
 

 

➢ จบมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถเขา้ทำงานใน
ศุลกากรสหราชอาณาจักรได้หรือไม่  

➢ บุคคลภายนอกเขา้สู่ตำแหน่งผูบ้ริหารในศุลกากร
ฝรั่งเศสได้อย่างไร 

➢ ศุลกากรนิวซแีลนด์บรรจุหลักสูตรนาฏศิลป์ของ 
ชนเผ่าเมารีในการฝึกอบรมบุคลากรเพื่ออะไร 

➢ ศุลกากรสวิตเซอร์แลนด์ยกระดบัวิชาชีพศุลกากร
อย่างไร 

➢ หนทางความก้าวหน้าในอาชีพของเจ้าหน้าที่
ศุลกากรญี่ปุ่น 

ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 8 ประจ ำเดือนสิงหำคม 2562 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เป็นมิติที่
สำคัญมิติหนึ่งของการเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) ของกรมศุลกากร 
ตั้งแต่การคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าทำงาน การฝึกอบรมเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ตลอดจนการให้โอกาสบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้น เพื่อผลักดันให้กรมศุลกากรเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับในวงกว้าง
ทั้งในและต่างประเทศ 

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอนำเสนอ
วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของศุลกากรใน 5 ประเทศ เพื่อเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ 
สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ สมาพันธรัฐสวิส และญี่ปุ่น โดยแต่ละประเทศ
มีวิธีการเฟ้นหาบุคลการ การฝึกอบรม และเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่คล้ายคลึงกันหรือ
แตกต่างกันออกไป บางแห่งเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าฝึกอบรมตั้งแต่อายุ 16 ปี เพื่อสร้าง
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะสำหรับลักษณะงานของศุลกากร ในขณะที่บางประเทศมี
การรับรองวิทยฐานะของผู้ที่ผ่านการอบรมของศุลกากรให้เทียบเท่ากับระดับอุดมศึกษาเพื่อ
ยกระดับวิชาชีพศุลกากร บางแห่งเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ข้าราชการเพื่อเข้าทำงาน
ในระดับผู้บริหาร และบางแห่งแบ่งสายงานและเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนตั้งแต่รับ
บุคคลเข้าทำงาน นอกจากนี้ มีศุลกากรบางประเทศที่ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมโดย
คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของประเทศตนด้วย 

พวกเราหวังว่า จดหมายข่าวฉบับนี้จะเป็นข้อมูลประกอบให้กรมฯ นำไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งในการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานและ  
การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามระดับตำแหน่ง
หน้าที่และตามความเหมาะสมต่อไป 

 

                                          นิติ วิทยาเตม็ 
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การรบับคุคล 

เขา้ท างานและ 

การฝึกอบรมของ

ศลุกากร  

                         สหราชอาณาจกัร 

ใ น ส ห ร า ช อ า ณ า จ ั ก ร  HM Revenue & 
Customs (HMRC) เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที ่ด ้านภาษีและภาษีศ ุลกากร รวมทั้ง 
การประเมินการจัดเก็บรายได้และนำนโยบาย
ในระดับรัฐด้านการจัดเก็บภาษีมาบังคับใช้  
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่วนภาระหน้าที ่ใน 
การบังค ับใช้กฎหมายที ่พรมแดนเป็นของ 

Border Force โดยในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลนั้น HMRC และ Border Force เปิดรับสมัคร
บุคคลหลายช่องทางตามช่วงอายุ วุฒิการศึกษา 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ โดยในบางกรณี

 
1 ระดับการฝึกงานเทียบเท่ากับวุฒกิารศกึษาต่าง ๆ ดังนี้  
  1. ระดับกลาง (intermediate) ได้แก่ Level 2 เทียบเทา่กับผูส้ำเร็จการศึกษาใน
ระดับ GCSE (เป็นการทดสอบเมือ่นักเรียนมีอายุประมาณ 16 ปี ข้ึนไป นักเรียน
เลือกสอบประมาณ 6 - 10 วิชา เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  
สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ศลิปะ ฯลฯ) 
  2. ระดับก้าวหน้า (advanced) ได้แก่ Level 3 เทียบเท่ากับผู้สำเร็จการศึกษาใน
ระดับ A-Level (เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของผูท้ี่มีอายุ
ต้ังแต่ 18 ปี ข้ึนไป เทยีบเท่ากบัการสอบเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ผู ้สมัครที ่ ไม ่ใช ่ข ้าราชการสามารถสมัครเข้าชิง
ตำแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานได้เช่นกัน  

1. การฝึกงาน/การฝึกอบรม 
1.1 HMRC โ ค ร ง ก า ร  Civil Service Fast Track 
Apprenticeships เป็นโครงการฝึกงานระยะเวลา 2 ปี 
เทียบเท่ากับการฝึกงานระดับสูง Level 4 (เทียบเท่า
กับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา/อนุปริญญา)1 
ในฐานะทางเลือกหนึ่งแทนการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
โดยผู ้สม ัครสามารถเล ือกฝ ึกงานได้จาก 6 สาขา  
ได ้แก่ ด ้านนโยบาย ด ้านธ ุรก ิจ ด ้านการพาณิชย์  

ตอนปลาย โดยมักเลือกสอบวิชาที่เกี่ยวข้องกบัสาชาทีป่ระสงค์จะศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี) 
  3. ระดับสูง (higher) ได้แก่ Level 4, 5, 6 และ 7 เทียบเท่ากบัผู้สำเร็จการศึกษา
ในระดับอาชีวศึกษา/อนุปริญญา (foundation degree) 
  4. ระดับปริญญา (degree) ได้แก่ Level 6 และ 7 เทียบเท่ากบัผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.gov.uk/apprenticeships-guide และ 
http://www.oeauk.net/home/?page_id=669 

Credit: United States Flag Store 
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเงิน และด้านการ
บริหารจัดการโครงการ 

ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 16 ปี โดยต้อง
สอบผ่าน GCSE (General Certificate of Secondary 
Education เ ท ี ย บ เท ่ า ก ั บ ว ุ ฒ ิ ก า ร ศ ึ กษ า ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น)2 อย่างน ้อย 5 ว ิชา รวมทั้ง
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ และไม่เป็นผู ้สำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญา ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้า
ฝ ึ ก ง า น ใ น ด ้ า น ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร โ ค ร ง ก า ร  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านนโยบาย ต้องสอบ
ผ่าน A-Level3 อย่างน้อย 2 วิชาด้วย และเมื ่อผ่าน 
การคัดเลือก จะได้เข้าสู่ตำแหน่งถาวรใน HMRC 

นอกจากน ี ้  ย ั งม ี โครงการ HMRC digital 
apprenticeships เพ ื ่ อร ับน ักเร ียนเข ้ าฝ ึกงานใน 
ด้านดิจิทัลโดยเฉพาะด้วย 
1.2 Border Force โครงการ Apprenticeship ของ 
Border Force ใช้ระยะเวลา 18 เดือน ผู้สมัครต้องผ่าน
การสอบ GSCE ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
และเมื ่อสำเร็จการฝึกอบรมที ่สำนักงานศุลกากรที่  
ได้รับมอบหมายและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด จะได้เข้า
สู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วย (Assistant Officer) 

 
2 ดูเชิงอรรถที่ 1 
3 ดูเชิงอรรถที่ 1 
4 ในระบบการศึกษาระดับปริญญาตรีของสหราชอาณาจกัร การจัดอันดับคะแนน
ของปริญญาบัตรแบ่งออกเปน็ 4 อนัดับ ได้แก ่ 
  1) เกยีรตินิยมอันดับ 1 (เกรดเฉลี่ยต้ังแต่ 3.7 ขึ้นไป) 
  2) เกยีรตินิยมอันดับ 2 ขั้นสูง (2:1) (เกรดเฉลี่ยต้ังแต่ 3.3 ขึน้ไป) 
  3) เกยีรตินิยมอันดับ 2 ขั้นต่ำ (2:2) (เกรดเฉลี่ยต้ังแต่ 3 ขึ้นไป) 

2. โครงการรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาภาษี 
(Tax Professional graduate programme)  
HMRC มีโครงการที ่เฟ้นหาบุคลากรที ่มีศักยภาพใน 
การได้รับฝึกอบรมให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางภาษี
ระดับอาวุโส (senior) หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรมที่ใช้
ระยะเวลาราว 3 ปี โดยในระหว ่างการฝ ึกอบรม 
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้การทำงานของ HMRC 
ในเชิงลึก เช่น 

1. การเจรจาระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษีและ
เป็นผู้แทน HMRC ในกระบวนการอุทธรณ์ 
 2. การแก้ปัญหาภาษีท่ีซับซ้อนและการสืบสวน
สอบสวนการกระทำความผิดทางภาษี 
 3. การเป็นผู้นำทีมและให้คำแนะนำเฉพาะทาง
แก่ทีม 
 4. การติดต่อกับผู้บริหารองค์กรธุรกิจระดับสูง
และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี ่ยวข้อง (เช่น ทนายความ  
นักบัญชี ฯลฯ) ด้วยการเยี่ยมชมสถานประกอบการและ
การสัมภาษณ์ รวมทั้งบริหารจัดการความสัมพันธ์กับ
องค์กรและบุคคลดังกล่าว 
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ต ้องสำเร ็จหร ือจะสำเร ็จการศ ึกษาด ้วยคะแนน 
เกียรติน ิยมอันดับ 2 ขั ้นต่ำ4 เป็นอย่างน้อย ทั ้งนี้   

  4) เกยีรตินิยมอันดับ 3 (เกรดเฉลี่ยต้ังแต่ 2.7 ขึ้นไป) 
  ทั้งนี้ เกรดเฉลี่ยในมาตราวัด 0 - 4 ดังกลา่ว เป็นการเทียบเคียงกบัเกรดเฉลี่ยของ
ระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกาซึง่ใช้เกณฑ์คะแนน 0 – 4 เช่นเดียวกบัประเทศไทย 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ใช้อ้างองิ  (ดูรายละเอียดที่ 
1) https://www.ocsc.go.th/education/ระบบการศึกษา/United-Kingdom-
สหราชอาณาจักร 2) http://www.fulbright.org.uk/going-to-the-usa/pre-
departure/academics และ 3) https://ask.liv.ac.uk/faq/86385) 
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ผู้ที่สมัครเข้าร่วมในขณะที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ สามารถ
สมัครได้โดยไม่ต้องมีปริญญาบัตร 
 ในกรณีของ Border Force ไม่มีการรับบุคคล
เข้าทำงานทางช่องทางนี ้

3 .  กา ร ร ั บ เข ้ าทำ งาน ในฐานะผ ู ้ เ ช ี ่ ย ว ชาญ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (HMRC digital) 
HMRC เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งที่ต้อง
อาศัยความเช ี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยตำแหน่งที่รับสมัครมีตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึง
ระดับหัวหน้างาน เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจ 
(Head of Business Services)  และน ั กว ิ เ ค ร าะห์  
ฝ่ายให้บริการ (Service Desk Analyst) เป็นต้น5  
 ในกรณีของ Border Force ไม่มีการรับบุคคล
เข้าทำงานทางช่องทางนี ้

4. การรับเข้าทำงานในฐานะผู้มีประสบการณ์โดย
ประกาศรับสมัครตำแหน่งที่เปิดรับใน Civil Service 
jobs website6 
4.1 HMRC เปิดรับสมัครบุคคลที่มีประสบการณ์ใน 
การทำงานแล้ว ให้เข้าทำงานในตำแหน่งที ่เป ิดรับ 
แม้ไม่ใช่ข้าราชการ ณ ขณะสมัคร เช่น รองอธิบดีฝ่าย

แผนยุทธศาสตร์เชิงลึกสำหรับผู ้ใช้บริการ (Deputy 
Director, Customer Insight Strategy)  รองอธ ิบดี
ฝ ่ ายกำหนดแผนปฏ ิบ ัต ิ การ  (Deputy Director, 
Future Operating Model) เป็นต้น7 
4.2 Border Force เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าสู่
ตำแหน่งปฏิบัติการสำหรับผู้สมัครที่สอบผ่าน A-Level 
อย่างน้อย 2 วิชา หรือเทียบเท่า 

HMRC และ Border Force อาจเป็นกรณีศึกษาที่ดี
ในการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานที่มีลักษณะเปิดกว้าง 
ตั้งแต่การฝึกอบรมบุคคลในช่วงอายุน้อยเพื่อสร้าง
ความร ู ้ความเช ี ่ยวชาญที ่ เหมาะสมก ับองค ์กร  
การ เฟ ้นหาน ั กศ ึ กษาท ี ่ เ ช ี ่ ยวชาญด ้ านภาษี   
ก า ร ค ั ด เ ล ื อ กบ ุ ค ค ล เ ข ้ า ท ำ ง า น เ ฉพาะทา ง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนถึงการเปิดรับ
สมัครบุคคลภายนอกเข้าสู ่ในตำแหน่งอาวุโสโดย
พ ิ จ า ร ณ า จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ท ำ ง า น  ซ ึ ่ ง มี  
ความคล้ายคลึงกับการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลของศุลกากรฝรั ่งเศสดังจะกล่าวในบทความ
ถัดไป

 

อ้างอิง 
HM Revenue & Customs. Working for HMRC. https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-

customs/about/recruitment. Accessed 14 August 2019. 
Border Force. Working for Border Force. https://www.gov.uk/government/organisations/border-force/about/recruitment. 

Accessed 26 August 2019. 

 
5 ตำแหน่งที่เปิดรับสมคัร ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 
6 ดูรายละเอียดที่ https://www.civilservicejobs.service.gov.uk/csr/index.cgi   

7 ตำแหน่งที่เปิดรับ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 
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การเขา้ท างานและเสน้ทางอาชีพในศลุกากรฝรัง่เศส 

ศ ุลกากรฝร ั ่ ง เศสม ีระบบการบร ิหารจ ัดการ
ทร ัพยากรบ ุคคลท ี ่ น ่ า สน ใจอ ี กแห ่ งหนึ่ ง  
โดยแบ่งช่องทางการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง 
ตามวุฒิการศึกษาของผู ้สมัคร ทั ้งจากผู ้สมัคร
ภายในและภายนอก ต ั ้ งแต ่ตำแหน ่งระดับ
ปฏิบัติการตลอดจนถึงตำแหน่งระดับผู้บริหาร  
และมีการเลื่อนตำแหน่งที่ใช้เกณฑ์การทดสอบ 
(performance-based) หรือตามความเหมาะสม
ของคุณวุฒิและวัยวุฒิ (merit-based) ดังนี้ 

1. การรับสมัครเข้าทำงานโดยผ่านการทดสอบ 
(recrutement avec concours) 
การรับสมัครด้วยวิธีนี ้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ตามวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร โดยรับสมัครจาก
ทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน1 ดังนี้ 
1.1 ประเภท A สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี (Baccalauréat + 3)  
ขึ้นไป เป็นเส้นทางการเข้าทำงานสำหรับ 
ผู ้ที ่จะก้าวเข้าสู ่ตำแหน่งงานในระดับ 
ผู้วางนโยบายหรือผู้บริหารองค์กร 

ตำแหน่งของผ ู ้สอบผ่าน 
ในประเภท A ค ือ นายตรวจ

 
1 บุคคลภายในทีป่ระสงค์จะสมคัรเข้ารับตำแหน่งที่ประกาศต้องมคีุณสมบัติ
โดยทั่วไป ดังนี ้
  1. เป็นขา้ราชการหรือลกูจ้างตามสัญญาจา้งในหน่วยงานรัฐของฝร่ังเศสทีก่ำลัง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ หรือถูกส่งไปปฏิบัติหนา้ที่อื่นช่ัวคราว หรืออยู่ในระหว่างการลาพัก
เพื่อดูแลบุตรที่เพ่ิงคลอด หรือ 

ศ ุ ลกากรและภาษ ี ท า งอ ้ อม  (inspecteur des 
douanes et droits indirects) โดยมีภาระหน้าที่ที่
หลากหลายตามความเช ี ่ยวชาญและการเล ื ่อน
ตำแหน่ง เช่น 

1.1.1 การบร ิหารจ ั ดการท ั ่ ว ไป  เช่น  
การเป็นผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
หร ื อการ เป ็ นผ ู ้ ฝ ึ กอบรม ในศ ูนย ์ ฝ ึ ก อบ รม 
ทางศุลกากร เป็นต้น 

1.1.2 การปฏิบัติงานด้านภาษี เช่น การให้
คำปรึกษาแก่ผ ู ้ประกอบการ การเป็นหัวหน้า
สำนักงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจปล่อยสินค้าและ
การจัดเก็บภาษี เป็นต้น 
       1.1.3 การกำกับดูแล เช่น การเป็นหัวหน้า
ควบค ุมการปฏ ิบ ัต ิ งานของเจ ้าหน ้าท ี ่ ใน
หน่วยงาน เป็นต้น 
      ผู ้ที ่สมัครเข้าทำงานผ่านประเภท A มี

โอกาสได้ร ับการเลื ่อนตำแหน่งสู ่ระดับ
ผู ้บริหารระดับสูงด้วยการสอบแข่งขัน 

(ภายหล ังจากปฏ ิบ ัต ิ งานได ้  5 ปี )  
หร ือผ ่านการเล ื ่อนตำแหน่งตาม

  2. เป็นผูป้ฏิบัติหน้าที่ในองค์การภาครัฐระหว่างประเทศ หรือ 
  3. เป็นผูป้ฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานรัฐหรือองค์กรของประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจ
ยุโรป (European Economic Area) ซึง่มีภารกิจที่เทียบเคยีงได้กับภารกิจของ
ศุลกากรฝร่ังเศส  (รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F434) 

Credit: Pixabay 
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กระบวนการภายในซึ่งใช้ระยะเวลานานกว่า2 

1.2 ประเภท B สำหรับผู ้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย (Baccalauréat) ข ึ ้นไป  
เป็นเส้นทางการทำงานสำหรับตำแหน่งหัวหน้างาน/ 
ผู้คุมงาน 

ตำแหน่งของผู ้ที ่สอบผ่านในประเภท B คือ  
ผู้ควบคุมทางศุลกากรและภาษีทางอ้อม (contrôleur 
des douanes et droits indirects) โดยสามารถเลือก
ประเภทงาน 1 ประเภท จาก 2 ประเภท ดังนี้ 
           1.2.1 การพาณิชย์หรือการบริหารจัดการ
ทั่วไป เช่น การควบคุมตรวจสอบพิธีการศุลกากรและ
เอกสารของผู้ประกอบการ 
           1.2.2 การกำกับดูแล เช่น การปฏิบัติงานใน
ฐานะหัวหน้าเจ ้าหน้าที ่ในเครื ่องแบบที ่ตรวจสอบ
ผู้โดยสาร สัมภาระ สินค้า หรือยานพาหนะ เป็นต้น 

ผู ้ที ่สมัครเข้าทำงานผ่านประเภท B มีสิทธิ
ได้รับการเลื ่อนตำแหน่งเป็นนายตรวจศุลกากรและ 
ภาษีทางอ้อม (ประเภท A) เพื ่อเข ้าส ู ่หนทางเป็น
เจ้าหน้าที่ในระดับนโยบายต่อไป โดยการเลื่อนตำแหน่ง
อาจกระทำโดยการทดสอบหรือการพิจารณาตาม 
ความเหมาะสมของคุณวุฒิและวัยวุฒิ3             

 
2 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.douane.gouv.fr/articles/a11034-
inspecteur-des-douanes-categorie-a 
3 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.douane.gouv.fr/articles/a11033-
controleur-des-douanes-categorie-b 
4 CAP ย่อมาจาก Certificat d’Aptitude Professionnelle และ BEP ย่อมาจาก 
Brevet d’Etudes Professionnel ทั้งสองเป็นประกาศนยีบัตรวิชาชีพเพื่อเข้าสู่

1.3 ประเภท C สำหรับผู้ที ่สำเร็จการศึกษาในสาย
วิชาชีพ (CAP, BEP หรือเทียบเท่า ซึ่งคล้ายคลึงกับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)4 เป็นเส้นทางการเข้าทำงาน
สำหรับตำแหน่งปฏิบัติการ 

ตำแหน่งของผู ้ที ่สอบผ่านในประเภท C คือ  
เจ้าพนักงานศุลกากร (agent de constatation des 
douanes) โดยสามารถเลือกประเภทงาน 1 ประเภท 
จาก 2 ประเภท ดังนี้ 

1.3 .1 งานด ้านการบร ิหารจ ัดการ เช่น  
การติดตามและตรวจสอบธุรกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศ การตรวจเอกสารของผู้ประกอบการ เป็นต้น 

1.3.2 งานตรวจ/งานควบคุมทางศุลกากร  
เป็นงานที่ต้องประจำอยู่ ณ ท่า/ที่ โดยใส่เครื่องแบบ
และพกอาว ุธ ในการปฏ ิบ ัต ิ งานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องกับ 
การปราบปรามการกระทำผิดรวมทั้งการตรวจสินค้า
และสัมภาระผู ้โดยสาร และหากผ่านการฝึกอบรม
เฉพาะทางแล้ว อาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
พ ิ เศษ เช ่น ผ ู ้ควบค ุมส ุน ัขดมกล ิ ่นเพ ื ่อหาส ินค้า 
ผิดกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น 

ทั้งนี ้ ผู ้ที ่เข้าทำงานผ่านช่องทางนี ้มีโอกาส
ก ้าวหน ้าส ู ่ตำแหน ่ งท ี ่ส ู งข ึ ้น ในประเภท B และ 
ประเภท A ได ้  หากผ ่านการทดสอบหร ือได ้ รับ 

ตลาดแรงงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ocsc.go.th/blog/2017/08/
ระบบการศึกษาในฝร่ังเศส-1 และ 
https://www.thailande.campusfrance.org/th/french-degrees-lmd-
system-and-equivalences) 
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การเลื ่อนตำแหน่งในกรณีมีตามความเหมาะสมของ
คุณวุฒิและวัยวุฒิ5 

 หน่วยงานที่ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
ทั ้งประเภท A, B และ C จะประกาศร ับสมัครบน
เว็บไซต์หรือบนสื ่อต่าง ๆ โดย 1) อาจคัดเลือกด้วย
วิธ ีการสอบ (ข้อเขียน และ/หรือ ปากเปล่า) หรือ  
2) ด้วยการพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประวัติ  
การทำงานของผู้สมัครในฐานะพนักงานองค์กรเอกชน
หรือผู้ทำงานอิสระ หรือ 3) อาจใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน 
ตามรายละเอียดทีป่ระกาศรับสมัคร 

2. การรับสมัครเข้าทำงานโดยไม่ผ่านการทดสอบ 
(recrutement sans concours)  

การรับสมัครเข้าทำงานด้วยวิธ ีนี ้เป็นวิธ ีท ี ่สงวนไว้  
สำหรับผู ้ท ี ่ไม ่ม ีว ุฒิการศึกษาหรือมีว ุฒิการศึกษา 
ต่ำกว่าที ่กำหนดตามปกติ ผ ู ้พ ิการ หรือผู ้ว ่างงาน  
ตามรายละเอียดที่กำหนด 

จะเห็นได้ว่า ศุลกากรฝรั ่งเศสมีระบบการบริหาร
จ ั ดการทร ัพยากรบ ุคคลท ี ่ ค ่ อนข ้ า งย ื ดหยุ่ น  
โดยบุคลากรไม่จำเป็นต้องเติบโตภายในองค์กรเพื่อ
ก ้าวเข้าส ู ่ตำแหน่งผ ู ้บร ิหารเสมอไป เน ื ่องจาก 
มีช่องทางการรับเข้าทำงานสำหรับบุคคลภายนอก 
ที่มีประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานอื่นด้วย 
นอกจากนี ้  ผ ู ้ท ี ่สำเร ็จการศึกษาในสายวิชาชีพ 
ก็สามารถก้าวเข้าส ู ่ตำแหน่งประเภท B และ A  
ได้ตามลำดับด้วยเช่นกัน 

 
 
อ้างอิง 
Direction générale des douanes et droits indirects. Inspecteur des douanes (catégorie A). 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a11034-inspecteur-des-douanes-categorie-a. Accessed 16 August 
2019. 

Direction générale des douanes et droits indirects. Contrôleur des douanes (catégorie B). 
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11033-controleur-des-douanes-categorie-b. Accessed 16 August 
2019. 

Direction générale des douanes et droits indirects. Agent de constatation des douanes (catégorie C). 
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11031-agent-de-constatation-des-douanes-categorie-c. Accessed 
16 August 2019. 

 
5 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.douane.gouv.fr/articles/a11031-agent-
de-constatation-des-douanes-categorie-c 
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ศลุกากรนิวซีแลนดก์บั 

แนวทางการฝึกอบรมบคุลากร

ในเสน้ทางอาชีพ 

ในเบื้องต้น ศุลกากรนิวซีแลนด์เปิดรับสมัครคัดเลือก
เข้าทำงานใน 2 ตำแหน่งเริ ่มต้น ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ศุลกากร (Customs Officer) และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ศุลกากร (Assistant Customs Officer) ซึ่งทั้งสอง 
2 ตำแหน่งนี้ เป็นตำแหน่งในระดับปฏิบัติการเพื่อ
เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ก่อนจะก้าวสู่ตำแหน่ง
ในระดับที ่สูงขึ ้น โดยแต่ละตำแหน่งมีรายละเอียด 
สรุปได้ ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ศุลกากร (Customs Officer) 
เจ ้าหน้าที ่ศ ุลกากรเป็นผู ้ม ีบทบาทหน้าที ่หลักใน 
การปกป้องพรมแดนและผลประโยชน์ของประเทศด้วย
การบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ ยงท ี ่ เก ี ่ ยวเน ื ่องกับ 
การเคลื่อนย้ายบุคคล สินค้า และเรือหรืออากาศยานที่
เด ินทางเข ้า/ออกประเทศ รวมท ั ้ งทำหน ้าท ี ่ ใน 
การจัดเก็บภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตด้วย  
 เจ้าหน้าที ่ศุลกากรอาจได้ร ับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ 
 1.1 การปฏิบัติงานที่แนวหน้า (Deployment) 
เป็นการปฏิบัต ิงานในระยะแรกสำหรับเจ้าหน้าที่  
ส่วนใหญ่ที่เพิ่งเริ ่มเข้าทำงาน โดยจะถูกส่งไปปฏิบัติ

 
1 มีโครงการฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่ทีค่ล้ายคลงึกันที่เมือง Christchurch ด้วย 

หน้าที่ ณ ท่า/ที่ต่าง ๆ 
ใน เม ือง  Auckland เป ็นระยะเวลาไม ่ เก ิน  6  ปี   
เพ ื ่ อ เ ร ี ยนร ู ้ ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ง านท ี ่ ท ่ า อากาศยาน  
การตรวจสอบสินค้าที่ขนส่งมาทางอากาศหรือทางเรือ 
การระบุเป้าหมายเพื่อเข้าตรวจสอบ และการให้บริการ1 
 1.2 การปฏิบัติงานที่ท่าเรือภูมิภาค (District 
port) เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่เพิ่งเริ่มเข้าทำงานอาจได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที ่ท่าเรือที่กระจายไปตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เช่น Auckland, Dunedin, 
Invercargill, Napier, Nelson, New Plymouth และ 
Opua เป็นต้น2 โดยมีภาระหน้าที่ที่หลากหลายตั ้งแต่
การตรวจสอบและดำเน ินพ ิธ ีการสำหร ับส ินค้า  
เรือสำราญ เรือหรืออากาศยานส่วนบุคคล รวมทั้ง 
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การสรรพสามิต 
และใบอนุญาตด้วย 

2 https://careers.customs.govt.nz/our-story#our-locations 

Credit: Jing.fm 
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 1.3 การปฏิบัติงานเฉพาะทาง (Specialist 
area) มีภาระหน้าที่บางประการของเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ที ่ ไม ่ได ้อย ู ่ ในหลักส ูตรการปฏิบ ัต ิงานที่ แนวหน้า 
(deployment) เช่น หน่วยสุนัขดมกลิ่น (Dog Handler) 
หน่วยพาณิชย ์นาว ีศ ุลกากร (Customs Maritime 
units) หรือหน่วยข่าวกรอง (Intelligence) เป็นต้น 
โดยแต่ละหน่วยงานกำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่  
ที่ประสงค์จะเข้าทำงานแตกต่างกันออกไป 
 เจ ้าหน้าที ่ท ี ่ เพิ ่งเริ่มเข้าทำงานทุกคนต้อง 
ผ่านการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อเรียนรู้
แ ล ะ ฝ ึ ก ฝ น ท ั ก ษ ะท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ศ ุ ล ก า ก ร  เ ช่ น  
1) กฎหมายเกี่ยวกับพรมแดนและอำนาจของศุลกากร  
2) ค ว า ม ผ ิ ด ฐ า น ต ่ า ง  ๆ  3) ก า ร ไ ต ่ ส ว น แ ล ะ 
การสอบปากคำ 4) การตรวจค้นสัมภาระ สินค้า และ
บุคคล 5) Kapa Haka3 6) การแยกประเภทยาเสพติด 
และ 7) ความปลอดภัยและชั้นเชิงในการปฏิบัติงาน  
(การป้องกันไม่ให้สถานการณ์เกิดความรุนแรงและ 
การป้องกันตัวเอง) เป็นต้น 
 เมื่อผ่านการฝึกอบรมในขั้นนี้แล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ถูกส่งเข้าร ่วมทีมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และ
ภายหลังจากนั ้น จะได้ร ับต้องผ่านการฝึกอบรมอีก  
6 เดือน ทั ้งจากเจ้าหน้าที่ที ่มีประสบการณ์และจาก 

 
3 Kapa Haka คือ นาฏศิลป์ของชนเผ่าพื้นเมืองเมารี โดยหน่วยงานรัฐบางหน่วยงาน 
เช่น กองทัพเรือ (Royal New Zealand Navy) รวมทั้งศลุกากร ได้นำมาบรรจุใน
หลกัสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือต้อนรับแขกผู้มาเยือน ส่งเสริมสุขภาพ  
การทำงานเป็นทีม และเพื่อสืบสานประเพณีด้ังเดิมของชนเผ่าเมารีด้วย (รายละเอียด
เพิ่มเติม https://teara.govt.nz/en/kapa-haka-maori-performing-arts และ 
https://teara.govt.nz/en/kapa-haka-maori-performing-arts/page-5) 

การเรียนรู ้ทางออนไลน์ (e-learning) จึงจะเสร็จสิ้น 
การฝึกอบรม 

2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศุลกากร (Assistant  Customs 
Officer) 
ผู ้ช่วยเจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นจุดติดต่อกับประชาชน 
จุดแรกที ่ เด ินทางเข ้า/ออกจากประเทศ มีหน้าที่
รับผิดชอบพิธีการศุลกากรผู้โดยสาร ตอบข้อสอบถาม 
และสน ับสนุนการปฏิบ ัต ิงานของท ีมศ ุลกากรใน
ภาพรวม โดยส่วนใหญ่มักได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ที่อากาศยาน Auckland 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องผ่านการฝึกอบรม
เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพื ่อเรียนรู ้งานศุลกากร 
ด ้านต ่าง ๆ เช ่น 1)  ทฤษฎ ีและแนวปฏ ิบ ั ต ิ ใน 
การตรวจคนเข ้าเม ือง  2) สนธ ิส ัญญา Waitangi4  
3) ความตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ  
4) ความปลอดภ ัยและช ั ้นเช ิงในการปฏ ิบ ัต ิงาน  
(การป้องกันไม่ให้สถานการณ์เกิดความรุนแรงและ 
การป้องกันตัวเอง) เป็นต้น 
 หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่
ศุลกากรจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง

4 เป็นสนธิสญัญาทีล่งนามเมื่อวันที ่6 กุมภาพนัธ์ 2383 (ค.ศ.1840) ระหว่างบริเตน
และหัวหน้าชนเผ่าเมารี 540 คน โดยมีสาระสำคญั คือ ชนเผา่เมารีมอบอำนาจ
อธิปไตยให้แก่บริเตน และชาวเมารีให้สทิธิแก่บริเตนแต่เพียงผู้เดียวในการซื้อที่ดินที่
ชาวเมารีประสงค์จะขาย โดยชาวเมารีได้รับสทิธิและสทิธิพิเศษดังเช่นประชาชน
ชาวบริติช (https://nzhistory.govt.nz/politics/treaty/the-treaty-in-brief) 
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โดยจะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้และ
พัฒนาทักษะต่อไป 

การโยกย้ายตำแหน่งขึ ้นอยู่ ก ับเง ื ่อนไขใน
สัญญาจ้างงาน แต่โดยทั่วไป การโยกย้ายในแต่ละระดับ
มีวงจร ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ศุลกากร โดยประมาณ 3 ปี 
 2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาวุโสระดับ 1 (Senior 
Customs Officer Grade 1) โดยประมาณ 5 ปี 
 3. เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาวุโสระดับ 2 (Senior 
Customs Officer Grade 2) โดยประมาณ 5-7 ปี 
 4. เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ควบคุม (Supervising 
Customs Officer) โดยประมาณ 3-5 ปี ในแต่ละสาขา 

อาจกล่าวได้ว่า ศุลกากรนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับ
การฝึกอบรมบุคลากรซึ ่งเป็นเงื ่อนไขอย่างหนึ่ง 
ในการก้าวเข้าสู ่ตำแหน่งเฉพาะทางหรือตำแหน่ง 
ที่สูงขึ้นตลอดเส้นทางการทำงาน นอกจากนี้ ศุลกากร
น ิวซ ีแลนด ์ย ั งคำน ึงถ ึ งความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะของ
ประเทศตน ดังเห็นได้จากการบรรจุหลักสูตรนาฏศิลป์
ของชนเผ่าพื้นเมืองและการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
สนธิสัญญากับชนเผ่าเมารีที่เป็นรากฐานของประเทศ 
ด้วยเหตุนี้ ศุลกากรนิวซีแลนด์จึงอาจเป็นกรณีศึกษา
ท ี ่ด ีสำหร ับการออกแบบหล ักส ูตรการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงหลักความเสมอภาคและ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 
อ้างอิง 
New Zealand Customs Service. Customs Officer. https://careers.customs.govt.nz/c/customs-officer. Accessed 

14 August 2019.  
New Zealand Customs Service. Assistant Customs Officers. https://careers.customs.govt.nz/c/assistant-

customs-officer. Accessed 14 August 2019. 
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สายงานหลกัและเสน้ทางการท างานใน

ศลุกากรสวติเซอรแ์ลนด์ 

ศุลกากรสวิตเซอร์แลนด์ (Administration fédérale 
des douanes) ม ีตำแหน ่ งงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ องกั บ 
ศุลกากรโดยตรง 2 ตำแหน่งหลัก ได้แก่ ผู้ชำนาญการ 
ทา งศ ุ ล ก า ก ร  ( spécialiste de douane) แ ล ะ
นายตรวจ (gardes-frontière) โดยในแต่ละสายงาน 
มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที ่ได้รับ 
การยอมร ับจากร ัฐบาลสมาพันธร ัฐในฐานะว ุฒิ
การศ ึกษาประเภทหน ึ ่ งและเป ็นก ุญแจสำคัญ 
สู่ความก้าวหน้าในสายงานของตน โดยแต่ละสายงานมี
รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

 
1 หน้าที่ในการตรวจของผูโ้ดยสารเป็นของนายตรวจ (gardes-frontière) 

1. ผู้ชำนาญการทางศุลกากร (spécialiste de 
douane) 
ผู้ชำนาญการทางศุลกากรมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ 
ใบขนสินค้าและเอกสารประกอบการค้าต่าง ๆ สำหรับ
สินค้าที ่นำเข้า สินค้าที ่ส ่งออก และสินค้าที ่อยู ่ใน
ประเทศ จัดเก็บภาษีศุลกากรและภาษีอื ่น ๆ รวมทั้ง
บังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง
ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ1 
 ผู้ที ่ประสงค์จะสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งนี้ 
ต้องมีอายุระหว่าง 18-32 ปี และสำเร็จการศึกษาใน
ระด ับม ั ธยมศ ึกษาตอนปลายข ึ ้ น ไป หร ือผ ่ าน 

Credit: Wikipedia 
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การฝึกอบรมในสายวิชาชีพด้านการพาณิชย์หรือเทคนิค
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี หรือสำเร็จการศึกษาใน
สายวิชาการหรือสายอาชีพที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน
ต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือว ิทยาลัยเฉพาะทาง 
(maturité gymnasiale ou professionnelle)2 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านการฝึกอบรมขึ้น
พื้นฐาน (formation de base) เป็นระยะเวลา 2 ปี 
ในระหว่างการฝึกอบรมนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ
ความร ู ้ท ั ้งทางทฤษฎ ีและทางปฏ ิบ ัต ิท ี ่จำเป ็น ใน 
การปฏิบัต ิงาน โดยแบ่งออกเป็น 1) การเร ียนใน
ห้องเรียนรวม 31 สัปดาห์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่เมือง 
Liestal และ 2) การฝึกงาน 73 สัปดาห์ ณ สำนักงาน
ศุลกากรแห่งใดแห่งหนึ ่ง และเมื ่อผ่านการทดสอบ
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตร
ในฐานะผู้ชำนาญการทางศุลกากรที่ได้รับการรับรอง
โดยร ัฐบาลสมาพ ันธร ัฐ ( spécialiste de douane 
avec brevet federal)  

ผู้ชำนาญการทางศุลกากรที่มีประสบการณ์การ
ทำงานในตำแหน ่งด ังกล ่ าว เป ็นระยะเวลาหนึ่ ง  
อาจเลือกเข้ารับการฝึกอบรมระยะที่ 2 (seconde 
partie des études)  เ ป ็ น ร ะยะ เ ว ล า อ ี ก  2  ปี   
โดยผู ้ชำนาญการทางศุลกากรจะได้รับการฝึกอบรม
ความร ู ้ทางเทคน ิคซ ึ ่ งจำเป ็นในการปฏ ิบ ัต ิ งาน 
เฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ และการบริหารจัดการ  
และเม ื ่อสำเร ็จการฝ ึกอบรมในระยะนี้  จะได ้รับ

 
2 https://www.orientation.ch/dyn/show/3452 และ 
https://www.orientation.ch/dyn/show/3309 

ประกาศนียบัตรในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางศุลกากรระดับ
วิทยาลัยเฉพาะทาง (expert/experte de douane 
diplômé(e) ES)3 

นอกจากนี้ ผู้ชำนาญการทางศุลกากรมีโอกาส
เข้าสู่สายงานหรือตำแหน่งที่สูงขึ ้นตามประสบการณ์ 
เช่น 1) เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารในสำนักงานศุลกากร  
2) เข้าสู่สายงานผู้ควบคุมตรวจสอบผู้ประกอบการหรือ
ส า ย ต ร ว จ ก า ร ก ร ะท ำ ค ว า ม ผ ิ ด ท า ง ศ ุ ล ก าก ร  
3) เป็นผู้ฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม 4) เป็นผู้ฝึกอบรมใน
สำนักงานศุลกากร 5) เข้าสู ่ตำแหน่งเฉพาะทางใน
สำนักงานระดับสมาพันธรัฐ ณ กรุงเบิร์น 

2. นายตรวจ (gardes-frontière) 
นายตรวจเป็นเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบที่ปฏิบัติหน้าที่  
ณ ท่า/ที ่ที ่นำเข้าหรือส่งออก หรือบริเวณใกล้เคียง 
เพื ่อปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรม 
ข้ามแดน ทั้งการเข้าตรวจสอบผู้โดยสารที่เดินทางมา
ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ 
 ผู้ที ่ประสงค์จะสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งนี้ 
ต้องมีอายุระหว่าง 20-35 ปี ผ่านการศึกษาในระดับ
วิชาชีพขั ้นพื ้นฐานอย่างน ้อย 3 ปี หรือเทียบเท่า  
(เช ่น ว ุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
มีส่วนสูงอย่างน้อย 168 ซม. (เพศชาย) หรืออย่างน้อย 
160 ซม. (เพศหญิง) และสามารถว่ายน้ำได้ เป็นต้น 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านการฝึกอบรมเป็น
ระยะเวลา 3 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

3 https://www.orientation.ch/dyn/show/3466 
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2.1 การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน (formation de base) 
ใช้ระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วยการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
ที ่ศูนย์ฝึกอบรม ณ เมือง Liestal และภาคปฏิบัติที่
สำนักงานศุลกากร โดยหลักสูตรประกอบด้วยวิชา 
ต่าง ๆ ได้แก่ งานด้านการปกป้องชายแดน งานด้าน 
การศ ุลกากร กฎหมาย น ิต ิ เวชว ิทยา การค ้นหา  
การตรวจสอบเอกสาร การยิงปืน ความปลอดภัยใน 
การปฏิบัติหน้าที่ จิตวิทยาทางสังคม และกีฬา  

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร
ในฐานะนายตรวจที ่ ได ้ร ับการร ับรองโดยร ัฐบาล
สมาพันธรัฐ (garde-frontière avec brevet federal)  
2.2 การฝึกอบรมขั้นสูง (perfectionnement)  
เป็นการฝึกอบรมเชิงล ึกในปีที ่ 2 และ 3 ระหว่าง 
การปฏ ิบ ัต ิ งาน กล ่าวค ือ เป ็นการเร ียนร ู ้ จ าก 
การปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยนายตรวจ
จะได ้ร ับมอบหมายให้ปฏ ิบ ัต ิงานในการคมนาคม 
อย่างน้อย 2 วิธี (ทางรถไฟ การลาดตระเวนเคลื่อนที่ 
และท่าอากาศยาน) ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การค้นหาและ
การช่วยชีว ิต การตรวจสอบเอกสาร นิต ิเวชวิทยา  
งานด้านความมั่นคง และชั้นเชิงในการปฏิบัติงาน 

เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมในปีที่ 3 จึงจะถือว่า 
เจ้าหน้าที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจนเสร็จสิ้นหลักสูตรแล้ว 
อย่างไรก็ตาม จะยังคงมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็น

ระยะตลอดระยะเวลาที ่ดำรงตำแหน่งเพื ่อก้าวเข้าสู่
ตำแหน ่งเฉพาะทางหร ือตำแหน ่งท ี ่ส ู งข ึ ้น เช่น  
ผ ู ้ควบค ุมด ูแลส ุน ัข ผ ู ้ ให ้คำปร ึกษาด ้านเอกสาร 
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบยานพาหนะหรือเครื่องมือ
ที ่ต ้องอาศ ัยความชำนาญเฉพาะทาง ผ ู ้ฝ ึกอบรม 
เจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่ท่าอากาศยาน รวมทั้งตำแหน่ง
หัวหน้างานในสาขานั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ นายตรวจที่เลือก
เส้นทางสู่ตำแหน่งผู้บริหารต้องเข้ารับการฝึกอบรมที่
ส ถ าบ ั น ต ำ ร ว จ  (Institut suisse de police) และ 
ศูนย์ฝึกอบรมแห่งสมาพันธรัฐ (Centre de formation 
de l'administration fédérale) และจะได้รับคุณวุฒิ 
ท ี ่ เท ียบเท ่ าก ับระด ับอ ุดมศ ึกษาหล ั งจากผ ่ าน 
การฝึกอบรมแล้ว 

จะเห็นได้ว่า ศุลกากรสวิตเซอร์แลนด์ให้ความสำคัญ
กับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเริ่มเข้าทำงาน
และตลอด เส ้ นทา งความก ้ า วหน ้ า ใน อา ชี พ  
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งบรรจุการเรยีนรู้
จากการปฏ ิบ ัต ิงานจร ิงเข ้าเป ็นส ่วนหน ึ ่ งของ 
การฝึกอบรม และมอบวุฒิการศึกษาแก่ผู ้ที่สำเร็จ 
การฝึกอบรมด้วย อันแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและ
ยกระดับอาชีพศุลกากรในฐานะวิชาชีพที่ต้องอาศัย
ความรู้และทักษะเฉพาะทาง 

 

อ้างอิง 
Administration fédérale des douanes. Spécialiste de douane avec brevet federal. https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/l-

afd/profession-et-formation/specialiste-de-douane-avec-brevet-federal.html. Accessed 19 August 2019. 
Administration fédérale des douanes. Devenez garde-frontière. https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/l-afd/profession-et-

formation/garde-frontiere.html. Accessed 19 August 2019. 
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ความกา้วหนา้และโอกาสในหนา้ท่ีการงานของ

เจา้หนา้ท่ีศลุกากรญ่ีปุ่ น 

ศุลกากรญี่ปุ่น (関税) แบ่งสายงานออกเป็นสายงาน
ด้านการบริหารจัดการ (総合職) และสายงานระดับ
ปฏิบัติการ (一般職) โดยสายงานทั้ง 2 ประเภทได้
ถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจนตั้งแต่เปิดรับสมัคร
บุคคลเข้าทำงาน ทั้งนี้ แต่ละสายงานมีการฝึกอบรม
และเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1. สายงานด้านการบริหารจัดการ (総合職)   
เป ็นสายการทำงานสายหลักสำหร ับเจ ้าหน้าท ี ่ที่
รับผิดชอบด้านนโยบายหรือแผนงานด้านภาษีศุลกากร
และระบบการบริหารจัดการของกรมศุลกากร รวมทั้ง
การปฏิบัติงานงานด้านการเจรจากับต่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ นอกจากนี ้ ยังเป็น
หัวหน้างานในสำนักงานศุลกากรในภารกิจการบังคบัใช้
กฎหมายด้วย 
 เจ้าหน้าที ่ที ่เข้าทำงานในสายงานนี้มีโอกาส 
เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารตามอายุงานและคุณสมบัติ ดังนี้ 

ปีท ี ่  1- 2 ผ ู ้ท ี ่ผ ่านการค ัดเล ือกจะได ้รับ 
การแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำสำนักงานต่าง ๆ 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการร่างแผนงาน/นโยบาย

 
1 ได้แก่ Princeton University (สหรัฐอเมริกา), Tufts University (สหรัฐอเมริกา), 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico (เม็กซโิก), Lancaster 
University (สหราชอาณาจักร), University of Exeter (สหราชอาณาจกัร), 
University of London (สหราชอาณาจักร) และ Queen Mary University of 
London (สหราชอาณาจักร) 

ด้านศุลกากร หรือช่วยเหลืองานด้านการต่างประเทศ 
เป็นต้น 

ปีท่ี 3 เจ้าหน้าที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้างาน
ในสำนักงานศุลกากรในภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีหน้าที่
ศึกษาว่า จะนำแผนงานหรือนโยบายที่ได้จัดทำไว้ไป
ปฏิบัติอย่างไร 

ปีที่ 4 – 9 ในฐานะหัวหน้างานในสำนักงาน
ศุลกากร เจ้าหน้าที ่ที ่ม ีอายุงานในช่วงนี ้จะได้รับ
มอบหมายให้จัดทำแผนงานหรือนโยบายโดยอาศัย
ความรู้ความชำนาญที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ ยังมีโอกาสอื่น ๆ อีก เช่น ได้รับ
มอบหมาย ให ้ ไ ปปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ใน 
ส่วนราชการของกระทรวง/กรมอ่ืน
เป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือได้ไปศึกษา
ต ่อในต ่างประเทศ 1 หร ือได ้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัต ิหน้าที่   
ณ สถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงส ุลใหญ่ 2 
เป็นต้น  

2 ญี่ปุ่นมสีำนักงานศลุกากรหรือเจ้าหน้าทีศ่ลุกากรประจำสถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสลุใหญ่ (customs attaché) หรือสว่นราชการของประเทศผู้รับ กระจายไป
ตามทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น กรุงวอชิงตันดีซ ี(สหรัฐอเมริกา), กรุงลาปาซ (โบลิเวีย), 
กรุงปักกิง่ (จีน), กรุงโซล (เกาหลีไต้), กรุงเทพฯ, กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยยีม), นครเจนี
วา (สวิตเซอร์แลนด์) และกรุงไนโรบี (เคนยา) เป็นต้น 

Credit: Japan Horizon 
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ปีที่ 10 เป็นต้นไป จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
ห ั วหน ้ า สำน ั ก ง าน ในสำน ั ก ง านศ ุ ลกากรหรื อ 
หน่วยราชการในกระทรวง/กรมอื่น เพื่อรับหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/นโยบายส่วนกลาง นอกจากนี้  
ยังมีโอกาสอื่น ๆ อีก เช่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล หรือ
องค์การศุลกากรโลก (WCO) เป็นต้น 

ภายหลังจากนั ้น จะได้ร ับแต่งตั ้งให้ดำร ง
ตำแหน่งผู ้บริหารหรือตำแหน่งสำคัญในสำนักงาน
ศุลกากร เพื ่อปฏิบัต ิหน้าที ่ด ้านนโยบายศุลกากร  
การต่างประเทศ และการบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น 
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ท่ีมี 

2. สายงานระดับปฏิบัติการ (一般職) 
เป็นสายการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภาระ
งานทางเทคนิค เช่น การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับ
พิธีการศุลกากรนำเข้า/ส่งออก การตรวจสอบสินค้าที่
ส ่งมาผ ่านช่องทางต่าง ๆ การตรวจสอบภายหลัง 
การตรวจปล่อยสินค้า การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
เพื่อจัดจำแนกประเภทสินค้า เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ที่
เข ้ าทำงานในสายงานน ี ้ม ี โอกาสไปศ ึกษาต ่อใน
ต่างประเทศหรือถูกส่งไปปฏิบัต ิงานในสำนักงาน
ศุลกากรในต่างประเทศเช่นกัน 
 เจ้าหน้าที่ที ่เข้าทำงานในสายงานนี้จะได้รับ 
การฝึกอบรมตามอายุการทำงานและคุณสมบัติเพ่ือ 
ก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น3 ดังนี้ 

 
3 การฝึกอบรมจัดขึ้นทีศู่นยฝ์ึกอบรมของกระทรวงการคลงัเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม 
เจ้าหนา้ที่อาจถูกสง่ไปฝกึอบรมทีส่ถาบันการศึกษาในระดับทีสู่งกว่าปริญญาตรี หรือ

 1. การฝึกอบรมระดับต้น เป็นการฝึกอบรมที่
จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมของกระทรวงการคลัง สำหรับ
เจ้าหน้าที่ที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติงานเพื่อให้ความรู้และทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็น รวมทั้งสร้างความตระหนักในฐานะ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่ศ ุลกากร โดยระยะเวลา
ฝ ึกอบรมข ึ ้นอย ู ่ก ับว ุฒ ิการศ ึกษาของเจ ้าหน ้าที่  
(ประมาณ 2 เดือนครึ ่ง สำหรับเจ้าหน้าที ่ที ่สำเร็จ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา และประมาณ 5 เดือน
ครึ ่ง สำหรับเจ้าหน้าที ่ที ่สำเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)  
    วิชาที ่ฝ ึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 1) วิชาเฉพาะทาง เช่น พิธีการศุลกากร กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับศุลกากร งานด้านการค้าระหว่างประเทศ 
นโยบายการปราบปรามการก่อการร้ายระหว่างประเทศ 
การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เป็นต้น 2) วิชาทั ่วไป  
เช่น กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการปกครอง
และข้าราชการพลเรือน ภาษาอังกฤษ เป็นต้น และ  
3) ทักษะที ่จำเป ็นในการปฏิบ ัต ิงาน เช ่น ศ ิลปะ 
การป้องกันตัว (ยูโด เคนโด ไอกิโด) การฝึกอบรมจาก
การปฏิบัติงานจริง เป็นต้น  
 2. การฝึกอบรมระดับกลาง เป็นการฝึกอบรม
หลังจากปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นระยะเวลาหนึ่ง (4 ปี 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ 8 ปี 
สำหรับผู ้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน

หน่วยงานรัฐอื่น (กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร กรมสรรพากร กรมอัยการ 
กรมตำรวจ ฯลฯ) 
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ปลาย) โดยเน้นความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ
องค์กร จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมของกระทรวงการคลัง 
     ในระหว่างนี้ เจ้าหน้าที่จะได้รับการฝึกอบรม
ทางภาษาด้วย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษารัสเซีย 
เป็นต้น ณ ศูนย์ฝ ึกอบรมที ่ม ีความเชี ่ยวชาญด้าน 
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
     เมื่อผ่านการฝึกอบรมในขั้นนี้ เจ้าหน้าที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างาน 
 3. การฝึกอบรมระดับสูง หลังจากปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะหัวหน้างานเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ ้นไป 
เฉพาะผู ้ที ่มีผลงานดีเด่นจะได้รับคัดเลือกให้เข้ารับ 
การฝึกอบรมระดับสูงเพื ่อเรียนรู ้การบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวมและทักษะประยุกต์ที ่จำเป็นใน 
การบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งความรู้ในสาขาต่าง ๆ 
และทักษะในการตัดสินใจ เพื่อเตรียมความพร้อมใหแ้ก่
บ ุคลากรในการเข ้ าส ู ่ ตำแหน ่ งผ ู ้บร ิหาร ท ั ้ งนี้   
การฝึกอบรมระดับสูงจัดขึ ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมของ
กระทรวงการคลัง  

    เมื ่อผ ่านการฝึกอบรมในขั ้นนี ้ จะได้รับ 
การแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก่อนจะเข้า
รับการฝึกอบรมในอีกขั ้นเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้า
สำนักงาน/ผู้บริหาร  
 
จ ึ งอาจสร ุปได ้ ว ่ า  ศ ุลกากรญ ี ่ป ุ ่ นม ี เ ส ้ นทาง
ความก้าวหน้าในแต่ละสายงานที่ชัดเจน รวมทั้งมี
นโยบายส่งบุคลากรไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศที ่ม ีความร ่วมมือก ับศ ุลกากรญี ่ปุ่น 
นอกจากนี้ โอกาสในการได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ในต่างประเทศและโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่
ในหน่วยงานอ่ืนเป็นการชั่วคราว ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่
เพิ ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในวงกว้างทั ้งใน 
สายงานการบร ิหารจ ัดการและสายงานระดับ
ปฏิบัติการ ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารหรือ
ตำแหน่งสำคัญในองค์กรตามแต่ค ุณสมบัต ิและ
ประสบการณ์ 

 
อ้างอิง 

関税. 採用関連情報：総合職. http://www.customs.go.jp/saiyou/sogosaiyo.html. Accessed 19 August 2019. 

関税. 採用関連情報：一般職. http://www.customs.go.jp/saiyou/ippan.html. Accessed 19 August 2019. 
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EU ประกาศเผยแพร่ Union Customs Data Model 4.0 

 EU Customs Data Model (EUCDM) เป็น data model ที่ใช้ในระบบศุลกากรทั ่วทั ้งสหภาพยุโรป 

(Customs trans-European systems) ในฐานะเครื ่องมือทางเทคนิคที ่กำหนดมาตรฐานข้อมูลให้เป็นไปใน

รูปแบบเดียวกันตามที่กำหนดในกฎหมายศุลกากรของสหภาพยุโรป รวมทั้งเพื่อเป็นแม่แบบในการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่ศุลกากรในสหภาพยุโรปใช้ในการประมวลข้อมูล 

 ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา สหภาพยุโรปได้ประกาศเผยแพร่ EUCDM เวอร์ชั่น 4.0 ซึ่ง

เป็นเวอร์ชั ่นล่าสุด โดย EUCDM 4.0 นี้ สะท้อนถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายศุลกากรครั้งล่าสุดซึ ่งมีผลต่อ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูล กล่าวคือ การแก้ไขข้อกำหนดในการส่งข้อมูลใบขนสินค้าสำหรับสินค้ามีมูลค่าต่ำกว่าที่

กำหนด  

 ผู ้ประกอบการที่ประกอบกิจการกับประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปควรศึกษา EUCDM เนื ่องจากมี 

ความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางข้อมูลทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบข้อมูล (format ) และรหัสที่ต้องกรอกใน 

ใบขนสินค้าประเภทต่าง ๆ ทั ้งนี ้ EUCDM มีความสอดคล้องกับ WCO Data Model เวอร์ชั ่น v.3.8.1 และ 

สหภาพยุโรปได้จัดทำแผนผังเพ่ือแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง EUCDM และ WCO Data Model ด้วย 

ผู้ที่สนใจจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าศึกษารายละเอียดของ EUCDM 4.0 รวมทั้งบทบัญญัติทางกฎหมาย

ที่เก่ียวข้องได้ที่ https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/EUCDM/EN/index.htm 

อ้างอิง 

European Commission. Union Customs Data Model 4.0 goes live. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/union-customs-data-model-40-goes-live_en. Accessed 1 

August 2019. 

European Commission. EU Customs Data Model. 

https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/EUCDM/EN/index.htm. Accessed 1 August 2019. 
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ศุลกากรนิวซีแลนด์ออกกฎระเบียบใหม่สำหรบั 
การจัดเก็บภาษีมลูค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำ 

 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่ขายสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน  
1,000 NZD แก่ผู ้บริโภคที่เป็นบุคคลทั่วไป (private individual) อาจเข้าข่ายต้องขึ้นทะเบียนเพื่อจัดเก็บและ 
คืนภาษีสินค้าและบริการ (goods and services tax: GST ซึ่งเทียบเคียงได้กับภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย)  
โดยกฎระเบียบดังกล่าวใช้บังคับกับผู้ให้บริการพื้นที่สำหรับซื้อขายสินค้าออนไลน์ (online marketplaces) และ 
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้บริโภคในนิวซีแลนด์จากผู้ค้าปลีกที่ไม่ได้จัดส่งสินค้ามายังนิวซีแลนด์ในการประกอบ
กิจการในทางปกติ (re-deliverer)  
 สินค้าท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 NZD อาจถูกตรวจปล่อยด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. Inward Cargo Report (ICR) เป็นการจัดส่งข้อมูลสินค้าเป็นการล่วงหน้าและแจกแจงรายละเอียดของ
ของที่เข้าข่ายได้รับยกเว้นจากการผ่านพิธีการศุลกากรแบบเต็มรูปแบบ 
 2. Simplified Import Declaration (SID) คือ ใบขนสินค้าที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลเท่ากับใบขนสินค้าใน
รูปแบบมาตรฐาน  
 3. Standard Import Declaration คือ ใบขนสินค้ารูปแบบมาตรฐาน 
 สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 1,000 NZD ต้องใช้ใบขนสินค้ารูปแบบมาตรฐานเท่านั้น และต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมนำเข้า (Import Entry Transaction Fee: IETF) และค่าธรรมเนียมความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม 
(Biosecurity System Entry Levy: BSEL) 
 ทั้งนี้ de minimis นี้ เป็น de minimis ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การตรวจปล่อยสินค้าเท่านั้น โดย de minimis สำหรับการจัดเก็บภาษีกำหนดไว้ที่ 60 NZD กล่าวคือ หากจำนวน
ภาษี GST และภาษีศุลกากรมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 60 NZD จะได้รับยกเว้นภาษี (ถ้าหากไม่ใช่สินค้าประเภท
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ) 

อ้างอิง 
New Zealand Customs Service. New GST rules for low-value imported goods. https://www.customs.govt.nz/about-

us/news/important-notices/new-gst-rules-for-low-value-imported-goods/. Accessed 2 August 2019. 
New Zealand Customs Service. Online shopping.  https://www.customs.govt.nz/personal/online-shopping/. Accessed 2 August 

2019. 
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ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเตรียมเริม่ดำเนินโครงการนำร่อง 
ให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce ส่งข้อมลูเป็นการลว่งหน้า 

 ตั ้งแต่ว ันที ่ 22 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ศุลกากรสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and Border 
Protection: CBP) จะเริ่มทดสอบให้ผู้ขนส่งสินค้าหรือผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไข เช่น  
ผู ้ให้บริการพื ้นที ่ขายสินค้าออนไลน์ (online marketplaces) ดำเนินการส่งข้อมูลล่วงหน้าของสินค้าด้วย 
ความสมัครใจ ไม่ว่าสินค้านั้นจะส่งมาด้วยวิธีใดก็ตาม 

ข้อมูลที่จะให้ส่งเป็นการล่วงหน้านี้ เป็นข้อมูลของสินค้าที่อาจเข้าข่ายได้รับการตรวจปล่อยภายใต้ Tariff 
Act 1930 (ฉบับแก้ไข) มาตรา 321 กล่าวคือ เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี (นอกเหนือจากสินค้าที่จัดเป็นของขวัญ
ในทางสุจริตและของใช้ส่วนตัว/ของใช้ในครัวเรือนบางประเภท) ที่นำเข้าโดยบุคคลเดียวกันในหนึ่งวันและมี 
ราคาค้าปลีกสุทธิในประเทศที่ส่งออกไม่เกิน 800 USD1  

ในการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะส่งข้อมูลบางประการ เช่น ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ส่ง ชื่อและท่ีอยู่ผู้รับ คำอธิบาย
สินค้า ปริมาณ น้ำหนัก เส้นทางการขนส่ง หมายเลขเที่ยวบิน รหัสผู้ขนส่ง ต้นทาง และปลายทาง เป็นต้น เพื่อให้ 
CBP สามารถประเมินความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยอาศัยข้อมูลที่ส่งเป็นการล่วงหน้า  

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อ้างอิงท้ายบทความนี้ 

 
อ้างอิง 
Federal Register. Section 321 Data Pilot. https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/23/2019-

15625/section-321-data-pilot. Accessed 6 August 2019. 

 

 
1 ประมาณ 24,600 บาท ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 
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WCO ประกาศเผยแพร่ E-Commerce Package 

 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 องค์การศุลกากรโลก (WCO) ประกาศเผยแพร่ E-Commerce Package  

เพื่อเป็นแนวทางให้ศุลกากรนำไปใช้ในการจัดทำหรือยกระดับกรอบทางกฎหมาย นโยบาย หรือแนวปฏิบัติใน  

การบริหารจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 

 E-Commerce Package ด ังกล ่าว ประกอบด้วย 1) Framework of Standards on Cross-Border  

E-Commerce 2) มติคณะมนตรีองค์การศุลกากรโลกที่ออกเมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 132 (มิถุนายน 2561)  

และ 3) เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีมติรับเมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 133/134 เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  

เพื ่อสนับสนุนการบังคับใช้มาตรฐานใน Framework ให้เกิดประสิทธิภาพและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่การค้าสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 ในการนำ Framework ดังกล่าวไปใช้ปฏิบัตินี ้ WCO เสนอแนะให้ศุลกากรนำไปใช้ปฏิบัติเป็นระยะ 

(phased manner) โดยคำนึงถึงแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ กระบวนการ

ภายในประเทศ และทรัพยากรที ่มีอยู ่ บนพื ้นฐานของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐอื ่นและ

ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง 

 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด E-Commerce Package ได้ที่ http://www.wcoomd.org/en/ 

topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx 

 

อ้างอิง  

WCO. WCO publishes an E-Commerce Package. http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/ 

2019/august/wco-publishes-an-e-commerce-package.aspx. Accessed 14 August 2019. 
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WCO ประกาศเผยแพร่ AEO Compendium ฉบับปี 2019 

เมื ่อวันที ่ 9 สิงหาคม 2562 องค์การศุลกากรโลก (WCO) ประกาศเผยแพร่ AEO Compendium  

ฉบับปี 2019 (พ.ศ. 2562) เพื่อนำเสนอภาพรวมของโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO ที่ดำเนินอยู่ 

ในปัจจุบันจากทั่วโลก เช่น หลักเกณฑ์ในการยอมรับผู้ประกอบการ กระบวนการ สิทธิประโยชน์ เป็นต้น รวมทั้ง

ความตกลงยอมรับผู้ประกอบการฯ AEO ของแต่ละฝ่าย (Mutual Recognition Arrangements/Agreements: 

MRAs) ที่ประเทศต่าง ๆ ลงนามแล้วและท่ีอยู่ในระหว่างการเจรจาด้วย 

ใน AEO Compendium ฉบับปี 2019 นี้ มีโครงการ AEO เพิ่มเติม 6 โครงการ รวมทั้งสิ้น 83 โครงการ 

และความตกลง MRA ระดับทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเป็น 74 ฉบับ และความตกลง MRA ระดับพหุภาคี/ภูมิภาคเพ่ิมขึ้นเป็น 

4 ฉบับ เมื่อเทียบกับฉบับปี 2018 (พ.ศ. 2561) นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ยังพบว่า การรับรองผู้ประกอบการและ

การดำเนินโครงการฯ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ใน WCO SAFE Framework of Standards 

มากขึ้น 

นอกจากนี้ AEO Compendium ฉบับปี 2019 ยังนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงให้ความช่วยเหลือ

ทางศุลกากรร่วมกัน (Customs Mutual Assistance Agreements: CMAAs) ที่มีผลบังคับใช้ รวมทั้งระเบียบวิธี 

(methodology) สำหรับการเปรียบเทียบโครงการ AEO อันจะเป็นประโยชน์ในการทำความตกลง MRA  

ผู ้ท ี ่สนใจสามารถดาวน์ โหลด AEO Compendium ได้ที ่  http://www.wcoomd.org/-/media/wco/ 

public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-compendium.pdf? 

db=web 

 

อ้างอิง 

WCO. 2019 edition of the AEO Compendium now available. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/august/2019-edition-of-the-aeo-compendium-

now-available.aspx. Accessed 14 August 2019. 
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ศุลกากรและไปรษณียอ์ินเดียมุ่งหน้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้า 

 องค์การศุลกากรโลก (WCO) และสหภาพไปรษณีย์สากล (UPU) ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ศุลกากร
อินเดียในการประเมินผลความคืบหน้าและให้ความช่วยเหลือเพิ ่มเติมในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลล่วงหน้า  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic advance data: EAD) กับไปรษณีย์ ภายใต้โครงการ SECUREX 
 โครงการ SECUREX เป ็นโครงการภายใต ้ความร่วมมือระหว่าง WCO และ UPU เพื ่อสนับสนุน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล EAD ระหว่างศุลกากรและไปรษณีย์ ในโอกาสนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก WCO และ UPU ได้เข้า
ประเมินผลความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเชื่อมโยงระบบสำแดงสินค้าของศุลกากร (Customs 
Declaration Systems: CDS) ที่ไปรษณีย์อินเดียกำลังทดสอบอยู่ เข้ากับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ของศุลกากรอินเดีย (Customs EDI System) 
 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในทางปฏิบัติ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและกรณีศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
ความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Sharing Agreement: DSA) กับผู้ประกอบการอื ่น ๆ ที่มีคุณสมบัติตาม 
ที่กำหนด 
 ทั้งนี้ ไปรษณีย์อินเดียได้รับการรับรองในฐานะผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO และมีความเห็นพ้อง
กับศุลกากรอินเดียในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานโดยอาศัย WCO SAFE Framework of 
Standards และ UPU Security Standards 
 ในขณะนี้ ศุลกากรอินเดียกำลังทดสอบ CDS และศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง CDS เข้ากับ 
Customs EDI System และกับ Single Window โดยศุลกากรและไปรษณีย์อินเดียได้วางแผนแลกเปลี่ยนข้อมูล
ล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับไปรษณียภัณฑ์ที่เข้าและออกจากประเทศภายในปี 2563 (ค.ศ.2020) เมื่อ CDS 
พร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ 

 
อ้างอิง 
WCO. India Customs and Post move forward with the exchange of electronic advance data. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/august/india-customs-and-post-move-forward-
with-the-exchange-of-electronic-advance-data.aspx#_ftnref1. Accessed 21 August 2019. 
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ออสเตรเลียตรวจพบเมธแอมเฟตามีนเหลวทีซุ่กซ่อนในของที่ระลึก 

 ศุลกากรออสเตรเลีย (Australian Border Force) ตรวจพบเมธแอมเฟตามีนเหลว 7.5 ลิตร ที่ซุกซ่อนใน

ลูกแก้วหิมะ (snow globe) จำนวน 15 ชิ้น โดยมีมูลค่ากว่า 1 ล้านออสเตรเลียดอลลาร์  

 ลูกแก้วหิมะดังกล่าวเป็นของที่ส่งมาทางอากาศจาก

แคนาดา โดยภายหลังจากเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบในเบื้องต้น

และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเพิ่มเติมจึงพบว่า ของเหลวที่บรรจุ

ภายในลูกแก้วเป็นเมธแอมเฟตามีนเหลว 

 ที่ผ่านมา ศุลกากรออสเตรเลียได้ลงทุนเป็นจำนวนมาก

ในการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีจนสามารถตรวจ

สินค้าได้ละเอียดกว่าที่ผ่านมาอันนำไปสู่การตรวจพบสินค้าผิดกฎหมายที่ซุกซ่อนในรูปแบบใหม่ ๆ โดยในระหว่าง

ปีงบประมาณ 2560 – 2561 ศุลกากรออสเตรเลียสามารถตรวจสินค้าที่ขนส่งมาทางอากาศได้มากกว่า 50 ล้านชิ้น 

และท่ีขนส่งมาทางทะเล 3 ล้านชิ้น และเข้าตรวจสอบพัสดุระหว่างประเทศได้มากกว่า 54 ล้านชิ้น 

 

อ้างอิง 

Australian Border Foce. Sinister souvenirs: ABF detects 7.5L liquid methamphetamine in snow globes. 

https://newsroom.abf.gov.au/channels/Border-Operations-hidden-/releases/sinister-souvenirs-abf-

detects-7-5l-liquid-methamphetamine-in-snow-globes. Accessed 21 August 2019. 
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วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก  
(ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่  
9 สิงหาคม 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต  
ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธาน 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงลอนดอน 

นางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมการประชุมทีมประเทศไทย 
เต็มคณะและเข้าร่วมชมการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 
17 - 19 สิงหาคม 2562 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยการประชุมในครั้งนี้  มุ่งหารือเรื่อง 
การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถอนตัวของสหราชอาณาจักรจาก
สหภาพยุโรป (Brexit) 
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