Force. Gender Equality and Diversity in Customs Compendium. WCO: 2020. Pp. 10-13. 
Australian Department of Home Affairs. Newsletters: Diversity Matters. November 2019: 4th Edition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credit: Share the Dignity 
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อินโดนีเซีย 

ศุลกากรอินโดนีเซีย (Directorate General of Customs 
and Excise) เริ่มดำเนินนโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศ
และความหลากหลายในปี 2549 ตามดำริของประธานาธิบดี
และกระทรวงการคลังที่กำหนดให้ทุกกระทรวงผนวกประเดน็
ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการพัฒนาองค์กร ในการนี้ มีการจัดตั้งคณะทำงาน 
(Taskforce) ในกระทรวงการคลังโดยเฉพาะซึ่งประกอบดว้ย
ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงอธิบดีศุลกากร 

เพื่อสนองนโยบายของประธานาธิบดี ศุลกากรอินโดนีเซียได้ออก
นโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลาย ดังนี้ 

1. จัดทำนโยบายและกฎระเบียบด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสำหรับใช้กับบุคลากรทุกคน เช่น การแต่งตั้ง 
การโยกย้าย การเลื่อนขั้น การลางาน การร้องเรียน และ
ค่าตอบแทน เป็นต้น 

2. ตรวจหาช่องว่างระหว่างเพศที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การรับสมัครบุคลากรและช่องว่างอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องมิติมนุษย์ 
เช่น การศึกษา เชื้อชาติ เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรที่เป็นสตรี
และชนกลุ่มน้อยมีจำนวนที่ได้สัดส่วนในแต่ละระดับ 

3. วิเคราะห์อัตราการเลื่อนขั้นเป็นระยะโดยใช้ตัวบ่งชี้
ทางเพศและทางประชากรเพื่อหาและลดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้น 

4. สร้างความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน เช่น การทำงาน
จากที่บ้าน เป็นต้น 

5. ตรวจสอบสถานที่ทำงานเป็นประจำเพื่อตรวจหา
ความรุนแรงทางเพศและให้ความคุ้มครองและ/หรือความช่วยเหลือ
แก่ผู้เสียหาย 

6. ผนวกความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลาย
เข้าเป็นส่วนหนี่งของพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และค่านยิม
ขององค์กร 

7. สร้างความเชื่อมั่นว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกันทั้งในทางนโยบายและทางปฏิบัติ 

8. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในพิธีการศุลกากรเพื่อลด 
การติดสินบนและเพื่อให้การใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์สูงสุด 

Credit: Wikimedia 
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ในทางปฏิบัติ ศุลกากรอินโดนีเซียดำเนินนโยบาย
ดังกล่าวโดยใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น 

1. จ ัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถ ึงม ิต ิทางเพศ 
(gender-responsive budgeting) ศุลกากรอินโดนีเซีย
จัดสรรงบประมาณประจำปีโดยคำนึงถึงความจำเป็น 
ปัญหา ความต้องการ และประสบการณ์ของบุคลากรทั้ง
เพศหญิงและชาย รวมทั้งประเมินโครงการต่าง ๆ ช่วยลด
ช่องว่างระหว่างเพศหรือทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่แบ่งแยกเพศ (sex-
disaggregated data) ศุลกากรอินโดนีเซียใช้ข้อมูลที่จัด
ประเภทตามเพศและข้อมูลที่เกี ่ยวข้องในการวิเคราะห์
สถานการณ์ก่อนร่างโครงการหรือจัดทำนโยบายต่าง ๆ  
ในการน ี ้  ม ีการจ ัดเก ็บข ้อม ูลท ี ่จ ัดประเภทตามเพศ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินการวิเคราะห์ประเด็น
ทางเพศและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

3. ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางเพศโดยเฉพาะ 
ศ ุลกากรอินโดน ีเซ ียใช ้ เคร ื ่องม ือท ี ่ เร ียกว่า Gender 
Analysis Pathway (GAP) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
ช่องว่างหรือประเด็นทางเพศสำหรับให้ผู้บริหารระดับสูงใช้
ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนดำเนินโครงการต่าง ๆ  

4. ส่งเสริมการเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้บริการ
ของศุลกากรเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นได้สะดวก ศุลกากร
อินโดนีเซียได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การนำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติพิธีการ (automating 

procedures) สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง 
การเปิดให้บริการระบบรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
ทางออนไลน์ที ่สามารถใช้งานได้ง่าย การพัฒนาช่องทาง 
การสื่อสารบนแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ
ผู้ที ่เกี ่ยวข้องรับและส่งข้อมูลในภาษาต่าง ๆ รวมทั้งบน
เว็บไซต์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ และโต๊ะสำหรับสอบถามที่
สำนักงานแต่ละแห่ง  

นอกจากนี ้ ศุลกากรอินโดนีเซียยังดำเนินโครงการ
รณรงค์ด้านความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การสนทนาจิบกาแฟยามเช้า ทอล์คโชว์ 
สัมมนา การบรรยายในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปทราบถึงกิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางเพศและความหลากหลายของศุลกากรอินโดนีเซีย เป็นต้น 

อาจกล่าวได้ว่า กรณีของอินโดนีเซียแสดงให้เห ็นถึง 
ความมุ ่งมั ่นของผู ้บริหารประเทศในระดับสูงส ุดต่อ 
การดำเนินนโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศและ 
ความหลากหลายให้เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ในการสนอง
นโยบายดังกล่าว ศุลกากรอินโดนีเซียได้เน้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จัดจำแนกประเภทตามเพศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาตรวจหาและอุดช่องว่าง
ของสายอาชีพในศุลกากรตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัครและ
การแต่งตั้งโยกย้ายตามที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาว่าด้วย
ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายในศุลกากรด้วย 

 
อ้างอิง 
Indonesia Customs. Indonesia Customs. Gender Equality and Diversity in Customs Compendium. WCO: 2020. Pp. 30-33. 

 



ปีที ่6 ฉบบัที ่6 ประจ ำเดือนมถุินำยน 2564  

 

ส ำนกังำนท่ีปรกึษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 9 

 
 

 

จาไมกา 
ศุลกากรจาไมกา (Jamaica Customs Agency) ได ้จัด
ประชุมเร ื ่องความเท่าเทียมและการคุมคามทางเพศ 

สำหรับผู ้บริหารระดับสูงและหัวหน้าสำนักงาน
ร่วมกับเจ ้าหน้าที ่จากกระทรวงวัฒนธรรม 

เมื ่อเด ือนพฤศจิกายน 2563 เพื ่อเตรียม 
ความพร้อมในการออกนโยบายด้าน 

ความรุนแรงทางเพศในสถานที่ทำงาน 
(Gender-Based Violence in 
the Workplace Policy) 
ภายในปี 2564  

ในเบื ้องต้น นโยบายดังกล่าว
กำหนดให้ศ ุลกากรจาไมกามี
หน้าที่ต้องสร้างสภาพแวดล้อม

การทำงานที ่ปลอดภัยสำหรับ
บุคลากรทุกคนทั้งชายและหญิงที่

เป ็นผู ้เส ียหายจากความรุนแรงทางเพศ  
โดยนิยามความรุนแรงทางเพศในความหมายที ่กว้าง 
กล่าวคือ ครอบคลุมการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจ
ก่อให้เกิดอันตรายหรือความทุกข์ทรมานต่อร่างกาย จิตใจ 
หรือเพศ รวมถึงการข่มขู่ การบังคับ การลิดรอนเสรีภาพ
โดยปราศจากเหตุผลที่เกิดขึ้นในชีวิตสาธารณะหรือชีวิต
ส่วนตัว เช่น ความรุนแรงในครอบครัว การล่วงละเมิดทางเพศ 
และการสะกดรอยตาม เป็นต้น  

เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคลากรทุกคนที่
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ ศุลกากรจาไมกา
ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายไว้ ดังนี้ 

1. ดำเนินการกับความรุนแรงทางเพศทุกกรณีอย่างเป็น
ความลับโดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. สร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่ร ้ายแรงของ 
ความรุนแรงทางเพศต่อสุขภาพและสังคมโดยให้ความสำคัญ
ต่อมิติทางวัฒนธรรมและผลกระทบต่อผู้เสียหาย 

3. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรที่ประสงค์
ขอความช่วยเหลอืสำหรับปัญหาที่เกิดจากความรุนแรงทางเพศ 

4. ดำเน ินนโยบายบนหลักการของความเท่าเทียม
สำหรับบุคลากรของศุลกากรทั้งเพศชายและเพศหญิง 

5. แจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนว่าความรุนแรงทางเพศทั้ง
ในและนอกสถานที่ทำงานเป็นเร่ืองที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

6. จัดทำกรอบการดำเนินการเพื่อจัดการกับพฤติกรรม
ของบุคลากรซึ่งอาจเป็นผู้กระทำความผิดและอาจเป็นภัย
ต่อบุคลากรผู ้อ ื ่นหรือประชาชนที ่มาติดต่อในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้นั้น 

7. ช่วยให้ผ ู ้บริหารเข้าใจและปรับใช้นโยบายของ
ศุลกากรจาไมกาในการจัดการความรุนแรงทางเพศได้อย่างถูกต้อง 

การบังคับใช้มาตรการในนโยบายดังกล่าวตั้งอยู่บนหลักการ ดังนี้ 
1. ครอบคลุมการกระทำความผิดทางเพศทั้งในอดีต 

ปัจจุบัน และที่กำลังเกิดขึ้น 
2. ความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบถือเป็นการกระทำ

ความผิด (zero-tolerance) ทั้งในและนอกสถานที ่ของ
ศุลกากรจาไมกา รวมถึงงานทางสังคม (social event)  
การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที ่ (business trip) 
สถานที่ฝึกอบรม หรือการประชุมที่ศุลกากรจาไมกาเป็นผู้จัด 
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3. ห้ามบุคลากรใช้ทรัพยากรของสถานที ่ทำงาน รวมถึง 
เวลาทำงาน โทรศัพท์ อีเมล์ คอมพิวเตอร์ โทรสาร หรือวิธีการใด ๆ  
ในการข่มขู่ รังควาน คุมคาม ทำให้อับอาย หรือทำอันตรายต่อ
บุคคลอื ่น ทั ้งในสถานที ่ทำงาน ยานพาหนะ หรือระหว่าง 
การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

4. บุคลากรที่กระทำความผิดทางเพศต่อบุคลากรผู้อ่ืน
จะถูกดำเนินการโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีและความต้องการของ
ผู้เสียหายรวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรอ่ืน ๆ 
ของศุลกากรจาไมกา 

5. ในการจ้างงาน บรรจุ เลื ่อนตำแหน่ง หรือกำหนด
เงื ่อนไขการจ้างงาน ศุลกากรจาไมกาจะไม่ตอบโต้หรือ 
เลือกปฏิบัติต่อบุคลากรที่ 

5.1 เปิดเผยว่าเป็นผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ 
5.2 ถูกมองว่าเป็นผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ 
5.3 ยื่นเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งให้ศุลกากรจาไมกา

ทราบถึงความกังวลเก่ียวกับความรุนแรงทางเพศ 

ศุลกากรจาไมกาจะพิจารณาปรับเปลี่ยนตารางการทำงาน 
สถานที่ปฏิบัติงาน หรือจัดหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้เสียหายใช้ในการสื่อสารอย่างเป็นความลับ พร้อมแจ้งให้
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยทราบถึงอัตลักษณ์ของผู้กระทำผิด/
ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจถูกดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินคดี
ทางอาญาตามแต่กรณี 

ในกรณีที่มีบุคลากรตกเป็นเหยื่อ ศุลกากรจาไมกาได้ริเริ่ม
โครงการให ้ความช ่ วย เหล ือบ ุคลากร ( Employee 
Assistance Programme: EAP) โดยม ีฝ ่ ายพ ัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบ (Human 
Resource Management and Development Division) 
ในการนี้ โครงการ EAP ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 
เช่น การให้คำปรึกษาสำหรับทั้งผู้เสียหายและครอบครัว
โดยศุลกากรจาไมกาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ 
ยังมีการจัดตั้งเครือข่ายช่วยเหลือผู้ร่วมงาน (Peer Support 
Network) ซึ ่งประกอบด้วยคณะบุคลากรจำนวนหนึ ่งที่  
ทำหน้าที ่คอยหาสัญญาณเตือนถึงความรุนแรงทางเพศ
ตั้งแต่เนิ่น รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นต้น  

กรณีของศุลกากรจาไมกาเป็นตัวอย่างที ่มีจุดเด่นใน 
การป้องกันและปราบปรามความรุนแรงทางเพศโดย
กำหนดนิยามที่กว้างซึ่งครอบคลุมความทุกข์ทรมานทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ และเพศทั้งในชีวิตการทำงานและ
ชีวิตส่วนตัว รวมทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ 
ศ ุลกากรจาไมกาย ังดำเน ินการให ้ความช่วยเหลือ 
อย่างเป็นรูปธรรมโดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและ
คำนึงผลกระทบทั้งในเส้นทางการประกอบอาชีพและมิติ
ทางวัฒนธรรมด้วย 

 
อ้างอิง 
Jamaica Customs. Jamaica Customs. Gender Equality and Diversity in Customs Compendium. WCO: 2020. Pp. 42-45. 
Jamaica Customs. Gender-Based Violence in the Workplace Policy. 2021. 
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ฟินแลนด ์
ศุลกากรฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิต
การทำงานและชีวิตส่วนตัว และเพื ่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ศุลกากรฟินแลนด์มี
นโยบายให ้บ ุคลากรเลือกปฏิบ ัต ิงาน
ในช่วงระยะเวลาที่มีความยืดหยุ่นหรือ
ปฏิบัติงานจากนอกสถานที่ได้ตั้งแต่ปี 2557 
ในฐานะส่วนหนึ ่งของกรอบส่งเสริม 
ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลาย
ในสถานที่ทำงาน 

ในศุลกากรฟินแลนด์ บ ุคลากรแบ ่งออกเป็น  
2 ประเภทตามตารางการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

1. บุคลากรที ่ทำงานเป็นกะ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งใน
ตำแหน่งปฏิบัติการ (มากกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด) 
ได้มีการกำหนดกะล่วงหน้า 3 สัปดาห์ ในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่มี
เวลาปฏิบัติงาน 114 ชั่วโมง 45 นาที โดยระยะเวลาปฏิบัติงาน
ขึ้นอยู่กับงานและสถานที่ และสามารถปรับเปลี่ยนกะได้เพื่อ
อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตส่วนบุคคล 

2. บุคลากรที่ทำงานในชั่วโมงทำงานปกติ กล่าวคือ 
ระหว่าง 8.00 น. – 16.15 น. บุคลากรประเภทนี้มีความยืดหยุ่น
ในการปรับเปลี่ยนเวลาเข้า/ออกงาน โดยอาจเริ่มงานระหว่าง 
6.30 น. – 9.30 น. และเลิกงานระหว่าง 14.30 น. – 19.00 น. 
และม ี เวลาพ ักร ับประทานอาหารกลางว ัน 30 นาที   
รวมระยะเวลาทำงานในแต่ละสัปดาห์ 36 ชั่วโมง 15 นาที อนึ่ง 
ความยืดหยุ่นในการเข้างานในชว่งเชา้และเลิกงานในชว่งบ่ายนีม้ี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรบริหารจัดการธุระส่วนตัวและ 
การปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น โดยเจ้าหน้าที่สามารถเลือกปฏิบัติงาน

ในชั่วโมงที่ยาวนานกว่าปกติในวันหนึ่งและน้อยกว่าปกติในอีก
วันหนึ่งได้ อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับบัญชาสามารถ

ใช้ดุลยพินิจในการปรับเปลี่ยนระยะเวลา
ทำงานได้ตามความเหมาะสมของหน้าที่ 

นอกเหน ือจากการปฏิบ ัต ิงานใน
สถานที่ทำงาน ศุลกากรฟินแลนด์ยัง
อน ุญาตให ้บ ุคลากรปฏ ิบ ัต ิงาน

ทางไกลได้ (ยกเว้นมีความจำเป็นต้อง
เข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานในบางวัน) 

ในกรณีที่ลักษณะของงานเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎระเบียบ
ด้านความมั่นคงปลอดภัย และในบางกรณีต้องขออนญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ บุคลากรยังสามารถเลือกปฏิบัติงานใน
สถานที่อื ่น ๆ ที ่กำหนดได้ หากไม่ก่อให้เกิดต้นทุนเพิ่มเติม
สำหรับศุลกากรฟินแลนด์  

โดยทั่วไป เจ้าหน้าที่มักเลือกปฏิบัติงานนอกสถานที่สัปดาห์ละ  
1 - 2 วัน  ศุลกากรฟินแลนด์พบว่า มีบุคลากรเลือกปฏิบัติงาน
นอกสถานที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะหลายปีที่ผ่านมาและได้รับ
เสียงตอบรับในเชิงบวกอย่างท่วมท้น ด้วยเหตุนี้ ศุลกากรฟินแลนด์
จึงจัดหาคอมพิวเตอร์พกพาและระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับ 
การปฏิบัติงานนอกสถานที ่ซึ ่งได้รับความนิยมเพิ ่มขึ้นทุกปี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) ในปี 2563 ที่บุคลากรราวครึ่งหนึ่ง
เลือกปฏิบัติงานจากที ่บ ้านโดยไม่เข้ามาในสถานที ่ทำงาน 
ตลอดทั้งสัปดาห์ และเป็นที่คาดว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะยงัคง
มีผลต่อรูปแบบการปฏิบัติงานในอนาคต 

Credit: IconsPedia 
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นอกจากนี้ ศุลกากรฟินแลนด์ยังให้ความใส่ใจสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของบุคลากรโดยเข้ามาจัดการปัญหาตั้งแต่
ระยะแรกเริ ่ม กล่าวคือ ผู ้บ ังคับบัญชาจะพูดคุยหารือ 
กับเจ ้าหน ้าท ี ่ท ี ่ลาป ่วยระยะส ั ้นมากกว ่า 3 คร ั ้งใน 
ช่วงระยะเวลา 6 เดือน หรือมากกว่า 30 วันในปีที่ผ่านมา3 
เพื่อร่วมหาวิธีสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตตั้งแต่
เนิ่นโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่ให้บริการด้านสขุภาพที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ (occupational health care)  

ประการสุดท้าย ศุลกากรฟินแลนด์สนับสนุนให้บุคลากร 
ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร (parental leave) กล่าวคือ สามารถ
ลาคลอดบุตรได้ 105 วันทำการ หรือ 54 วันทำการสำหรับ
ผู้เป็นบิดา โดยในจำนวน 54 วันนี้ สามารถเลือกลา 18 วัน
ซ้อนกับวันลาของผู้เป็นมารดาได้ อนึ่ง เพื่อเป็นการอำนวย
ความสะดวกในการกลับเข้ามาปฏิบัติงานภายหลังจาก 
การลางานสิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่สามารถเลือกรับข่าวสารจาก
สถานที่ทำงานระหว่างการลาเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวได้
หากต้องการ นอกจากนี ้ เม ื ่อกลับเข้ามาทำงานแล้ว 
ศุลกากรฟินแลนด์ยังมีบริการให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่  
เป็นการเฉพาะด้วย 

ศุลกากรฟินแลนด์เป็นกรณีศึกษาที่มีจุดเด่นด้านการส่งเสริม
การสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของ
บุคลากรโดยเสนอชั ่วโมงการทำงานที ่ย ืดหยุ ่นเพื ่อสร้าง
บรรยากาศในการทำงานที ่ด ีให้แก่บ ุคลากรโดยคำนึงถึง
ลักษณะของงานที่สามารถเลือกเวลาหรือสถานที่ปฏิบัติงานได้ 
พร้อมกันนี้ เพื่อให้การดำเนินนโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นจริง
ในทางปฏิบัติ ศุลกากรฟินแลนด์ได้เตรียมความพร้อมให้กับ
เจ้าหน้าที ่ที ่เลือกปฏิบัติงานแบบยืดหยุ ่นด้วยการจัดหา
อุปกรณ์ที ่จำเป็นและจัดทำกฎระเบียบด้านความมั ่นคง
ปลอดภัย รวมทั ้งให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที ่ที ่กลับเข้ามา
ปฏิบัติงานภายหลังจากการลางานในระยะเวลาที่ยาวด้วย 

 
 
อ้างอิง 
Finnish Customs. Finnish Customs. Gender Equality and Diversity in Customs Compendium. WCO: 2020. Pp. 18-21. 
Finnish Customs. Equality Plan of Finnish Customs 2017-2019. Finnish Customs: 2017. 

 
3 โดยปกติ บุคลากรสามารถลาป่วยได้โดยเพยีงแจง้ต่อผู้บังคับบัญชาหากมี
ระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน แต่สำหรับการลาป่วยที่นานกว่านัน้ ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ 

Credit: Open Sourced Workplace 
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EU ทุม่งบ 1.2 ล้านยูโร สนับสนุนการวิจัยด้านความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร 

 เมื ่อว ันที ่ 1 มิถ ุนายน 2564 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เปิดตัวโครงการ 
European Tax Observatory หรือโครงการวิจัยด้านการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร 

 European Tax Observatory ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรป (EU) ราว 1.2 ล้านยูโร 
(ประมาณ 45 ล้านบาท) เพ่ือการค้นคว้าวิจัย การวิเคราะห์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการออกนโยบายด้านภาษี
ในระดับ EU โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามการหนีภาษี (tax evasion) การเลี่ยงภาษี (tax avoidance) และ
การวางแผนภาษีที่อาจถูกกฎหมายแต่ขัดต่อเจตนารมย์ของกฎหมายโดยใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย (aggressive tax 
planning)  

European Tax Observatory เป็นองค์กรอิสระเพื่อให้ผลการวิจัยมีความเป็นกลางโดยตั้งอยู่ ณ Paris 
School of Economics นำโดยศาสตราจารย์ Gabriel Zucman นักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านดินแดนที่เอื้อต่อ
การปกเปิดทางการเงิน (tax haven) การสะสม กระจาย และการจัดเก็บภาษีความม่ังคั่งทั่วโลก 

โครงการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Tax Package ที่คณะกรรมาธิการยุโรปเริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปสรรคทางภาษีและขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการแก้ไขและบังคับใช้
กฎหมายด้านภาษี สนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้านภาษีในการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ในการปราบปรามการกระทำ
ความผิดด้านภาษี รวมถึงรณรงค์ให้ผู้เสียภาษีทราบถึงสิทธิของตนตามกฎหมาย EU ที่มุ่งลดความซับซ้อนและ
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  
อ้างอิง 
European Commission. New European Tax Observatory to support fight against tax abuse through cutting-edge research.  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/new-european-tax-observatory-support-fight-against-tax-abuse-through-cutting-
edge-research_en . Accessed 2 June 2021. 
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WCO เผยแพร่คู่มอืการเคลื่อนย้ายวัคซีนระหว่างประเทศฉบับใหม ่

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การศุลกากรโลก (WCO) เผยแพร่คู่มือของสำนักเลขาธิการว่าด้วยบทบาทของ
ศุลกากรในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายยารักษาโรคและวัคซีนสำหรับใช้ใน
ยามวิกฤต (Secretariat Note on the Role of Customs in facilitating and securing the cross-border movement of 
situationally critical medicines and vaccines) ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากฉบับแรกที่เผยแพร่เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา 

 ในปัจจุบัน ศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการกอบกู้วิกฤตทางสาธารณสุขทั้งด้วยการอำนวย
ความสะดวกการขนส่งวัคซีนและการตรวจปล่อยสินค้าด้วยความรวดเร็ว โดยคู่มือฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ มีเนื้อหา
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบังคับใช้มาตรการในมติของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรว่าด้วยบทบาท
ของศุลกากรในการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายยารักษาโรคและวัคซีนสำหรับใช้ในยามวิกฤต (Resolution 
of the Customs Co-operation Council on the Role of Customs in facilitating the cross-border 
movement of situationally critical medicines and vaccines) ที ่ออกเมื ่อเดือนธันวาคม 2563 รวมทั้ง
กรณีศึกษาของประเทศต่าง ๆ ที่เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปฏิบัติที่ศุลกากรออสเตรเลียจัดทำขึ้น 

 อนึ่ง คู่มือฉบับนี้อ้างอิงถึงเครื่องมือต่าง ๆ ของ WCO และข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากความร่วมมือกับองค์การ
ระหว่างประเทศอื่น ๆ ผู้ประกอบการด้านเภสัชภัณฑ์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยจะยังคงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเมื่อมีแนวปฏิบัติใหม่ ๆ จากประเทศสมาชิกและผู้ประกอบการ  

 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ https://bit.ly/2SQ0Lki 

   
อ้างอิง 
WCO. The WCO Secretariat Note on the cross-border movement of vaccines enhanced with further guidance and good practices.  

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2021/may/the-wco-secretariat-note-on-the-cross-border-movement-of-
vaccines.aspx . Accessed 2 June 2021. 
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ศุลกากรเบลเยียมชี้แจงขั้นตอนการนำเข้าไวน์จากนอก EU 

 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ศุลกากรเบลเยียมชี้แจงพิธีการการนำเข้าไวน์จากประเทศที่สามหรือ
ประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ตาม Article 20 ของ Delegated Regulation (EU) 2018/173 

การนำเข้าไวน์มายัง EU ต้องใช้เอกสารชื่อว่า Document VI-1 ซึ่งเป็นเอกสารที่รับรองว่า สินค้านำเข้ามี
ลักษณะตามข้อกำหนดของกฎหมาย EU หรือความตกลงกับประเทศท่ีสาม กล่าวคือ 
 1. เป็นไวน์ที่ผลิตจากผลองุ่นตามปีวินเทจที่กำหนดหรือจากสายพันธุ์องุ่นสำหรับบ่มไวน์โดยเฉพาะ 
 2. เป็นไวน์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (geographic indications) ในความตกลงว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIPS) ขององค์การการค้าโลก (WTO) กฎหมายของ EU หรือความตกลง
กับประเทศที่สามที่เป็นถิ่นกำเนิดของไวน์นั้น 

 ในการนี้ ศุลกากรจะตรวจสอบว่า ใบขนสินค้า Document VI-1 (หรือ VI-2 ซึ่งเป็นส่วนคัดลอกของ VI-1) 
และสินค้ามีความสอดคล้องต้องกันหรือไม่ โดยหากปราศจาก Document VI-1 ศุลกากรจะไม่รับยื่นใบขนสินค้า 

 อนึ่ง ที่ผ่านมา บางประเทศสมาชิกรับยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี QR code แต่คณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission) ได้ออกมาชี้แจงว่า สำหรับ Document VI-1 นั้น ต้องยื่นเป็นกระดาษที่ลงลายมือชื่อ
ด้วยลายมือเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้นำเข้าจึงไม่สามารถยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกต่อไป 

 ในการนี้ EU ได้จัดทำรายชื่อหน่วยงานของประเทศที่สามที่มีอำนาจออก Document VI-1 โดยสำหรับ
ประเทศไทย หน่วยงานที่มีอำนาจ คือ กรมสรรพสามิต 

   

อ้างอิง 
Belgium Customs. IMPORTATION DE PRODUITS VITIVINICOLES DANS L’UNION EUROPÉENNE : DOCUMENTS VI-1.  

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/importation-de-produits-vitivinicoles-dans-l%E2%80%99union-europ%C3%A9enne-
documents-vi-1 . Accessed 10 June 2021. 
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WCO จับมอื OLAF ขยายความร่วมมือในการปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร 

 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 องค์การศุลกากรโลก (WCO) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งยุโรป (European Anti-Fraud Office: OLAF) ลงนามความตกลงขยายความร่วมมือเพ่ิมเติมจากความตกลงเดิม
ทีล่งนามในปี 2546 ซึ่งครอบคลุมเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจยึดบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบเท่านั้น 

 ความตกลงฉบับใหม่นี้ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานเพิ่มมากข้ึน 
เช่น การปลอมแปลม การลักลอบค้าชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครอง เป็นต้น รวมทั้งเป็นกรอบสำหรับทั้งสององคก์ร
ในการปฏิบัติการภาคสนามร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกของ WCO (รวมถึง
ประเทศไทย) และ OLAF จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (non-personal data) 
ที่เกี่ยวข้องกับกระทำความผิดทางศุลกากรด้วย  

ในการนี้ ข้อมูลจะถูกทำสำเนาโดยอัตโนมัติเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละฝ่าย 
ได้แก่ Customs Enforcement Network (CEN) ของ WCO และ Customs Information System (CIS+) ของ OLAF 

 อนึ่ง ที่ผ่านมา WCO และ OLAF ได้ปฏิบัติการภาคสนามร่วมกันบ่อยครั้ง โดยล่าสุดทั้งสองฝ่ายได้ร่วม
ปราบปรามการลักลอบค้าสินค้าที่ใช้ในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขยะและของเสีย ผลิตภัณฑ์
สุขอนามัย และชิ้นส่วนรถยนต์ โดยทั้งสององค์กรคาดว่า การกระชับความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือ
ในด้านอ่ืน ๆ ในอนาคตเพ่ือประโยชน์สำหรับศุลกากรของทุกประเทศสมาชิกต่อไป 

   
อ้างอิง 
WCO. WCO and OLAF strengthen cooperation to tackle customs fraud.  http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2021/june/wco-

and-olaf-strengthen-cooperation-to-tackle-customs-fraud.aspx. Accessed 11 June 2021. 
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สหรัฐอเมริกาและเกาหลใีต้เตรียมใช้ซอฟตแ์วร์คัดกรองสมัภาระผู้โดยสารในคลาวด์ 

 กระทรวงความมั่นคงภายในของสหรัฐอเมริกา (Department of Homeland Security: DHS) และกระทรวง
คมนาคมของเกาหลีใต้ (Ministry of Land, Infrastructure and Transport: MOLIT) เตรียมพร้อมดำเนินโครงการนำร่อง
คัดกรองสัมภาระผู้โดยสารล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลในคลาวด์ (Cloud) ในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564  

 ในโครงการนำร่องครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารได้ก่อนเดินทาง
มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Hartsfield–Jackson Atlanta (สหรัฐอเมริกา) หรือท่าอากาศยานนานาชาติ 
Incheon (เกาหลีใต้) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย อำนวยความสะดวกผู้โดยสารด้วยการลดการตรวจสอบ
แบบเปิดตรวจและย่นระยะเวลาในการรับและตรวจสอบสัมภาระระหว่างเปลี่ยนเที่ยวบินโดยเจ้าหน้าที่เพียง
คัดกรองจากรูปภาพของสัมภาระลงทะเบียนผ่านซอฟต์แวร์ Common Viewer Air System ในการนี้ สายการบิน 
Delta Air Lines, Inc. เข้าร่วมโครงการนำร่องดังกล่าว 

 อนึ่ง ทั้งสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้คาดว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การยอมรับผลการตรวจสอบ
ของแต่ละฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน พร้อมทั้งยกระดับความมั่นคงและการอำนวยความสะดวก
ผู้โดยสารด้วย 

   
อ้างอิง 
Homeland Security Today. DHS S&T Partners with South Korea for Cloud-Based Remote Baggage Screening.  

https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/airport-aviation-security/dhs-st-partners-with-south-korea-for-cloud-based-
remote-baggage-screening/ . Accessed 11 June 2021. 
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เยอรมนีออกกฎหมายความรับผิดด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธมินุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน 

 รัฐสภาเยอรมนีผ่านร่างกฎหมายกำหนดความรับผิดด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนของผู้ประกอบการ
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 

 ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ผู้ประกอบการในเยอรมนีที่มีขนาดตามที่กำหนดต้องมีกระบวนการตรวจสอบ
วิเคราะห์ที่พอเพียง (due diligence) เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทำลายสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน
ของตน พร้อมทั ้งเข้าดำเนินการเมื ่อพบผู ้จ ัดหาสินค้าของตนในต่างประเทศการกระทำความผิด ในการนี้ 
ผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะถูกลงโทษปรับไม่เกินร้อยละ 2 ของผลประกอบการทั่วโลก และหากมี
ยอดปรับตั้งแต่ 175,000 ยูโรขึ้นปี จะถูกระงับสิทธิในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า 3,000 คน ต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายดังกล่าว 
และตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป สำหรับผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า 1,000 คน โดยคาดว่า จะมีผู้ประกอบการที่
ได้รับผลกระทบราว 900 และ 4,800 ราย ตามลำดับ 

 อนึ่ง ผู้ประกอบการบางรายเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวจะมีผลเป็นการเพ่ิมข้ันตอนที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและจะทำ
ให้ราคาสินค้ามีราคาสูงขึ้นด้วย 

 ในส่วนของสหภาพยุโรป (EU) นั้น เมื่อเดือนมีนาคม 2564 รัฐสภายุโรป (European Parliament) ได้มี
มติผลักดันกฎหมายในลักษณะเดียวกันโดยมีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) 
พร้อมรับรองสิทธิของผู้เสียหายในการขอรับการเยียวยาด้วย โดยคาดว่า คณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission) จะเสนอร่างกฎหมายภายในปีนี้ 

   
อ้างอิง 
Reuters. Germany passes law on tougher oversight of supply chains.  https://www.reuters.com/article/germany-companies-supply-

chains/germany-passes-law-on-tougher-oversight-of-supply-chains-idUSL5N2NT2OX . Accessed 21 June 2021. 
European Parliament. Press room MEPs: Companies must no longer cause harm to people and planet with impunity. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99216/meps-companies-must-no-longer-cause-harm-
topeople-and-planet-with-impunity . Accessed 15 March2021. 
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สเปนตรวจยึดโคเคน 800 กก. ซุกซ่อนในเนื้อสับปะรดแช่แข็งจากบราซิล 

 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตำรวจสเปนเข้าตรวจยึดโคเคน 800 กิโลกรัมที่ซุกซ่อนในเนื้อสับปะรดแช่แข็ง
จากบราซิล 14,400 กิโลกรัม พร้อมเข้าจับกุมนักธุรกิจ 2 ราย ตรวจยึดเงินสด 10,000 ยูโร และยานพาหนะ 2 คัน 
ที่ซื้อมาเม่ือไม่นานนี้ 

 โคเคนดังกล่าวถูกผ่านกรรมวิธีทางเคมีที่ซับซ้อนที่ทำให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่สามารถตรวจพบได้ก่อนถูก
นำไปซุกซ่อนปะปนกับเนื้อสับปะรดแช่แข็งที่มีจุดหมายปลายทางไปยังห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ลับที่ตั้งอยู่ใน
เขต Robledo de Chavela ของกรุงมาดริดซึ่งเป็นสถานที่ที่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการจับกุมและตรวจยึด 

 อนึ่ง การสืบสวนสอบสวนเริ่มต้นขึ้นในปี 2561 ระหว่างตำรวจโคลอมเบียและศุลกากรสหรัฐอเมริกาซึ่ง
นำไปสู่การตรวจยึดโคเคน 216 กิโลกรัมที่ซุกซ่อนในกาแฟที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ก่อนส่งมายังสเปนจาก
เมือง Cartagena de Indias ของโคลอมเบีย ในการนี้ การสืบสวนสอบสวนพบความเชื่อมโยงของเครือข่ายธุรกิจ
ระหว่างผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำผลไม้ เครื่องดื่ม กาแฟ และผลไม้ในการลักลอบขนส่งยาเสพติด
ทางเรือจากหลายประเทศในอเมริกาใต ้

 ในการนี้ เจ้าหน้าที่จึงมุ่งความสนใจไปยังตู้คอนเทนเนอร์ ซ่ึงหนึ่งในบริษัทที่กำลังถูกสืบสวนสอบสวน 
นำเข้ามายังท่าเรือ Valencia โดยพบว่า ในจำนวนสับปะรดแช่แข็ง 20 พาเลท มี 1 พาเลทที่ซุกซ่อนโคเคนปะปน
กับเนื้อสับปะรด หลักฐานดังกล่าวได้นำไปสู่การตรวจยึดของกลางและจับกุมผู้กระทำความผิดข้างต้น 

   
อ้างอิง 
MRT. The Police seize 800 kilos of cocaine hidden in frozen pineapple and arrest two businessmen.  

https://marketresearchtelecast.com/the-police-seize-800-kilos-of-cocaine-hidden-in-frozen-pineapple-and-arrest-two-
businessmen/73172/ . Accessed 11 June 2021. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย (บูดาเปสต์) 

นายน ิติ  ว ิทยา เต ็ม  อ ัครราชท ูต  (ฝ ่ ายศ ุลกากร )  
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย  
ณ กรุงบูดาเปสต์ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามคำเชิญของ  
นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์   
เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) สถานะความสัมพันธ์ไทย - ฮังการี 
และประเทศในเขตอาณา พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงาน
ของทีมประเทศไทยในปีงบประมาณ 2564 – 2565  
ในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร  
ณ กรุงบรัสเซลส์ 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Office of Customs Affairs 

Royal Thai Embassy to Belgium,  

Luxembourg and Mission to the EU 

Dreve du Rembucher 89 

1170 Watermael-Boitsfort 

Tel. +32 2 660 5759 

Fax. +32 2 675 2649 

E-mail: thaicustoms@thaicustoms.be 

http://brussels.customs.go.th 

Credit: The MBA Tour 


