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WCO Celebreates 
International Customs Day 2023

โครงการพััฒนาเจ้้าหน้าท่ี่�ศุุลกากรรุ�นใหม่�
ของ WCO

ปููเปู้ ปิูยะวรรณ พัันธุุ์�พืัช 
แบ่�งปัูนปูระสบ่การณ� PA ของ WCO   

ยุที่ธุ์ศุาสตร�ด้้าน Capacity Building ของ WCO ในระดั้บ่ภููมิ่ภูาค
และการม่่ส�วนร�วม่ของศุุลกากรไที่ย



สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่าน 

     ในปััจจุบััน หลายหน่วยงานได้้ให้ความสำำาคัญกัับัเจ้าหน้าท่ี่�รุุ่่นใหม่ โด้ยได้้สำรุ้่าง         
กัารุ่ม่ส่ำวนรุ่่วมและม่โครุ่งกัารุ่พััฒนาเจ้าหน้าท่ี่�รุุ่่นใหม่มากัมาย เน่�องจากัเช่ื่�อว่ากัลุ่มคนรุุ่่นใหม่
เป็ันปััจจัยสำำาคัญให้องค์กัรุ่สำามารุ่ถปัรัุ่บัตััวไปักัับัโลกัท่ี่�ม่ความเปัล่�ยนแปัลงและความพัลกิัผััน
อย่างรุ่วด้เร็ุ่วเช่ื่นในปััจจุบััน โด้ยองค์กัารุ่ศุุลกัากัรุ่โลกั (WCO) ก็ัม่กัารุ่วางยุที่ธศุาสำตัร์ุ่เรุ่่�อง  
กัารุ่พััฒนากัลุ่มเจ้าหน้าท่ี่�รุุ่่นใหม่เช่ื่นเด่้ยวกััน

 WCO ได้้กัำาหนด้คำาขวัญวันศุุลกัากัรุ่โลกัปัรุ่ะจำาปีั 2566 (2023) ว่า “Nurturing the 

Next Generation: Promoting a Culture of Knowledge-sharing and Professional 

Pride in Customs” ซ่ึ่�งม่ใจความเก่ั�ยวข้องกัับักัารุ่บ่ัมเพัาะเจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกัากัรุ่รุุ่น่ใหม่ สำรุ้่าง
วัฒนธรุ่รุ่มแห่งกัารุ่เรุ่่ยนรุ้้่ และความภาคภ้มิใจในกัารุ่เป็ันส่ำวนหน่�งของปัรุ่ะชื่าคมศุุลกัากัรุ่โลกั 
แสำด้งให้เห็นถ่งกัารุ่ให้ความสำำาคัญต่ัอกัารุ่พััฒนาที่รัุ่พัยากัรุ่บัคุคลและภารุ่กัจิด้้านกัารุ่เสำรุ่มิสำรุ้่าง
ข่ด้ความสำามารุ่ถ (Capacity Building) 

 จด้หมายข่าวศุุลกัากัรุ่ (CPMU News) ฉบัับัน่� จ่งขอนำาเสำนอโครุ่งกัารุ่เพ่ั�อกัารุ่พััฒนา
ที่รัุ่พัยากัรุ่บุัคคล โด้ยเฉพัาะเจ้าหน้าท่ี่�รุุ่่นใหม่และเจ้าหน้าท่ี่�รุ่ะดั้บักัลางของ WCO บัที่สัำมภาษณ์์
เจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกัากัรุ่ไที่ยท่ี่�เคยเข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่ฝึึกังานของ WCO รุ่วมถ่งยุที่ธศุาสำตัร์ุ่ด้้าน        
Capacity Building ของ WCO ในรุ่ะดั้บัภ้มิภาค ผ่ัานกัารุ่จัด้ตัั�งสำำานักังานเสำริุ่มสำรุ้่าง            
ข่ด้ความสำามารุ่ถในภ้มิภาค (Regional Office for Capacity Building: ROCB)              
ศุ้นย์ฝึึกัอบัรุ่มรุ่ะดั้บัภ้มิภาค (Regional Training Center: RTC) ซ่ึ่�งม่สำำานักังานตัั�งอย่้ท่ี่�
กัรุุ่งเที่พัมหานครุ่ ในกัารุ่น่� กัองบัรุ่รุ่ณ์าธิกัารุ่ได้้รัุ่บัความอนุเครุ่าะห์ด้้านข้อม้ลบัางส่ำวนจากั    
กัองบัริุ่หารุ่ที่รัุ่พัยากัรุ่บุัคคล (กับัที่.) จ่งขอแสำด้งความขอบัคุณ์มา ณ์ ท่ี่�น่�
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    ถ่งแม้ว่าในปััจจุบััน เที่คโนโลย่กัารุ่วิเครุ่าะห์ข้อม้ล (Data 

Analytics) และรุ่ะบับักัารุ่ที่ำางานอัตัโนมัติั (Automation) 
จะเข้ามาม่บัที่บัาที่ในกัารุ่ที่ำางานของศุุลกัากัรุ่เพิั�มข่�นอย่าง      
ต่ัอเน่�อง แต่ัที่รัุ่พัยากัรุ่บัุคคล (Human Resources)                                          
ยังคงเป็ันผ้้ัขับัเคล่�อนสำำาคัญให้งานศุุลกัากัรุ่ทัี่�งในด้้าน         
กัารุ่อำานวยความสำะด้วกัที่างกัารุ่ค้าและความมั�นคงใน
รุ่ะบับัห่วงโซ่ึ่อุปัที่านโลกัให้ด้ำาเนินไปัอย่างม่ปัรุ่ะสำิที่ธิภาพั             
โด้ยเฉพัาะเจ้าหน้าท่ี่�รุุ่่นใหม่ท่ี่�จะต้ัองเข้ามาพััฒนาหรุ่่อปัฏิิรุ้่ปั
งานศุุลกัากัรุ่ให้ม่ความทัี่นสำมัยต่ัอไปั 

  เจ้าหน้าท่ี่�รุุ่่นใหม่เป็ันกัลุ่มคนท่ี่�ม่พัลังในกัารุ่ที่ำางาน
และม่วิสัำยทัี่ศุน์ในกัารุ่เปัล่�ยนแปัลง แต่ัมักัขาด้ทัี่กัษะ     
หลายด้้านท่ี่�ต้ัองได้้รัุ่บักัารุ่ถ่ายที่อด้จากัหัวหน้างานหรุ่่อสำะสำม
มาจากัปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์ ด้้วยเหตันุ่� องค์กัารุ่ศุุลกัากัรุ่โลกั (WCO) 
จ่งได้้กัำาหนด้คำาขวัญวันศุุลกัากัรุ่โลกัปัรุ่ะจำาปีั 2566 (2023) 
ว่า “Nurturing the Next Generation: Promoting a Culture of 

Knowledge-sharing and Professional Pride in Customs” 
ซ่ึ่�งม่ใจความเกั่�ยวข้องกัับักัารุ่บ่ัมเพัาะเจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกัากัรุ่                 
รุุ่่นใหม่ สำรุ้่างวัฒนธรุ่รุ่มแห่งกัารุ่เรุ่่ยนรุ้้่ และความภาค
ภ้มิใจในกัารุ่เป็ันส่ำวนหน่�งของปัรุ่ะชื่าคมศุุลกัากัรุ่โลกั เพั่�อ
เชิื่ญชื่วนให้หน่วยงานศุุลกัากัรุ่ทัี่�วโลกั รุ่่วมกัันพััฒนารุ่ะบับั                                                          
กัารุ่จัด้กัารุ่ความรุ้้่ที่างศุุลกัากัรุ่ (Knowledge Management 

System) ท่ี่�ช่ื่วยให้เจ้าหน้าท่ี่�รุุ่่นใหม่เข้าถ่งความรุ้้่เชิื่งวิชื่ากัารุ่                                                           
และเชิื่งปัฏิิบััติักัารุ่ในรุ้่ปัแบับัต่ัาง ๆ และม่กัารุ่แลกัเปัล่�ยน
ความรุ้้่และสำรุ้่างความสัำมพัันธ์รุ่ะหว่างเจ้าหน้าท่ี่�ทุี่กัช่ื่วงอายุ
ภายในองค์กัรุ่และกัับัหน่วยงานภายนอกั
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คำาขวัญวันศุุลกากรโลก 2566 คำาขวัญวันศุุลกากรโลก 2566 
และบ่ที่บ่าที่การพััฒนาเจ้้าหน้าท่ี่�รุ�นใหม่�ของ WCOและบ่ที่บ่าที่การพััฒนาเจ้้าหน้าท่ี่�รุ�นใหม่�ของ WCO
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     คำาขวัญดั้งกัล่าว สำะท้ี่อนกิัจกัรุ่รุ่มของศุุลกัากัรุ่ในแง่
ของกัารุ่เสำริุ่มสำรุ้่างข่ด้ความสำามารุ่ถ (Capacity Building) 
ซ่ึ่�งม่ความเก่ั�ยวข้องกัับักัารุ่พััฒนาให้งานศุุลกัากัรุ่ม่ความทัี่นสำมัย
และม่ความเป็ันม่ออาช่ื่พั เหมาะสำมกัับักัารุ่เปัล่�ยนแปัลงและ
ความท้ี่าที่ายต่ัาง ๆ  ท่ี่�เกิัด้ข่�นอย่างต่ัอเน่�องในปััจจุบััน งานด้้าน 

Capacity Building จ่งเป็ันสิำ�งท่ี่�ส่ำงเสำริุ่มให้ศุุลกัากัรุ่สำามารุ่ถ
ปัฏิิบััติัภารุ่กิัจหลักัในด้้านอ่�น ๆ  ได้้อย่างม่ปัรุ่ะสิำที่ธิภาพั โด้ยท่ี่�
กัารุ่เสำริุ่มสำรุ้่างข่ด้ความสำามารุ่ถให้กัับัองค์กัรุ่ต้ัองเริุ่�มจากั         
กัารุ่พััฒนาที่รัุ่พัยากัรุ่บุัคคล

   ในกัารุ่น่� WCO ได้้จัด้ที่ำาโครุ่งกัารุ่ Capacity Building                                                          

ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับักัารุ่พััฒนาเจ้าหน้าท่ี่�หลายโครุ่งกัารุ่ จด้หมายข่าว           
CPMU News ฉบัับัเด่้อนมกัรุ่าคม 2566 จ่งจะลง          
รุ่ายละเอย่ด้ในโครุ่งกัารุ่ของ WCO ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับักัารุ่พััฒนา
เจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกัากัรุ่รุุ่่นใหม่ ได้้แก่ั 1. โครุ่งกัารุ่ WCO Career 

Development Program พัรุ้่อมกัับับัที่สำัมภาษณ์์ของเจ้า
หน้าท่ี่�ศุุลกัากัรุ่ไที่ยท่ี่�เคยเข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่ 2. โครุ่งกัารุ่ WCO 

Fellowship Program  3. โครุ่งกัารุ่ WCO Accredited                                                                        

Experts และสำรุุ่ปัด้้วยยุที่ธศุาสำตัร์ุ่ด้้าน Capacity Building   
ของ WCO ในรุ่ะดั้บัภ้มิภาคผ่ัานสำำานักังานเสำริุ่มสำรุ้่าง                
ข่ด้ความสำามารุ่ถในภ้มิภาค (Regional Office for Capacity 

Building: ROCB) ศุ้นย์ฝึึกัอบัรุ่มรุ่ะดั้บัภ้มิภาค (Regional 

Training Center: RTC) และกัารุ่ม่ส่ำวนรุ่่วมของศุุลกัากัรุ่ไที่ย

 © WCO

อ่�างอิ่ง

WCO. “WCO dedicates 2023 to Nurturing the next generation by promoting a culture of 
 knowledge-sharing and professional pride in Customs.” https://www.wcoomd.org /en/media/ 
 newsroom/2023/january/international-customs-day-2023.aspx. Accessed 20 January 2023.
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   โครุ่งกัารุ่ WCO Career Development Program (CDP) 

เป็ันโครุ่งกัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มท่ี่�มุ่งพััฒนาเจา้หน้าท่ี่�ให้ม่ปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์
กัารุ่ที่ำางานรุ่ะหว่างปัรุ่ะเที่ศุและเพิั�มพ้ันทัี่กัษะกัารุ่ที่ำางานใน
ปัรุ่ะเด็้นต่ัาง ๆ ซ่ึ่�งเริุ่�มโครุ่งกัารุ่มาตัั�งแต่ัปีั 2552 (2009) 
โด้ยได้้รัุ่บักัารุ่สำนับัสำนุนที่างกัารุ่เงินจากัศุุลกัากัรุ่ญ่�ปุั�น  โด้ย
จะเปิัด้รัุ่บัสำมัครุ่เจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกัากัรุ่ของปัรุ่ะเที่ศุกัำาลังพััฒนา
ท่ี่�เป็ันสำมาชิื่กัของ WCO ซ่ึ่�งม่อายุตัำ�ากัว่า 45 ปีั ให้เข้ามา
ที่ำางานในฐานะ Professional Associate (PA) ณ์ สำำานักังาน
เลขาธิกัารุ่องค์กัารุ่ศุุลกัากัรุ่โลกั (WCO Secretariat) ณ์ 
กัรุุ่งบัรัุ่สำเซึ่ลส์ำ รุ่าชื่อาณ์าจักัรุ่เบัลเย่ยม เป็ันเวลา 10 เด่้อน 

 ในแต่ัละปีั จะม่เจ้าหน้าท่ี่�ได้้รัุ่บักัารุ่คัด้เล่อกัให้ 
เข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่ 15 – 20 คน โด้ยจะปัฏิิบััติังานปัรุ่ะจำา   
ฝึ�าย (Directorate) ท่ี่�ตัรุ่งกัับัความเชื่่�ยวชื่าญและความ
สำนใจท่ี่�เจ้าหน้าท่ี่�แต่ัละคนได้้รุ่ะบุัไว้ตัั�งแต่ัแรุ่กัเริุ่�ม ซ่ึ่�งจะ
กัรุ่ะจายอย่้ในทัี่�ง 3 Directorate ได้้แก่ั 1. Tariff and 

Trade Affairs Directorate ที่ำาหน้าท่ี่�ด้้แลกัารุ่จำาแนกัพักัิัด้
ศุุลกัากัรุ่ กัารุ่ปัรุ่ะเมินรุ่าคาและกัฎว่าด้้วยถิ�นกัำาเนิด้สิำนค้า                                                           
2. Capacity Building Directorate ด้้แลโครุ่งกัารุ่เสำริุ่มสำรุ้่าง
ศัุกัยภาพัและช่ื่วยเหล่อที่างเที่คนิคแก่ัศุุลกัากัรุ่ปัรุ่ะเที่ศุสำมาชิื่กั 
เพ่ั�อพััฒนาและปัฏิิรุ้่ปัหน่วยงานศุุลกัากัรุ่ให้ม่ความทัี่นสำมัย 
และ 3. Compliance and Facilitation Directorate                                 
รัุ่บัผิัด้ชื่อบังานด้้านกัารุ่ปัฏิิบััติัตัามกัฎรุ่ะเบ่ัยบั (Enforcement 

and Compliance) และกัารุ่อำานวยความสำะด้วกัที่างกัารุ่ค้า



 สำำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบรัสำเซลส์ำ  4

  ปีีท่ี่� 8 ฉบัับัท่ี่� 1  มกราคม 2566
CPMU
NEWS

    เจ้าหน้าท่ี่� PA ทุี่กัคนจะปัฏิิบััติังานเสำม่อนเป็ันเจ้าหน้าท่ี่�
ปัรุ่ะจำาของสำำานักังานเลขาธิกัารุ่ ม่หน้าท่ี่�หลักัดั้งน่�

• ให้กัารุ่สำนับัสำนุนศุุลกัากัรุ่ปัรุ่ะเที่ศุสำมาชิื่กัผ่ัานกัารุ่ที่ำา
โครุ่งกัารุ่ด้้านเที่คนิคและกัารุ่ให้คำาปัรุ่่กัษา

• ให้ความช่ื่วยเหล่อด้้านธุรุ่กัารุ่ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับักัารุ่ปัรุ่ะชุื่ม
ของ Directorate ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง

• เป็ันผ้้ัแที่นของ WCO ในกัารุ่ปัรุ่ะชุื่มรุ่ะหว่างปัรุ่ะเที่ศุใน
ฐานะวิที่ยากัรุ่หรุ่่อผ้้ัเข้ารุ่่วม

• ปัรุ่ะสำานงานกัารุ่สำำารุ่วจและเกั็บัข้อม้ลท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับั   
กัารุ่วิจัยของ WCO

• ช่ื่วยอำานวยความสำะด้วกัด้้านกัารุ่ส่ำ�อสำารุ่รุ่ะหว่าง WCO 
และหน่วยงานศุลุกัากัรุ่ในภมิ้ภาคหรุ่่อในกัลุม่ภาษาของ
เจ้าหน้าที่่� PA หากัม่ความจำาเปั็น

• จัด้ที่ำานิตัยสำารุ่ WCO News Magazine ส่ำ�อสิำ�งพิัมพ์ั 
และส่ำ�อออนไลน์อ่�น ๆ ของ WCO

   นอกัจากัน่� เจ้าหน้าท่ี่� PA ยังต้ัองที่ำาโครุ่งกัารุ่วิจัย 1 เรุ่่�อง
อันม่ความเก่ั�ยวข้องกัับักัารุ่ที่ำางานของศุุลกัากัรุ่ต้ันสัำงกััด้ 
หรุ่่อกัารุ่วิเครุ่าะห์กิัจกัรุ่รุ่มหรุ่่อเครุ่่�องม่อต่ัาง ๆ ของ WCO         
อันจะเป็ันปัรุ่ะโยชื่น์ต่ัอกัารุ่ที่ำางานของปัรุ่ะเที่ศุสำมาชื่กิัทัี่�งหมด้        
โด้ยจะต้ัองรุ่ายงานกัารุ่วจัิยและนำาเสำนองานวจัิยแก่ัผ้้ับัริุ่หารุ่
รุ่ะดั้บัส้ำงของ WCO ก่ัอนจบัโครุ่งกัารุ่

    ทัี่�งน่� เจ้าหน้าท่ี่� PA จะได้้รัุ่บัความช่ื่วยเหล่อและกัารุ่ด้้แล
จากัพั่�เล่�ยง (Tutor) ซ่ึ่�งเจ้าหน้าท่ี่�ปัรุ่ะจำา (Technical Officer 

หรุ่่อ Technical Attache) ซ่ึ่�งจะได้้รัุ่บัมอบัหมายให้ด้้แล       
เจ้าหน้าท่ี่�แต่ัละคนตัามหัวข้อและความสำนใจด้้านต่ัาง ๆ ใน 
Directorate นั�น ๆ โด้ยม่ความรัุ่บัผิัด้ชื่อบัหลักั ดั้งน่�

• ช่ื่วยให้เจ้าหน้าท่ี่� PA เข้าถ่งกัารุ่ที่ำางานต่ัาง ๆ ของ 
WCO โด้ยมอบัหมายงานเตัรุ่่ยมกัารุ่ปัรุ่ะชุื่มในคณ์ะ
กัรุ่รุ่มาธิกัารุ่ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง กัารุ่ปัรุ่ะสำานงานกัับัปัรุ่ะเที่ศุ
สำมาชิื่กั และกัารุ่พััฒนาเอกัสำารุ่ที่างเที่คนิคอ่�น ๆ

• ที่ำากัารุ่ปัรุ่ะเมินผัลกัารุ่ปัฏิิบััติังานของเจ้าหน้าท่ี่� PA 
ตัลอด้กัารุ่เข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่

• ให้ความช่ื่วยเหล่อเจ้าหน้าท่ี่� PA ในกัารุ่ที่ำาวิจัย         
โด้ยกัารุ่ถ่ายที่อด้ปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์ตัรุ่งหรุ่่อกัารุ่แนะนำา
รุ่่วมกัันกัับัฝึ�าย External Relations Unit ของสำำานักั
เลขาธิกัารุ่

 © WCO
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    ด้้วยโครุ่งสำรุ้่างของโครุ่งกัารุ่ CDP ท่ี่�เปิัด้โอกัาสำให้     
เจ้าหน้าท่ี่�ปัรุ่ะเที่ศุสำมาชิื่กัและเจ้าหน้าท่ี่� WCO ได้้ที่ำางาน
รุ่่วมกัันอย่างแท้ี่จริุ่ง โครุ่งกัารุ่จ่งได้้สำรุ้่างปัรุ่ะโยชื่น์ให้กัับั
ทัี่�ง WCO และปัรุ่ะเที่ศุสำมาชิื่กั โด้ย WCO จะได้้เจ้าหน้าท่ี่�    
ท่ี่�ม่คุณ์ภาพัมาช่ื่วยแบ่ังเบัาภารุ่ะงานในสำำานักัเลขาธิกัารุ่    
ช่ื่วยให้ WCO ม่ฐานข้อม้ลกัารุ่วิจัยท่ี่�เพิั�มมากัข่�นจากั
รุ่ายงานกัารุ่วิจัยของเจ้าหน้าท่ี่� และช่ื่วยให้ WCO สำามารุ่ถ
ติัด้ต่ัอปัรุ่ะสำานงานกัับัปัรุ่ะเที่ศุสำมาชิื่กัได้้ด่้มากัข่�นจากักัารุ่ม่                                                   
เจ้าหน้าท่ี่� PA เป็ันผ้้ัปัรุ่ะสำานงานได้้โด้ยตัรุ่ง ในขณ์ะ
เด่้ยวกััน เจ้าหน้าท่ี่� PA จะสำามารุ่ถพััฒนาความเช่ื่�ยวชื่าญ
และทัี่กัษะของตันเองจากักัารุ่ที่ำางานรุ่่วมกัับัเจ้าหน้าท่ี่�ของ 
WCO และสำามารุ่ถเช่ื่�อมความสำมัพัันธกั์ับัเจา้หน้าท่ี่�ศุุลกัากัรุ่
จากัปัรุ่ะเที่ศุอ่�น ๆ ซ่ึ่�งจะเป็ันปัรุ่ะโยชื่น์ต่ัอกัารุ่ที่ำางานของ
หน่วยงานศุุลกัากัรุ่ต้ันสัำงกััด้ต่ัอไปั
     ในปััจจุบััน ม่เจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกัากัรุ่จากัปัรุ่ะเที่ศุกัำาลังพััฒนา  
เข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่ CDP แล้วมากักัว่า 115 คน โด้ยม่กัรุ่ะแสำตัอบั
รัุ่บัในทิี่ศุที่างท่ี่�ด่้กัับัโครุ่งกัารุ่ โด้ยเจ้าหน้าท่ี่�หลายคนได้้รัุ่บั
ตัำาแหนง่ผ้้ัปัรุ่ะสำานงานรุ่ะหวา่งหนว่ยงานตัน้สัำงกััด้กัับั WCO 

    ทัี่�งน่� เจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกัากัรุ่ไที่ยเคยเข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่  
ทัี่�งหมด้ 4 คน ได้้แก่ั 
1. นางสำาวเบัญจ์ ชื่ำากัรุ่ม ปีั 2557 (2014)                           

ส่ำวนงาน Facilitation Sub-Directorate                               

สัำงกััด้ Compliance and Facilitation Directorate                                  
2. นางสำาวทิี่พัย์สุำด้า ศุรุ่่สุำภรุ่ณ์์พัันธ์ ปีั 2560 (2017)                     

ส่ำวนงาน Origin Sub-Directorate                               

สัำงกััด้ Tariff and Trade Affairs Directorate        
3. นางจันที่มาศุ รัุ่ตันเสำรุ่่ ปีั 2562 (2019)                                            

ส่ำวนงาน Nomenclature and Classification                                                                                  
Sub-Directorate                                 

สัำงกััด้ Tariff and Trade Affairs Directorate 
4. นางสำาวปิัยะวรุ่รุ่ณ์ พัันธ์ุพ่ัชื่ ปีั 2565 (2022) 

ส่ำวนงาน Compliance Sub-Directorate                               

สัำงกััด้ Compliance and Facilitation Directorate       

 © WCO
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ปููเปู้ ปูยิะวรรณ พัันธุ์ุ �พัืช 
แบ่�งปูนัปูระสบ่การณ�
Professional Associate (PA)
ของ WCO

   สำวัสำด่้ค่ะ ช่ื่�อ นางสำาวปิัยะวรุ่รุ่ณ์ พัันธ์ุพ่ัชื่ ช่ื่�อเล่นว่า ป้ัเป้ั นะคะ                
ได้้บัรุ่รุ่จุท่ี่�กัรุ่มศุุลกัากัรุ่ ตัั�งแต่ัปีั 2559 จนถ่งปััจจุบััน
ที่ำางานท่ี่�กัรุ่มศุุลกัากัรุ่มา 6 ปีัแล้วค่ะ ตัำาแหน่งปััจจุบัันค่อ               
นักัวิชื่ากัารุ่ศุุลกัากัรุ่ชื่ำานาญกัารุ่ สัำงกััด้ สำำานักังานศุุลกัากัรุ่                                                       
ภาคท่ี่� 1 ปัฏิิบััติังานช่ื่วยรุ่าชื่กัารุ่หน้าห้องท่ี่�กัองบัริุ่หารุ่
ที่รัุ่พัยากัรุ่บัุคคล กัรุ่มศุุลกัากัรุ่ และเคยเป็ันตััวแที่น                          
กัรุ่มศุุลกัากัรุ่ไที่ยเข้า รุ่่วมโครุ่งกัารุ่ WCO Career                       

Development Program (CDP) ในช่ื่วงเด่้อนกัันยายน 2564 
- กัรุ่กัฎาคม 2565 ค่ะ

เหตุิผลื่ท่ี่�ตัิดสิำนใจัสำมัครเข้่าร่วมโครงการน่�
     โครุ่งกัารุ่ Career Development Program (CDP) เป็ัน
โครุ่งกัารุ่ท่ี่�น่าสำนใจมากัค่ะ เพัรุ่าะเป็ันโครุ่งกัารุ่ท่ี่�เปิัด้โอกัาสำ
ให้กัับัเจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกัากัรุ่จากัทัี่�วโลกัท่ี่�เป็ันสำมาชิื่กั WCO ได้้
ม่โอกัาสำมาฝึึกังาน แลกัเปัล่�ยนปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์ และเรุ่่ยนรุ้้่
กัารุ่ที่ำางานที่างด้้านศุุลกัากัรุ่กัับัเจ้าหน้าท่ี่� WCO เป็ันรุ่ะยะ
เวลา 10 เด่้อน ณ์ สำำานักังานใหญ่ WCO กัรุุ่งบัรัุ่สำเซึ่ลส์ำ 
รุ่าชื่อาณ์าจักัรุ่เบัลเย่ยม  นอกัจากัน่�สิำ�งท่ี่�ที่ำาให้สำนใจใน          
กัารุ่เข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่น่� ค่อ กัารุ่ได้้ม่โอกัาสำที่ำาความรุ้้่จักั และ
แลกัเปัล่�ยนวัฒนธรุ่รุ่มกัับัเพ่ั�อน ๆ จากัหน่วยงานศุุลกัากัรุ่
ท่ี่�มาจากัหลายปัรุ่ะเที่ศุ ซ่ึ่�งเป็ันโอกัาสำท่ี่�หาได้้ยากัมากัในช่ื่วิตั
กัารุ่ที่ำางาน จ่งไม่ลังเลท่ี่�จะสำมัครุ่เข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่น่�ค่ะ
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ช่วยเล่ื่าถึงขั่�นติอนการสำมัคร
   ขั�นตัอนกัารุ่สำมัครุ่ไม่ยุ่งยากัเลยค่ะ โด้ย WCO จะม่
กัารุ่ปัรุ่ะชื่าสัำมพัันธ์โครุ่งกัารุ่น่�ให้กัับัหน่วยงานศุุลกัากัรุ่ท่ี่�เป็ัน
ปัรุ่ะเที่ศุสำมาชิื่กัของ WCO รัุ่บัที่รุ่าบัที่างอเ่มล  ซ่ึ่�งในส่ำวน
ของปัรุ่ะเที่ศุไที่ย สำถาบัันวิที่ยากัารุ่ศุุลกัากัรุ่ กัองบัริุ่หารุ่
ที่รัุ่พัยากัรุ่บุัคคล (สำวศุ. กับัที่.) กัรุ่มศุุลกัากัรุ่ จะเป็ัน                      
ผ้้ัแจ้งเว่ยนปัรุ่ะชื่าสัำมพัันธ์โครุ่งกัารุ่ดั้งกัล่าวให้กัับัเจ้าหน้าท่ี่�                   
กัรุ่มศุุลกัากัรุ่ที่รุ่าบั โด้ยผ้้ัท่ี่�สำนใจสำามารุ่ถกัรุ่อกัใบัสำมัครุ่                                                               
ตัามแบับัฟอร์ุ่มท่ี่� WCO แนบัมาและส่ำงค่นไปัยัง สำวศุ. กับัที่. 
ภายในรุ่ะยะเวลาท่ี่�กัำาหนด้ หลังจากันั�น กัรุ่มจะพัิจารุ่ณ์า       
คัด้เล่อกัผ้้ัแที่นเพ่ั�อเข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่ดั้งกัล่าวจำานวน  3 รุ่าย      
ส่ำงให้ WCO และ WCO จะเป็ันผ้้ัพิัจารุ่ณ์าคัด้เล่อกัผ้้ัแที่น
จำานวน 1 รุ่ายจากัปัรุ่ะเที่ศุไที่ยเข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่ค่ะ

หน้าท่ี่� ภูาระงานติลื่อดระยะเวลื่า 10 เดือน 
ในฐานะ Professional Associates (PA) 

     ตัลอด้รุ่ะยะเวลา 10 เด่้อน ในฐานะ PA ได้้ที่ำางานท่ี่�
หลากัหลายมากัค่ะ อาทิี่ กัารุ่จัด้กัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มในเรุ่่�องของ Post 
Clearance Audit (PCA) ในรุ้่ปัแบับั Virtual Face-to-face และ 
Hybrid Meeting ให้กัับัปัรุ่ะเที่ศุสำมาชิื่กั WCO กัารุ่ปัรุ่ะสำาน
จัด้กัารุ่ปัรุ่ะชุื่ม เข้ารุ่่วมกัารุ่ปัรุ่ะชุื่มท่ี่�สำำาคัญต่ัาง ๆ และยังได้้
รุ่่วมกัารุ่จัด้กิัจกัรุ่รุ่มออกับ้ัธปัรุ่ะชื่าสัำมพัันธ์โครุ่งกัารุ่ CDP 
และ Fellowship program ในกัารุ่ปัรุ่ะชุื่มสำำาคัญต่ัาง ๆ 
กัารุ่จัด้ที่ำา Study Report และนำาเสำนอผัลงานดั้งกัล่าวต่ัอ       
ผ้้ับัริุ่หารุ่รุ่ะดั้บัส้ำงของ WCO และ กัารุ่ปัฏิิบััติังานอ่�น ๆ    
ตัามท่ี่�ได้้รัุ่บัมอบัหมายจากั WCO ค่ะ
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ส่ำวนงานท่ี่�ฝึกงานใน WCO 
    ฝึึกังานในส่ำวน Post Clearance Audit (PCA) Unit 

ซ่ึ่�งอย่้ภายใตั้ Compliance Sub-Directorate สัำงกััด้  
Compliance and Facilitation Directorate เป็ันส่ำวน
งานท่ี่�สำนับัสำนุนปัรุ่ะเที่ศุสำมาชิื่กัในเรุ่่�องกัารุ่ตัรุ่วจสำอบัหลัง        
กัารุ่ตัรุ่วจปัล่อย (PCA) ซ่ึ่�งเป็ันกัารุ่ตัรุ่วจสำอบัอากัรุ่ภายหลัง
จากัท่ี่�ผ้้ัปัรุ่ะกัอบักัารุ่ได้้ปัฏิิบััติัพิัธ่กัารุ่ศุุลกัากัรุ่นำาเข้า – ส่ำงออกั
สิำนค้าผ่ัานไปัแล้วค่ะ 

เล่ื่าถึงระบบการฝึกงาน การม่พ่ั�เล่ื่�ยง 
แลื่ะการที่ำา Study Report

     กัารุ่ฝึึกังานท่ี่� WCO จะม่พ่ั�เล่�ยงท่ี่�คอยด้้แลให้คำาปัรุ่่กัษา 
และให้คำาแนะนำาในเรุ่่�องต่ัาง ๆ ทัี่�งเรุ่่�องกัารุ่ที่ำางานและเรุ่่�อง
ส่ำวนตััว ซ่ึ่�งผ้้ัท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�เป็ันพ่ั�เล่�ยง PA จะเรุ่่ยกัว่า Tutor 
ซ่ึ่�งก็ัค่อเจ้าหน้าท่ี่�ของ WCO ท่ี่�ม่ความเช่ื่�ยวชื่าญในด้้านต่ัาง ๆ                     
ที่างศุุลกัากัรุ่ โด้ย PA  แต่ัละรุ่ายจะม่ Tutor ท่ี่�ต่ัางกััน ข่�นอย่้
กัับัความสำนใจของ PA ว่าจะฝึึกังานศุุลกัากัรุ่ที่างด้้านไหน   
ส่ำวนของป้ัเป้ั ฝึึกังานที่างด้้าน PCA ม่พ่ั�เล่�ยงช่ื่�อ Mr. Shingo 

TANAGAMI ตัำาแหน่ง Technical Attache ที่างด้้าน PCA 
ของ WCO ค่ะ ซ่ึ่�ง Mr. TANAGAMI เป็ัน  พ่ั�เล่�ยงท่ี่�ใจด่้
มากั นอกัจากัจะช่ื่วยสำอนเที่คนิคกัารุ่ที่ำางานและให้ความรุ้้่
ในเรุ่่�อง PCA แล้ว ยังแนะนำากัารุ่ใช้ื่ช่ื่วิตัตัลอด้กัารุ่ฝึึกังาน
ท่ี่� WCO อ่กัด้้วย 

     สำำาหรัุ่บัเรุ่่�องกัารุ่ที่ำา Study Report นั�น ก่ัอนท่ี่�จะออกั
เดิ้นที่างไปัฝึึกังาน WCO จะแจ้งมาเบ่ั�องต้ันแล้วว่าต้ัองม่
กัารุ่จัด้ที่ำา Study Report เพัรุ่าะฉะนั�นก่ัอนเดิ้นที่างไปัเลย
ม่กัารุ่เตัรุ่่ยมข้อม้ล โด้ยปัรุ่ะสำานขอข้อม้ลจากัหน่วยงานท่ี่�
เก่ั�ยวข้องของกัรุ่ม เพ่ั�อเป็ันข้อม้ลในกัารุ่จัด้ที่ำารุ่ายงานใน
หัวข้อท่ี่�ไปัฝึึกังานหรุ่่อหัวข้อท่ี่�ตันเองสำนใจ ซ่ึ่�งหัวข้อท่ี่�เตัรุ่่ยม
ไปัตัอนนั�นค่อเรุ่่�องกัารุ่ตัรุ่วจสำอบัหลังกัารุ่ตัรุ่วจปัล่อย (PCA) 
ของกัรุ่ม ทัี่�งน่� กัารุ่จัด้ที่ำา Study Report ดั้งกัล่าวก็ัจะม่ 
Tutor ช่ื่วยให้คำาปัรุ่่กัษาหากัม่ข้อสำงสัำยใด้ ๆ โด้ยในเด่้อน
สุำด้ท้ี่ายของกัารุ่ฝึึกังานกัต้็ัองจัด้ส่ำงรุ้่ปัเลม่และม่กัารุ่นำาเสำนอ
ต่ัอผ้้ับัริุ่หารุ่ส้ำงสุำด้และเจ้าหน้าท่ี่�ของ WCO เพ่ั�อรัุ่บัที่รุ่าบั    
ให้ข้อคิด้เห็นและข้อเสำนอแนะต่ัอผัลงานของ PA ทุี่กัคน

Mr. Shingo TANAGAMI พี่่�เล่ี้�ยงแลี้ะที่่�ปรึกึษาด้้าน PCA 
ของปูเปต้ลี้อด้โครึงการึ
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    นอกัจากัน่� เร่�อ่งขอ่งสภาพอ่ากาศ  เป็ันเรุ่่�องท่ี่�ต้ัอง
ปัรัุ่บัตััวตัลอด้รุ่ะยะเวลาตัลอด้ 10 เด่้อนท่ี่�อย่้ท่ี่�บัรัุ่สำเซึ่ลส์ำค่ะ 
เพัรุ่าะเบัลเย่ยมม่สำภาพัอากัาศุท่ี่�แปัรุ่ปัรุ่วนค่อนข้างบ่ัอย ใน
หน่�งวันอาจจะเจอสำภาพัอากัาศุท่ี่�หลากัหลาย อย่างเช่ื่น ใน
ตัอนเช้ื่าม่อากัาศุหนาวมากั ม่เมฆครุ่่�ม และฝึนตักัหนักั แต่ั
ในช่ื่วงบ่ัายม่แสำงแด้ด้ และอากัาศุรุ้่อนข่�น ดั้งนั�น ต้ัองด้้แล
รัุ่กัษาสุำขภาพัรุ่่างกัายให้แข็งแรุ่งอย่้เสำมอ ปัรุ่ะกัอบักัับัช่ื่วงท่ี่�
ได้้ไปัฝึึกังานเปัน็ช่ื่วงท่ี่�โรุ่ค Covid-19 ยังรุ่ะบัาด้อย่้ในยุโรุ่ปั 
แต่ัรัุ่ฐบัาลเบัลเย่ยมไมไ่ด้้บัังคับัให้ปัรุ่ะชื่าชื่นใส่ำหน้ากัากัแล้ว 
เลยต้ัองด้้แลตััวเองอย่างด่้ท่ี่�สุำด้ค่ะ 

ความเป็นอยู่แลื่ะการใช้ช่วิติในกรุงบรัสำเซลื่สำ� 
แลื่ะในที่ว่ปยุโรป
   ในเรุ่่�องช่ื่วิตัความเป็ันอย่้ ม่เรุ่่�องท่ี่�ต้ัองปัรัุ่บัตััวบัางเรุ่่�องค่ะ 
อย่างแรุ่กั ค่อ

    เร่�อ่งภาษา ก่ัอนอ่�นถ่งแม้ว่า WCO จะเป็ันองค์กัรุ่
รุ่ะหว่างปัรุ่ะเที่ศุ และม่กัารุ่ใช้ื่ภาษาอังกัฤษและภาษาฝึรัุ่�งเศุสำ
เป็ันภาษาหลักัในกัารุ่ตัิด้ต่ัอส่ำ�อสำารุ่ แตั่เน่�องจากัเบัลเย่ยม 
เป็ันปัรุ่ะเที่ศุท่ี่�ม่ความหลากัหลายที่างภาษามากั ค่อ ใช้ื่ทัี่�ง
ภาษาฝึรัุ่�งเศุสำ ภาษาดั้ชื่ต์ั ภาษาเยอรุ่มัน (ข่�นอย่้กัับัภ้มิภาค
ของปัรุ่ะเที่ศุ) และภาษาอังกัฤษ แต่ัคนส่ำวนใหญ่ท่ี่�อาศัุยใน     
กัรุุ่งบัรัุ่สำเซึ่ลสำ์ซ่ึ่�งเป็ันเม่องหลวงของเบัลเย่ยม และเป็ันท่ี่�ตัั�ง
ของ WCO จะใช้ื่ภาษาฝึรัุ่�งเศุสำในกัารุ่ติัด้ต่ัอส่ำ�อสำารุ่เป็ันหลักั 
ดั้งนั�น นอกัจากัจะใช้ื่ภาษาอังกัฤษในกัารุ่ติัด้ต่ัอส่ำ�อสำารุ่แล้ว                                                      
ยังม่ความจำาเป็ันท่ี่�ต้ัองเรุ่่ยนรุ้้่ภาษาฝึรัุ่�งเศุสำเพิั�มเติัมด้้วย   
(อย่างน้อยรุ่ะดั้บัพ่ั�นฐาน) ช่ื่วงเวลาท่ี่�ไปัฝึึกังาน ป้ัเป้ัเลยสำมัครุ่
คอร์ุ่สำภาษาฝึรัุ่�งเศุสำออนไลน์ และหากัม่เวลาว่างก็ัจะใช้ื่เวลา                                                       
พ้ัด้คุย/ท่ี่องเท่ี่�ยวกัับัเพ่ั�อนเพ่ั�อฝึึกัภาษาฝึรัุ่�งเศุสำ ทัี่�งน่� เพ่ั�อ
ความคล่องตััวในกัารุ่ใช้ื่ช่ื่วิตัในบัรัุ่สำเซึ่ลส์ำได้้สำะด้วกัสำบัาย   
มากัข่�นค่ะ

    ส่ำวนเร่�อ่งอ่่�น ๆ ก็ัน่าจะเปั็นเรุ่่�องความปัลอด้ภัยใน      
กัารุ่ใช้ื่ช่ื่วิตัอย่้ท่ี่�บัรัุ่สำเซึ่ลส์ำ ในความเป็ันจริุ่งบัรัุ่สำเซึ่ลส์ำเป็ัน
เม่องท่ี่�ปัลอด้ภัยอย่้รุ่ะดั้บัหน่�งนะคะ เพ่ัยงแต่ัอาจจะต้ัอง
ม่ความรุ่ะมัด้วังเรุ่่�องกัารุ่เดิ้นที่างคนเด่้ยวตัามสำถานท่ี่�ท่ี่�ม่                                                     
นักัท่ี่องเท่ี่�ยวเยอะ เช่ื่น Grand Place Shopping Street 
และสำถาน่รุ่ถไฟต่ัางๆ เพัรุ่าะจะม่พัวกัมิจฉาช่ื่พั โด้ยเฉพัาะ 
พัวกั Pickpocket อย่้เยอะ รุ่วมถ่งกัารุ่เดิ้นที่างโด้ยใช้ื่
รุ่ถไฟเพั่�อท่ี่องเท่ี่�ยวไปัปัรุ่ะเที่ศุยุโรุ่ปัอ่�น ๆ ก็ัต้ัองม่สำติั 
และรุ่ะมัด้รุ่ะวังตััวอย่้เสำมอ ที่างท่ี่�ด่้ควรุ่ชื่วนเพ่ั�อน ๆ หรุ่่อ      
เดิ้นที่างกัันเป็ันกัลุ่มน่าจะปัลอด้ภัยกัว่าค่ะ
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ความประทัี่บใจั แลื่ะความท้ี่าที่าย
ระหว่างการเข้่าร่วมโครงการ
   สำำาหรัุ่บัปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์ท่ี่�ปัรุ่ะทัี่บัใจและความท้ี่าที่าย       
อันท่ี่�จริุ่งเป็ันเรุ่่�องเด่้ยวกัันค่ะ ค่อ เรุ่่�องท่ี่�ท้ี่าที่ายมากัสำำาหรัุ่บั
กัารุ่ไปัฝึึกังานภายใต้ัโครุ่งกัารุ่น่�ค่อ กัารุ่จัด้ที่ำา Study Report 
ในขณ์ะเด่้ยวกัันก็ัต้ัองบัริุ่หารุ่จัด้กัารุ่เวลาเพ่ั�อที่ำางานอ่�น ๆ 
ตัามท่ี่�ได้้รัุ่บัมอบัหมายจากั Tutor ซ่ึ่�งเป็ันเรุ่่�องท่ี่�ท้ี่าที่าย
สำำาหรัุ่บัตััวเองมากั ถ่งแม้ว่าจะม่กัารุ่เตัรุ่่ยมข้อม้ลสำำาหรัุ่บั               
กัารุ่จัด้ที่ำา Study Report ไปับ้ัางแล้วจากักัรุ่ม แตั่ด้้วย
จำานวนงานท่ี่�ได้้รัุ่บัมอบัหมายต่ัาง ๆ  ภายในรุ่ะยะเวลาท่ี่�จำากััด้ 
จ่งค่อนข้างหนักัใจว่าจะที่ำาสำำาเร็ุ่จได้้หรุ่่อไม่ อย่างไรุ่ก็ัตัาม ใน
ช่ื่วงเวลาท่ี่�เครุ่่ยด้และรุ้้่ส่ำกักัด้ดั้น ก็ัม่ Tutor เพ่ั�อน ๆ PA 
และเพ่ั�อนรุ่่วมงาน WCO คอยช่ื่วยเหล่อ ให้คำาปัรุ่่กัษาและ
เป็ันกัำาลังใจอย่้เสำมอ ที่ำาให้รุ้้่ส่ำกัปัรุ่ะทัี่บัใจมากัถ่งมิตัรุ่ภาพั
และนำ�าใจของเพั่�อนรุ่่วมงาน และที่ำาให้สำามารุ่ถที่ำา Study 

Report ได้้สำำาเร็ุ่จและนำาเสำนอผัลงานได้้เป็ันท่ี่�ปัรุ่ะทัี่บัใจต่ัอ
ผ้้ับัริุ่หารุ่ของ WCO ค่ะ ประสำบการณ�ท่ี่�ม่ส่ำวนช่วยในการที่ำางาน

เมื�อกลัื่บไปท่ี่�กรม
  ปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์กัารุ่ที่ำางานท่ี่� WCO ได้้สำอนและให้อะไรุ่
หลายอย่างมากัค่ะ นอกัจากัจะได้้รัุ่บัความรุ่้ท่้ี่�เป็ันมาตัรุ่ฐาน
ที่างศุุลกัากัรุ่ในด้้านต่ัาง ๆ เพิั�มข่�นแล้ว ยังได้้เรุ่่ยนรุ้้่เที่คนิค                                                              
กัารุ่ที่ำางานรุ่่วมกัับัเจ้าหน้าท่ี่�ในรุ่ะดั้บัสำากัล นอกัจากัน่� ปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์
กัารุ่ที่ำางานดั้งกัล่าว ยังที่ำาให้ตันเองม่ความมั�นใจ กัล้าแสำด้งออกั 
และสำามารุ่ถแก้ัไขปััญหาเฉพัาะหน้าได้้ด่้ยิ�งข่�น ซ่ึ่�งทัี่กัษะและ
ปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์ดั้งกัล่าวสำามารุ่ถนำามาปัรุ่ะยุกัต์ัใช้ื่ในกัารุ่ที่ำางาน
เม่�อกัลับัมาท่ี่�กัรุ่มได้้อย่างมากั เพัรุ่าะปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์และความรุ้้่
ท่ี่�ได้้รัุ่บัจากักัารุ่ฝึึกังานสำามารุ่ถนำามาต่ัอยอด้องค์ความรุ้้่ท่ี่�ม่
อย่้เดิ้มในเรุ่่�องความรุ้้่ศุุลกัากัรุ่ รุ่วมถ่งกัารุ่แก้ัไขปััญหาเฉพัาะ
หน้าจากักัารุ่ที่ำางาน และสำามารุ่ถเผัยแพัรุ่่องค์ความรุ้้่และทัี่กัษะ                                                      
ต่ัาง ๆ จากักัารุ่ที่ำางานให้กัับัเพ่ั�อนรุ่่วมงานหรุ่่อรุุ่่นน้อง       
กัรุ่มศุุลกัากัรุ่ได้้ต่ัอไปัค่ะ

บรึรึยากาศรึะหว่า่งการึนำาเสนอ  Study Report 
ต่อผูู้้บรึหิารึ WCO

Mr. Kunio MIKURIYA เลี้ขาธิกิารึ WCO
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ม่อะไรอยากจัะฝากถึงเจ้ัาหน้าท่ี่�คนอื�น ๆ 
ท่ี่�อยากจัะเข้่าร่วมโครงการด่ ๆ แบบน่� 
    อยากัเชิื่ญชื่วนให้เจ้าหน้าท่ี่�กัรุ่ม ท่ี่�ม่ความชื่อบัที่าง      
ด้้านภาษา และอยากัเปิัด้ปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์กัารุ่ที่ำางานในรุ่ะดั้บั
สำากัล ให้ลองมาสำมัครุ่เข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่น่�ด้้นะคะ เพัรุ่าะ
โอกัาสำท่ี่�จะได้้เจอปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์ด่้ ๆ แบับัน่�ในช่ื่วิตัไม่ได้้     
หาได้้ง่าย ๆ ค่ะ หากัม่โอกัาสำและม่ความพัรุ้่อมท่ี่�สำามารุ่ถ   
เดิ้นที่างไปัต่ัางปัรุ่ะเที่ศุได้้ ก็ัอย่าลังเลท่ี่�จะลองสำมัครุ่ด้้นะคะ 
ทัี่�งน่� โครุ่งกัารุ่ด้ังกัล่าวจะม่กัารุ่แจ้งเว่ยนให้กัับัปัรุ่ะเที่ศุ
สำมาชิื่กั WCO ทุี่กัปีัในช่ื่วงเด่้อนกุัมภาพัันธ์-เมษายน 
สำำาหรัุ่บัใครุ่ท่ี่�สำนใจก็ัสำามารุ่ถเข้าไปัด้้รุ่ายละเอย่ด้เบ่ั�องต้ันได้้
ที่างเว็บัไซึ่ต์ัของ WCO (www.wcoomd.org) เพ่ั�อเตัรุ่่ยม
ข้อม้ลสำำาหรัุ่บักัารุ่สำมัครุ่ไว้ล่วงหน้าได้้ก่ัอนค่ะ สุำด้ท้ี่ายน่�                                            
ขอให้ทุี่กัคนโชื่คด่้ และขอให้ได้้เป็ัน PA รุุ่่นต่ัอไปักัันนะคะ
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โครงการ โครงการ 
WCO Fellowship ProgramWCO Fellowship Program

     โครุ่งกัารุ่ WCO Fellowship Program เป็ันส่ำวนหน่�งของโครุ่งกัารุ่
พััฒนาภาวะผั้้นำาและกัารุ่บัรุ่ิหารุ่จัด้กัารุ่ของ WCO (Leadership and 

Management Development Program) ม่จุด้มุ่งหมายเพ่ั�อพััฒนา          
ความสำามารุ่ถในกัารุ่บัรุ่หิารุ่จัด้กัารุ่ของศุุลกัากัรุ่ปัรุ่ะเที่ศุสำมาชื่กิั โด้ยกัารุ่นำา
เจ้าหน้าท่ี่�บัริุ่หารุ่รุ่ะดั้บักัลาง (Mid-level Customs Manager) จากัปัรุ่ะเที่ศุ
กัำาลังพััฒนา มาฝึึกัอบัรุ่มรุ่ะยะสัำ�นให้ม่ความสำามารุ่ถในสำายงานศุุลกัากัรุ่
เฉพัาะที่างและม่ทัี่กัษะท่ี่�เหมาะสำมด้้านกัารุ่ปัฏิิรุ้่ปัและกัารุ่ที่ำาให้งานศุุลกัากัรุ่
ม่ความทัี่นสำมัย ก่ัอนท่ี่�จะกัลับัไปัด้ำารุ่งตัำาแหน่งอาวุโสำในหน่วยงานศุุลกัากัรุ่
ต้ันสัำงกััด้ต่ัอไปั
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   ผ้้ัท่ี่�จะได้้รัุ่บักัารุ่คัด้เล่อกัให้เข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่ ต้ัองม่อายุ
น้อยกัว่า 45 ปีั ปัฏิิบััติังานในหน่วยงานศุุลกัากัรุ่มาแล้วไม่
ตัำ�ากัว่า 4 ปีั อย่้ในตัำาแหน่งผ้ั้บัริุ่หารุ่รุ่ะดั้บักัลางและได้้รัุ่บั
กัารุ่ปัรุ่ะเมินว่าม่ศัุกัยภาพัท่ี่�จะข่�นไปัด้ำารุ่งตัำาแหน่งอาวุโสำ
ในอนาคตั โด้ยหน่วยงานศุุลกัากัรุ่ต้ันสัำงกััด้จะต้ัองเป็ัน        
ผ้้ัเสำนอช่ื่�อเจ้าหน้าท่ี่�ท่ี่�ม่ความเหมาะสำมให้ WCO คัด้เล่อกั 
โด้ยจะพิัจารุ่ณ์าจากัทัี่กัษะกัารุ่คิด้วิเครุ่าะห์ ปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์
ที่ำางาน และหัวข้อรุ่ายงานกัารุ่ศุ่กัษาอันจะม่ปัรุ่ะโยชื่น์ต่ัอ 
กัารุ่พััฒนางานศุุลกัากัรุ่ในศุตัวรุ่รุ่ษท่ี่� 21 โด้ยหัวข้อต้ัอง
ม่ความเก่ั�ยวข้องกัับัปัรุ่ะเด็้นด้้านกัารุ่บัรุ่ิหารุ่และพััฒนา         
หน่วยงานศุุลกัากัรุ่ปัรุ่ะเด็้นใด้ปัรุ่ะเด็้นหน่�ง ดั้งต่ัอไปัน่�

• กัารุ่วางแผันและกัารุ่บัริุ่หารุ่กัารุ่พััฒนาองค์กัรุ่                       
(Organizational  Development)

• กัารุ่พััฒนาโครุ่งกัารุ่ด้้านจริุ่ยธรุ่รุ่ม (Integrity Program) 
ในรุ่ะดั้บัชื่าติัและรุ่ะดั้บัท้ี่องถิ�น

• ความท้ี่าที่ายในกัารุ่ด้ำาเนินกัารุ่และกัารุ่จัด้กัารุ่ของรุ่ะบับั
ฮาร์ุ่โมไนซ์ึ่ (Harmonized System)

• กัารุ่วางโครุ่งสำรุ้่างองค์กัรุ่เพ่ั�อกัารุ่บัริุ่หารุ่จัด้กัารุ่    
รุ่าคาศุุลกัากัรุ่ (Customs Valuation)

• กัารุ่วางโครุ่งสำรุ้่างองค์กัรุ่เพ่ั�อกัารุ่ด้ำาเนินกัารุ่                  
ตัามกัฎว่าด้้วยถิ�นกัำาเนิด้สิำนค้า (Rule of Origin)

• กัารุ่จัด้ตัั�งและกัารุ่จัด้กัารุ่นโยบัาย ปัฏิิบััติักัารุ่ และ
แนวปัฏิิบััติัด้้านกัารุ่บัังคับัใช้ื่กัฎหมาย (Enforcement)

• กัารุ่ด้ำาเนินนโยบัายและเครุ่่�องม่อกัารุ่ด้้านกัารุ่อำานวย
ความสำะด้วกัที่างกัารุ่ค้าและพิัธ่กัารุ่ศุุลกัากัรุ่ (Trade 
Facilitation and Customs Procedures)

     เจ้าหน้าท่ี่�ท่ี่�ผ่ัานกัารุ่คัด้เล่อกัจะได้้เข้ามารัุ่บักัารุ่ฝึึกัอบัรุ่ม
เป็ันเวลา 6 สัำปัด้าห์ โด้ยในช่ื่วง 4 สัำปัด้าห์แรุ่กั จะเป็ัน        
กัารุ่ฝึึกัอบัรุ่ม ณ์ สำำานักังานใหญ่ WCO ในปัรุ่ะเด้น็ต่ัาง ๆ  ได้้แก่ั 
กัารุ่ที่ำาความเข้าใจกัับัรุ่ะบับักัารุ่ที่ำางานของ WCO สำำานักังาน
เลขาธิกัารุ่ WCO อนุสัำญญา เครุ่่�องม่อต่ัาง ๆ ของ WCO 
โครุ่งสำรุ้่างกัารุ่บัริุ่หารุ่ของ WCO กัารุ่พััฒนาภาวะผ้้ันำาและ
ทัี่กัษะกัารุ่บัริุ่หารุ่ และผ้้ัเข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่จะได้้รัุ่บัคำาแนะนำา
เก่ั�ยวกัับักัารุ่ที่ำารุ่ายงานกัารุ่ศุ่กัษาจากัเจ้าหน้าท่ี่�ของ WCO ท่ี่�
ม่ความเช่ื่�ยวชื่าญในปัรุ่ะเด็้นนั�น ๆ จากันั�นในช่ื่วง 2 สัำปัด้าห์
สุำด้ท้ี่าย จะเป็ันกัารุ่ศุ่กัษาด้้งาน ณ์ หน่วยงานศุุลกัากัรุ่ของ
ปัรุ่ะเที่ศุพััฒนาแล้ว ทัี่�งน่� เจ้าหน้าท่ี่�สำามารุ่ถพััฒนาทัี่กัษะ                                                              
กัารุ่ที่ำางานจากัทัี่�งกัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มและกัารุ่แลกัเปัล่�ยน
ปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์กัับัเจ้าหน้าท่ี่�ปัรุ่ะเที่ศุต่ัาง ๆ และเจ้าหน้าท่ี่�ของ 
WCO จ่งจะม่ความเข้าใจในมาตัรุ่ฐานที่างศุุลกัากัรุ่สำากัลเพ่ั�อ
นำาไปัปัรัุ่บัใช้ื่กัับัปัรุ่ะเด็้นต่ัาง ๆ ภายในปัรุ่ะเที่ศุของตันเอง
ต่ัอไปั

ผูู้เ้ขา้รึว่่มโครึงการึ WCO Fellowship Program ครึ้�งที่่� 82
เดื้อนพี่ฤษภาคม 2565
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    โครุ่งกัารุ่ WCO Fellowship Program ด้ำาเนินกัารุ่      
มาอย่างต่ัอเน่�อง ตัั�งแต่ัปีั 2528 (1985) มากักัว่า 80 ครัุ่�ง 
โด้ยจะจัด้กิัจกัรุ่รุ่มเปั็นปัรุ่ะจำาทุี่กัปีั ซ่ึ่�งแบ่ังรุ่อบักิัจกัรุ่รุ่ม
ตัามภาษาท่ี่�ใชื่้รุ่ะหว่างกัารุ่อบัรุ่ม ได้้แกั่ ภาษาอังกัฤษ 
ภาษาฝึรัุ่�งเศุสำ และภาษาสำเปัน ปััจจุบััน ม่เจ้าหน้าท่ี่�เข้ารุ่่วม
โครุ่งกัารุ่แล้วมากักัว่า 1,000 คน จากั 143 ปัรุ่ะเที่ศุ และ
เคยม่เจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกัากัรุ่ไที่ยเข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่ 4 คน ได้้แก่ั 

1. นายบุัญชัื่ย ชื่ำานาญไพัรุ่ เข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่ครัุ่�งท่ี่� 71 
(ภาษาฝึรัุ่�งเศุสำ) ปีั 2560 (2017)

2. นายพิัภัที่ร์ุ่ สิำริุ่จำารัุ่สำสำกุัล เข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่ครัุ่�งท่ี่� 73 
(ภาษาอังกัฤษ) ปีั 2560 (2017)

3. นายจงกัล คำาไล้ เข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่ครัุ่�งท่ี่� 77      
(ภาษาฝึรัุ่�งเศุสำ) ปีั 2562 (2019) และ

4. นางสำาวณั์ฏิฐนิชื่ พุ่ัมสุำวรุ่รุ่ณ์ เข้ารุ่่วมโครุ่งกัารุ่ครัุ่�งท่ี่� 82 
(ภาษาอังกัฤษ) ปีั 2563 (2020)

   นอกัจากัน่� WCO รุ่ายงานว่าเจ้าหน้าท่ี่�ท่ี่�เคยเข้ารุ่่วม
โครุ่งกัารุ่หลายคน ได้้รัุ่บักัารุ่แตั่งตัั�งให้เป็ันผ้้ับัริุ่หารุ่รุ่ะดั้บั
รัุ่ฐมนตัรุ่่ อธิบัด่้ รุ่องอธิบัด่้ หรุ่่อตัำาแหน่งอาวุโสำอ่�น ๆ ท่ี่�ม่
ผัลต่ัอกัารุ่เปัล่�ยนแปัลงโครุ่งสำรุ้่างองค์กัรุ่ศุุลกัากัรุ่ในปัรุ่ะเที่ศุ
นั�น ๆ โครุ่งกัารุ่น่�จ่งสำะท้ี่อนยุที่ธศุาสำตัร์ุ่ของ WCO ท่ี่�กัำาหนด้
ให้เจ้าหน้าท่ี่�รุุ่่นใหม่เป็ันตััวกัารุ่แห่งกัารุ่เปัล่�ยนแปัลง (Agent of 

Change) ภายในหน่วยงานศุุลกัากัรุ่ทัี่�วโลกั

ผูู้เ้ขา้รึว่่มโครึงการึ WCO Feloowship Program ครึ้�งที่่� 79
เดื้อนก้นยายน 2562

© WCO
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โครงการ โครงการ 
WCO Accredited ExpertWCO Accredited Expert
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   นอกัจากักัารุ่พััฒนาเจ้าหน้าท่ี่�เพ่ั�อกัารุ่พััฒนาองค์กัรุ่ศุุลกัากัรุ่
ต้ันสัำงกััด้แล้ว WCO ยังม่โครุ่งกัารุ่ WCO Accredited          

Expert ท่ี่�ม่จุด้ปัรุ่ะสำงค์เพ่ั�อสำรุ้่างผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญ (Expert) ในงาน
ศุุลกัากัรุ่สำาขาต่ัาง ๆ เพ่ั�อมาเป็ันวิที่ยากัรุ่ช่ื่วยเหล่อกิัจกัรุ่รุ่ม 
Capacity Building ของ WCO ให้แก่ัปัรุ่ะเที่ศุหรุ่่อภ้มิภาค
ท่ี่�ม่ความจำาเป็ันต้ัองใช้ื่ความเช่ื่�ยวชื่าญในด้้านนั�น ๆ แต่ัยัง
ขาด้แคลนที่รัุ่พัยากัรุ่

  หน่วยงานศุุลกัากัรุ่ของปัรุ่ะเที่ศุต่ัาง ๆ จะเป็ันผ้้ัเสำนอช่ื่�อ
เจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกัากัรุ่ท่ี่�ม่ปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์และม่ความเหมาะสำม       
มาให้ WCO คัด้เล่อกั จากันั�นผ้้ัสำมัครุ่จะต้ัองผ่ัานขั�นตัอน
กัารุ่ปัรุ่ะเมินและฝึึกัอบัรุ่ม 3 ขั�นตัอน ค่อ

1. การปิระเมิินผู้้�สมัิค่รก่อ่นการฝึึกอ่บรมิ (Pre-assessment 

of Candidates) โด้ย WCO จะคัด้เล่อกัผ้้ัท่ี่�เหมาะสำม
จากัปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์ ความรุ้้่ความสำามารุ่ถ ทัี่กัษะท่ี่�จำาเป็ัน
ของผ้้ัสำมัครุ่ และความยินยอมของศุุลกัากัรุ่ต้ันสัำงกััด้
ให้ผ้้ัสำมัครุ่กัลับัมาสำนับัสำนุนงานของ WCO หลังสำำาเร็ุ่จ
กัารุ่ฝึึกัอบัรุ่ม

2. การฝึึกอ่บรมิ WCO Accreditation Workshop           

ซ่ึ่�งรุ้่ปัแบับักัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มและกัารุ่ปัรุ่ะเมินผัลจะแตักัต่ัาง
กัันไปัตัามความเช่ื่�ยวชื่าญในแต่ัละสำาขา กัารุ่ฝึึกัอบัรุ่ม
สำามารุ่ถจัด้ข่�นทัี่�งในรุ้่ปัแบับัออนไลน์ หรุ่่อจัด้ในสำถานท่ี่�
จริุ่ง ณ์ สำำานักังานใหญ่ WCO หรุ่่อ สำำานักังานเสำริุ่มสำรุ้่าง
ข่ด้ความสำามารุ่ถในภ้มภิาค (ROCB) และศุ้นย์ฝึึกัอบัรุ่ม
รุ่ะดั้บัภ้มิภาค (RTC)

3. การปิระเมิินระหว่ัางการปิฏิิบัติภารกิจจริง (In-field 

Mission) โด้ยเป็ันได้้ทัี่�งภารุ่กิัจให้คำาปัรุ่่กัษาต่ัอศุุลกัากัรุ่
บัางปัรุ่ะเที่ศุ (Beneficiary Country) หรุ่่อกัารุ่เป็ัน
วิที่ยากัรุ่ในกัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มต่ัาง ๆ โด้ย Expert แต่ัละคน
จะต้ัองวางแผันปัฏิิบััตัิกัารุ่ทัี่�งหมด้ โด้ยม่เจ้าหน้าท่ี่�จากั 
WCO ท่ี่�เป็ันหัวหน้าภารุ่กิัจ (Mission Lead) คอยให้
คำาปัรุ่่กัษาและเป็ันผ้้ัปัรุ่ะเมิน Expert ตัลอด้ภารุ่กิัจ
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   ผ้้ัสำมัครุ่จะต้ัองเล่อกัปัรุ่ะเภที่ความเช่ื่�ยวชื่าญท่ี่�ตันเองสำนใจ 
โด้ยม่สำาขาความเช่ื่�ยวชื่าญทัี่�งหมด้ 6 สำาขา ได้้แก่ั

1. Diagnostic Facilitators (DF) 

    ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านกัารุ่วินิจฉัยกัารุ่พััฒนาองค์กัรุ่ในภาพัรุ่วม 
โด้ยจะตัอ้งม่ความเขา้ใจในกัรุ่อบั WCO Customs Capacity 

Building Diagnostic Framework เพ่ั�อให้สำามารุ่ถวิเครุ่าะห์
และรุ่ะบุัสิำ�งท่ี่�หน่วยงานศุุลกัากัรุ่นั�น ๆ จำาเป็ันต้ัองพััฒนา      
ได้้อย่างตัรุ่งจุด้

2. Customs Modernization Advisors (CMA) 

     ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านกัารุ่ที่ำาให้งานศุุลกัากัรุ่ที่นัสำมัย ซ่ึ่�งเป็ันผ้้ัให้
คำาปัรุ่่กัษาด้้านกัารุ่วางแผัน กัารุ่ด้ำาเนินกัารุ่ และกัารุ่ปัรุ่ะเมิน
กิัจกัรุ่รุ่มแกั่หน่วยงานศุุลกัากัรุ่ตั่าง ๆ เพั่�อปัฏิิรุ้่ปัองค์กัรุ่
ให้ทัี่นสำมัย จ่งต้ัองม่ความเข้าใจด้้านกัารุ่พััฒนาองค์กัรุ่             
กัารุ่ปัฏิิบััติัตัามและกัารุ่บัังคับัใช้ื่กัฎหมาย และกัารุ่อำานวย
ความสำะด้วกัที่างกัารุ่ค้าเป็ันอย่างด่้

3. Mercator Program Advisors (MPA) 

  ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านปัฏิิบััติัตัามความตักัลงด้้านกัารุ่อำานวย
ความสำะด้วกัที่างกัารุ่คา้ขององค์กัรุ่กัารุ่ค้าโลกั (WTO Trade 

Facilitation Agreement: TFA) ในที่างศุุลกัากัรุ่ โด้ยเป็ันผ้้ั
ให้คำาปัรุ่่กัษาและวางแผันกัารุ่ปัรัุ่บัใช้ื่แนวที่างของ TFA ให้
สำอด้คล้องกัับัหลักักัฎหมายและข้อจำากััด้อ่�น ๆ  ในที่างศุุลกัากัรุ่
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4. Technical and Operational Advisors (TOA) 

    ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญที่างเที่คนิคและเชิื่งปัฏิิบััติักัารุ่ เป็ันผ้้ัให้
คำาปัรุ่่กัษาด้้านกัารุ่วางแผันและด้ำาเนินกัารุ่ในโครุ่งกัารุ่หรุ่่อ
ปัฏิิบััติักัารุ่เฉพัาะด้้านต่ัาง ๆ จ่งม่กัารุ่แบ่ังปัรุ่ะเภที่ย่อยของ
ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญปัรุ่ะเภที่น่�ลงไปัอ่กั 13 ปัรุ่ะเภที่ ได้้แก่ั

• ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านผ้้ัปัรุ่ะกัอบักัารุ่รุ่ะดั้บัมาตัรุ่ฐาน     
(Authorized Economic Operators: AEO)

• ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านแบับัจำาลองข้อม้ล               
(Data Model: DM)

• ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านที่รัุ่พัย์สิำนที่างปััญญา (Intellectual 
Property Rights: IPR)

• ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านกัารุ่ตัรุ่วจสำอบัหลังกัารุ่ตัรุ่วจปัล่อย 
(Post Clearance Audit: PCA)

• ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านอนุสัำญญาเก่ัยวโตัฉบัับัแก้ัไข      
(Revised Kyoto Convention: RKC)

• ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านกัารุ่บัริุ่หารุ่จัด้กัารุ่ความเส่ำ�ยง      
(Risk Management: RM)

• ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านรุ่ะบับั Single Window (SW)

• ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านกัารุ่จัด้เก็ับัภาษ่ (Tariff and Trade 
Affairs: TTA)

• ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านกัารุ่ศุ่กัษากัารุ่วัด้รุ่ะยะเวลาท่ี่�ใช้ื่ในกัารุ่
ตัรุ่วจปัล่อยสิำนค้า (Time Release Study: TRS)

• ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านสิำนค้าผ่ัานแด้น (Transit)
• ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านห้องปัฏิิบััติักัารุ่วิที่ยาศุาสำตัร์ุ่ศุุลกัากัรุ่ 

(Customs Laboratories)

• ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านกัารุ่ตัรุ่วจสำอบัโด้ยไม่เปิัด้ตัรุ่วจ 
(Non-Intrusive Inspections: NII)

• ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านกัารุ่ค้าสัำตัว์ปั�าผิัด้กัฎหมาย (Illegal 
Wildlife Crime: IWC)

5. Expert Trainer (ET) 

    ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญที่างเที่คนิครุ่ะดั้บัวิที่ยากัรุ่ ค่อผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญใน
ด้้านกัารุ่จำาแนกัพิักััด้ศุุลกัากัรุ่ กัารุ่ปัรุ่ะเมินรุ่าคา กัฎว่าด้้วย  
ถิ�นกัำาเนิด้สิำนค้า หรุ่่อผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญในโครุ่งกัารุ่ของ WCO เช่ื่น 
โครุ่งกัารุ่ Global Shield (PGS) โครุ่งกัารุ่ WCO/UNODC 

Container Control Program (CCP) และอ่�น ๆ ท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�
เป็ันวิที่ยากัรุ่และจัด้กิัจกัรุ่รุ่มฝึึกัอบัรุ่ม (Classroom-Training 

Event) ในปัรุ่ะเด็้นท่ี่�เก่ั�ยวข้องให้แก่ัหน่วยงานหน่วยงาน
ศุุลกัากัรุ่ของปัรุ่ะเที่ศุสำมาชิื่กั

6. Leadership and Management Development 
Advisors (LMDA) 

   ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญด้้านกัารุ่พััฒนาภาวะผ้้ันำาและกัารุ่บัริุ่หารุ่จัด้กัารุ่ 
เป็ันผ้้ัท่ี่�ให้คำาปัรุ่่กัษาด้้านกัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มและพััฒนาผั้้บัริุ่หารุ่
รุ่ะดั้บักัลางและรุ่ะดั้บัอาวุโสำในหน่วยงานศุุลกัากัรุ่ โด้ยจะ
ต้ัองม่ความเข้าใจกัารุ่บัรุ่ิหารุ่งานศุุลกัากัรุ่เปั็นอย่างด่้ และ
เป็ันผ้้ัท่ี่�ม่ทัี่กัษะกัารุ่ส่ำ�อสำารุ่และกัารุ่จัด้ฝึึกัอบัรุ่มท่ี่�ด่้ 

© storyset, Freepik
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     ภายหลังจากักัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มเสำร็ุ่จสิำ�น หน่วยงานศุุลกัากัรุ่
ต้ันสัำงกััด้จะต้ัองยินยอมให้ เจ้าหน้าท่ี่�ท่ี่�ได้้รัุ่บักัารุ่รัุ่บัรุ่องให้
เป็ัน Expert ออกัมาช่ื่วยสำนับัสำนุนกัารุ่ที่ำางานด้้าน Capacity 

Building ของ WCO ตัามความเหมาะสำมเป็ันรุ่ะยะเวลาไม่
เกิัน 12 สัำปัด้าห์ ในช่ื่วง 3 ปีัแรุ่กัหลังได้้รัุ่บัสำถานะ โครุ่งกัารุ่ 
WCO Accredited Expert จ่งถ่อเป็ันโครุ่งกัารุ่ม่ความท้ี่าที่าย
และใช้ื่รุ่ะยะในกัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มยาวนานกัว่าโครุ่งกัารุ่อ่�น ๆ   ทัี่�งน่�        
ก็ัเพัรุ่าะโครุ่งกัารุ่ดั้งกัล่าวม่จุด้ปัรุ่ะสำงค์เพ่ั�อผัลิตั Expert ท่ี่�ไม่
เพ่ัยงม่หน้าท่ี่�รัุ่บัผิัด้ชื่อบัต่ัอหน่วยงานต้ันสัำงกััด้ แต่ัยังเป็ันกัำาลัง
สำำาคัญในกัารุ่พััฒนาปัรุ่ะชื่าคมศุุลกัากัรุ่โลกัอก่ัด้้วย

      ในปััจจุบััน ม่ Expert ท่ี่�ผ่ัานกัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มในโครุ่งกัารุ่ 
548 คน โด้ยเป็ัน ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญ DF 38 คน ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญ 
CMA 63 คน ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญ MPA 74 คน ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญ 
TOA 217 คน ผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญ ET 145 คน และผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญ 
LMDA 11 คน โด้ยปัรุ่ะเที่ศุไที่ยม่ผ้้ัท่ี่�ได้้รัุ่บักัารุ่รัุ่บัรุ่อง                                                
ให้เป็ัน ET ในโครุ่งกัารุ่ทัี่�งหมด้ 3 คน ค่อ

1. นางจันที่มาศุ รัุ่ตันเสำรุ่่ WCO Accredited Expert    
ด้้านกัารุ่จำาแนกัพิักััด้ศุุลกัากัรุ่ (HS Classification)                                      
ปีั 2560 (2017)

2. นายกัานต์ัสำกัล อนิที่ร์ุ่สำวาที่ WCO Accredited Expert 

ในโครุ่งกัารุ่ด้้านกัารุ่ควบัคุมกัารุ่ค้าสิำนค้าท่ี่�ม่ความสำำาคัญ
เชิื่งยุที่ธศุาสำตัรุ่ ์(Strategic Trade Control Enforcement: 

STCE) ปีั 2561 (2018)

3. นางสำาวบัรุ่าล่ รัุ่ตันปิัณ์ฑะ WCO Accredited Expert 

ด้้านกัฎว่าด้้วยถิ�นกัำาเนดิ้สิำนค้า (Rule of Origin: ROOs)     
ปีั 2563 (2020)

© WCO
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WCO. “WCO Expert Guidelines.” https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/ca
 pacity-building/resources/brochures/expert-guidance/wco_experts_guidelines.pdf?la=en. 
 Accessed 25 January 2023.
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ยุที่ธิศุาสำติร�ด้าน Capacity Building ยุที่ธิศุาสำติร�ด้าน Capacity Building 
ข่อง WCO ในระดับภููมิภูาค ข่อง WCO ในระดับภููมิภูาค 

แลื่ะการม่ส่ำวนร่วมข่องศุุลื่กากรไที่ยแลื่ะการม่ส่ำวนร่วมข่องศุุลื่กากรไที่ย©
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    ยุที่ธศุาสำตัร์ุ่ด้้าน Capacity Building ของ WCO 
รุ่ะบุัว่าปััจจัยท่ี่�สำำาคัญในกัารุ่ด้ำาเนินงานด้้าน Capacity 

Building ค่อกัารุ่ม่ส่ำวนรุ่่วมของเจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกัากัรุ่ในพ่ั�นท่ี่� 
(Local Participation and Ownership) และกัารุ่ออกัแบับั
โครุ่งกัารุ่ท่ี่�ตัอบัสำนองต่ัอความต้ัองกัารุ่ท่ี่�แตักัต่ัางกัันไปัใน
แต่ัละปัรุ่ะเที่ศุ (Country-Specific Response) ด้้วยเหตุัน่�
ยุที่ธศุาสำตัร์ุ่ในรุ่ะดั้บัภ้มิภาค (Regional Approach) จ่งเป็ัน
สิำ�งท่ี่� WCO ให้ความสำำาคัญ 

 ยุที่ธศุาสำตัร์ุ่ในรุ่ะดั้บัภ้มิภาคเอ่�อให้ WCO สำามารุ่ถ
กัรุ่ะจายที่รัุ่พัยากัรุ่เพ่ั�อกัารุ่สำนับัสำนุนงานด้้าน Capacity 

Building ได้้อย่างม่ปัรุ่ะสิำที่ธิภาพั และที่ำาให้เกิัด้ความรุ่่วมม่อ                                                        
รุ่ะหว่างหน่วยงานศุุลกัากัรุ่ในภ้มิภาค ท่ี่�ต้ัองรัุ่บัม่อกัับั               
ความท้ี่าที่ายท่ี่�คล้ายคล่งกััน โด้ยในปััจจุบััน กัลไกัสำำาคัญใน
กัารุ่ขับัเคล่�อนยุที่ธศุาสำตัร์ุ่ดั้งกัล่าว ค่อกัารุ่จัด้ตัั�งสำำานักังาน
เสำริุ่มสำรุ้่างข่ด้ความสำามารุ่ถในภ้มิภาค (Regional Office 

for Capacity Building: ROCB) และศุ้นย์ฝึึกัอบัรุ่มรุ่ะดั้บั
ภ้มิภาค (Regional Training Center: RTC) ท่ี่�กัรุ่ะจายอย่้
ในทุี่กัภ้มิภาคทัี่�วโลกั

     สำำานักังานเสำริุ่มสำรุ้่างข่ด้ความสำามารุ่ถในภ้มิภาค (ROCB) 
ม่หน้าท่ี่�ส่ำงเสำริุ่มกัารุ่ด้ำาเนินยุที่ธศุาสำตัร์ุ่ของ WCO ในรุ่ะดั้บั
ภ้มิภาค โด้ยจะเป็ันผ้้ัปัรุ่ะสำานงานกิัจกัรุ่รุ่มด้้าน Capacity 

Building สำนับัสำนุนงานด้้านกัารุ่พััฒนาองค์กัรุ่ของศุุลกัากัรุ่
ในพ่ั�นท่ี่� สำนับัสำนุนภารุ่กิัจด้้านกัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มของศุ้นย์ฝึึกัอบัรุ่ม
รุ่ะดั้บัภ้มิภาค (RTC) และที่ำากัารุ่ปัรุ่ะเมินสิำ�งท่ี่�จำาเป็ันเป็ันต้ัอง
พััฒนาของหน่วยงานศุุลกัากัรุ่ในพ่ั�นท่ี่� รุ่วมทัี่�งเป็ันผ้้ัพััฒนา   
วิสัำยทัี่ศุน์และยุที่ธศุาสำตัร์ุ่รุ่ะดั้บัภ้มิภาคของ WCO

สำำานักงานเสำริมสำร้างข่่ดความสำามารถ 
ในภููมิภูาค (ROCB)
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   อก่ัหน่�งภารุ่กิัจหลักัของ ROCB ค่อกัารุ่ให้คำาแนะนำาและ
กัารุ่สำนับัสำนุนผ้้ับัริุ่หารุ่รุ่ะดั้บัส้ำงในภ้มิภาคให้สำามารุ่ถปัฏิิรุ้่ปั
งานศุุลกัากัรุ่ให้ม่ความทัี่นสำมัย และให้หน่วยงานต่ัาง ๆ                                                   
ด้ำาเนินกัารุ่ตัามกัรุ่อบัอนุสัำญญา กัรุ่อบัปัฏิิบััติักัารุ่ และ
มาตัรุ่ฐานของ WCO ได้้อย่างเหมาะสำม 

กิัจกัรุ่รุ่มเชิื่งปัฏิิบััติักัารุ่ท่ี่� ROCB รัุ่บัผิัด้ชื่อบัจ่งม่ดั้งน่�

• กัารุ่พััฒนา จัด้กัารุ่ และด้้แลกัลุ่มผ้้ัเช่ื่�ยวชื่าญ (Experts) 
ในด้้านกัารุ่พััฒนาองค์กัรุ่และเที่คนิคที่างศุุลกัากัรุ่

• กัารุ่จัด้สัำมมนารุ่ะดั้บัส้ำงเพ่ั�อให้ ผ้้ับัริุ่หารุ่รุ่ะดั้บัส้ำง        
ของศุุลกัากัรุ่ในพ่ั�นท่ี่� รุ่่วมแลกัเปัล่�ยนโครุ่งกัารุ่และ      
ความท้ี่าที่ายในกัารุ่ด้ำาเนินนโยบัายต่ัาง ๆ

• กัารุ่สำรุุ่ปัความท้ี่าที่ายท่ี่�ปัรุ่ะเที่ศุสำมาชิื่กัต้ัองเผัชิื่ญใน   
กัารุ่ด้ำาเนินโครุ่งกัารุ่ของ WCO และกัารุ่จัด้สัำมมนาและ
กัารุ่ให้คำาปัรุ่่กัษาเพ่ั�อแก้ัไขปััญหาดั้งกัล่าว

• กัารุ่ปัรุ่ะเมินความก้ัาวหน้าในกัารุ่พััฒนาองค์กัรุ่ของ
ปัรุ่ะเที่ศุสำมาชิื่กัในกัรุ่อบัรุ่ะยะเวลาท่ี่�เหมาะสำม เพ่ั�อ    
กัารุ่กัำาหนด้แผันพััฒนาท่ี่�เหมาะสำมในอนาคตั

 

   ในปััจจุบัันม่สำำานักังาน ROCB กัรุ่ะจายอย่้ทัี่�งหมด้        
6 ภ้มิภาคทัี่�วโลกั ได้้แก่ั

1. สำานักงานเสริมิสร�างขีดีค่วัามิสามิารถในภ้มิิภาค่

เอ่เชีีย/แปิซิิฟิิก (WCO Asia Pacific Regional Office For                                                                      

Capacity Building: ROCB A/P) ตัั�งอย่้ ณ์ กัรุุ่งเที่พัมหานครุ่   
รุ่าชื่อาณ์าจักัรุ่ไที่ย

2. สำานักงานเสริมิสร�างขีดีค่วัามิสามิารถในภ้มิิภาค่ยุโรปิ 

(Regional Office for Capacity Building (ROCB) 

for the WCO Europe Region) ตัั�งอย่้ ณ์ กัรุุ่งบัาก้ั 
สำาธารุ่ณ์รัุ่ฐอาเซึ่อร์ุ่ไบัจาน

3. สำานักงานเสริมิสร�างขีดีค่วัามิสามิารถในภ้มิิภาค่

แอ่ฟิริกาตะวัันอ่อ่กแลีะแอ่ฟิริกาใต้ั (WCO East and 
South Africa Regional Office For Capacity Building: 

ESA ROCB) ตัั�งอย่้ ณ์ กัรุุ่งไนโรุ่บ่ั สำาธารุ่ณ์รัุ่ฐเคนยา

4. สำานักงานเสริมิสร�างขีดีค่วัามิสามิารถในภ้มิิภาค่

แอ่ฟิริกาตะวัันตกแลีะแอ่ฟิริกากลีาง (WCO Regional 
Office For Capacity Building for West and Central 

Africa: ROCB WCA) ตัั�งอย่้ ณ์ นครุ่อาบิัด้จอง (Abidjan) 
สำาธารุ่ณ์รัุ่ฐโกัตัดิ้วัวร์ุ่ 

5. สำานักงานเสริมิสร�างขีดีค่วัามิสามิารถในภ้มิิภาค่

อ่เมิริกาแลีะแค่ริบเบียน (WCO Regional Office For 
Capacity Building for Americas and Caribbean 

Region) ตัั�งอย่้ ณ์ กัรุุ่งมอนเตัวิเด้โอ สำาธารุ่ณ์รัุ่ฐอรุุุ่กัวัย

6. สำานักงานเสริมิสร�างขีดีค่วัามิสามิารถในภ้มิิภาค่

แอ่ฟิริกาเหน่อ่ ตะวัันอ่อ่กใกลี� แลีะตะวัันอ่อ่กกลีาง 

(WCO Regional Office for Capacity Building for 
the North of Africa, Near and Middle East (MENA) 

Region: (ROCB MENA) ตัั�งอย่้ ณ์ กัรุุ่ง Abu Dhabi 
สำหรัุ่ฐอาหรัุ่บัเอมิเรุ่ตัส์ำ

© WCO



  ปีีท่ี่� 8 ฉบัับัท่ี่� 1  มกราคม 2566
CPMU
NEWS

 สำำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบรัสำเซลส์ำ  21

    ศุ้นย์ฝึึกัอบัรุ่มรุ่ะดั้บัภ้มิภาค (Regional Training            

Center: RTC) ค่อศุ้นย์ฝึึกัอบัรุ่มเจ้าหน้าท่ี่�ท่ี่�กัรุ่ะจายอย่้ใน
หลายพ่ั�นท่ี่� โด้ยรุ้่ปัแบับัวิธ่กัารุ่อบัรุ่มในแต่ัละศุ้นย์จะแตักัต่ัาง
กัันไปัตัามสำภาพัแวด้ล้อมและบัรุ่บิัที่ที่างวัฒนธรุ่รุ่มในแต่ัละ
พ่ั�นท่ี่� เพ่ั�อให้กัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มนั�นม่ปัรุ่ะสิำที่ธิภาพัส้ำงสุำด้ ทัี่�งน่� 
RTC ม่หน้าท่ี่�แตักัต่ัางจากั ROCB เน่�องจากั ROCB จะเน้น                  
กัารุ่สำนับัสำนุนปัรุ่ะเที่ศุสำมาชิื่กัในด้้านกัารุ่พััฒนาองค์กัรุ่และ
กัารุ่พััฒนานโยบัายรุ่ะดั้บัภ้มิภาค แต่ั RTC จะเน้นท่ี่�กัารุ่ฝึึกั
อบัรุ่มเจ้าหน้าท่ี่� และกัารุ่สำรุ้่าง Expert Trainer ในด้้านต่ัาง ๆ 
อาทิี่ กัารุ่จำาแนกัพิักััด้ศุุลกัากัรุ่ กัารุ่ปัรุ่ะเมินรุ่าคา กัฎว่าด้้วย
ถิ�นกัำาเนิด้สิำนค้า 

    RTC หน่�งแห่งจะม่หน้าท่ี่�ด้้แลกัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มในปัรุ่ะเที่ศุ    
ท่ี่�ตัั�งและบัริุ่เวณ์ปัรุ่ะเที่ศุเพ่ั�อนบ้ัานเท่ี่านั�น ในหน่�งภ้มิภาค จ่ง
สำามารุ่ถม่ RTC ได้้หลายแห่งเพ่ั�อให้เกิัด้กัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มอย่าง
ทัี่�วถ่ง อย่างไรุ่ก็ัตัาม ROCB ก็ัม่บัที่บัาที่ในกัารุ่ปัรุ่ะเมิน
ผัลลัพัธ์กัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มของ RTC และ ที่ำาหน้าท่ี่�เช่ื่�อบัโยง RTC 
แต่ัละแห่งในภ้มิภาคให้ด้ำาเนินงานสำอด้คล้องกััน

    ในปััจจุบัันม่ RTC ทัี่�งหมด้ 30 แห่ง โด้ยอย่้ในภ้มิภาค
เอเช่ื่ยแปัซิึ่ฟิกั 8 แห่ง ภ้มิภาคแอฟริุ่กัาตัะวันออกัและ
แอฟริุ่กัาใต้ั 4 ภ้มิภาคแอฟริุ่กัาตัะวันตักัและแอฟริุ่กัากัลาง 
3 แห่ง ภ้มิภาคยุโรุ่ปั 7 แห่ง ภ้มิภาคอเมริุ่กัา 2 แห่ง และ
ในภ้มิภาคแอฟริุ่กัาเหน่อ ตัะวันออกัใกัล้และตัะวันออกักัลาง 
6 แห่ง โด้ยม่กัารุ่เปิัด้ศุ้นย์ RTC ณ์ กัรุุ่งเที่พัมหานครุ่ เม่�อ
เด่้อนพัฤศุจิกัายน 2565 (2022)

ศูุนย�ฝึกอบรมระดับภููมิภูาค 
(Regional Training Center: RTC)

© WCO
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    กัรุ่มศุุลกัากัรุ่ไที่ยให้กัารุ่สำนับัสำนุนยุที่ธศุาสำตัร์ุ่ด้้าน     
Capacity Building ในรุ่ะดั้บัภ้มิภาคเป็ันอย่างด่้มาโด้ย
ตัลอด้ โด้ยได้้เอ่�อเฟ้�อสำถานท่ี่�ในกัารุ่จัด้ตัั�งสำำานักังานเสำริุ่มสำรุ้่าง        
ข่ด้ความสำามารุ่ถในภ้มิภาคเอเช่ื่ย/แปัซิึ่ฟิกั (ROCB A/P)     
มาตัั�งแต่ัปีั 2547 (2004) และม่กัารุ่จัด้ตัั�งศุ้นย์ฝึึกัอบัรุ่มรุ่ะดั้บั
ภ้มภิาค (RTC) ลำาดั้บัท่ี่� 10 ปัรุ่ะจำาภ้มิภาคเอเช่ื่ยแปัซิึ่ฟิกั เม่�อ
วันท่ี่� 8 พัฤศุจิกัายน 2565 (2022) โด้ยอย่้ภายใต้ักัารุ่ด้้แล
ของกัองบัริุ่หารุ่ที่รัุ่พัยากัรุ่บุัคคล (กับัที่.) กัรุุ่งเที่พัมหานครุ่
จ่งเป็ันเสำม่อนศุ้นย์กัลางด้้านกัารุ่พััฒนาเจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกัากัรุ่ของ 
WCO ในอาเซ่ึ่ยนและภ้มิภาคเอเช่ื่ยแปัซิึ่ฟิกั

การม่ส่ำวนร่วมข่องศุุลื่กากรไที่ย

 กัารุ่จัด้ตัั�งสำำานักังานทัี่�ง 2 แห่งข้างต้ัน เปิัด้โอกัาสำ
ให้กัรุ่มศุุลกัากัรุ่ขยายเครุ่่อข่ายที่างวิชื่ากัารุ่ แลกัเปัล่�ยน
แนวที่างในกัารุ่พััฒนาบุัคลากัรุ่ และยกัรุ่ะดั้บับัที่บัาที่ของ
กัรุ่มศุุลกัากัรุ่ไที่ยในรุ่ะดั้บัรุ่ะหว่างปัรุ่ะเที่ศุ โด้ยกัรุ่มศุุลกัากัรุ่
ไที่ยได้้ม่ส่ำวนรุ่่วมในกัารุ่จัด้กัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มรุ่ะดั้บัภ้มิภาค   
รุ่่วมกัับั ROCB A/P อันม่เจ้าหน้าท่ี่�จากัปัรุ่ะเที่ศุเพ่ั�อนบ้ัาน 
หรุ่่อปัรุ่ะเที่ศุอ่�น ๆ ในภ้มิภาคเข้ารุ่่วม ได้้แก่ั 

• กัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มเชื่งิปัฏิิบััติักัารุ่ WCO Risk Management 

Pre-accreditation Workshop ในเด่้อนพัฤศุจิกัายน 
2565 (2022) 

• กัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มเชิื่งปัฏิิบััติักัารุ่ National Workshop on 
Rules of Origin and Technical Update of Rules 

of Origin for Thai Customs Department เด่้อน
ธันวาคม 2564 (2022)

• กัารุ่ฝึึกัอบัรุ่มหลักัส้ำตัรุ่ Workshop on Rules of Origin 
เด่้อนมกัรุ่าคม 2565 (2023)

© Thai Customs

การึอบรึม WCO Risk Management
 Pre-accreditation Workshop 

© WCO

การึอบรึม National Workshop on Rules of Origin and Technical 
Update of Rules of Origin for Thai Customs Department 
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ข้่อสำรุป

 จด้หมายข่าว CPMU News ฉบัับัน่�ได้้นำาเสำนอโครุ่งกัารุ่        
ด้้านกัารุ่พััฒนาเจ้าหน้าท่ี่�ของ WCO ท่ี่�ม่เป้ัาหมายเป็ันเจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกัากัรุ่
หลายกัลุ่ม ตัั�งแต่ัเจ้าหน้าท่ี่�รุุ่่นใหม่ เจ้าหน้าท่ี่�รุ่ะดั้บักัลาง และเจ้าหน้าท่ี่�
บัริุ่หารุ่ท่ี่�จะเติับัโตัไปัเป็ันผ้้ับัริุ่หารุ่รุ่ะดั้บัส้ำงของหน่วยงานในอนาคตั 
โด้ย WCO ได้้ให้ความสำำาคัญกัับักัารุ่พััฒนาทัี่กัษะกัารุ่ที่ำางาน ความรุ้้่        
ที่างวิชื่ากัารุ่ เพ่ั�อให้เจ้าหน้าท่ี่�เหล่าน่�ปัฏิิบััติังานได้้อย่างม่ปัรุ่ะสิำที่ธิภาพั   
ม่ความภาคภ้มิใจในวิชื่าช่ื่พั และเป็ันกัำาลังในกัารุ่พััฒนางานศุุลกัากัรุ่
ต่ัอไปั อย่างไรุ่ก็ัตัาม หน่วยงานศุุลกัากัรุ่ก็ัไม่ควรุ่มองข้ามปัรุ่ะเด็้นเรุ่่�อง
กัารุ่พััฒนาสำภาพัแวด้ล้อบักัารุ่ที่ำางาน กัารุ่ส่ำงเสำริุ่มความสำมดุ้ลช่ื่วิตัที่ำางาน 
(Work-life Balance) และรุ่ะบับักัารุ่ช่ื่วยเหล่อและให้กัำาลังใจเจ้าหน้าท่ี่� 
เพัรุ่าะเป็ันสิำ�งท่ี่�ช่ื่วยให้เจ้าหน้าท่ี่�ปัฏิิบััติังานอย่างม่ความสุำข อนัจะส่ำงผัลให้
เกิัด้กัารุ่พััฒนาองค์กัรุ่อย่างยั�งย่นต่ัอไปั 



  ปีีท่ี่� 8 ฉบัับัท่ี่� 1  มกราคม 2566
CPMU
NEWS

 สำำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบรัสำเซลส์ำ  24

อ่�างอิ่ง

กัองบัริุ่หารุ่ที่รัุ่พัยากัรุ่บุัคคล. “HR Newsletter Volume 11/2022.” http://hr.customs.go.th/cont_strc_simple_ 
 with_date.php?lang=th&top_menu=menu_searching_result&current_id=14232d324147505f4b. 
 เข้าถ่งเม่�อ 30 มกัรุ่าคม 2566.
ROCB A/P. “WCO Sub-Regional Train-the-Trainer Workshop on Customs Valuation.” 
 http://www.rocb-ap.org/article-detail/530/. Accessed 30 January 2023.
WCO. “Capacity Building Brochure.” https://www.wcoomd.org/-/media/wco /public/global 
 /pdf/topics/capacitybuilding/overview/omd_cb_web_def_en.pdf?db=web.
 Accessed 25 January 2023.
WCO. “Capacity Building Regional Approach.” https://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-
 building/overview/cb_regional_approach.aspx. Accessed 25 January 2023.
WCO. “Customs Capacity Building Strategy.” https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public 
 /global/pdf/topics/capacity-building/overview/cb-strategy-document.pdf?la=en.
 Accessed 28 January 2023.
WCO. “Capacity Building Regional Structures.” https://www.wcoomd.org/-/media/wco/ public
 /global/pdf/topics/capacitybuilding/overview/guidelines_rocb_rtc_en.pdf?db=web.
 Accessed 28 January 2023.
WCO. “Regional Training Centres.” https://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-regional-
 bodies/regional_training_centres.aspx. Accessed 25 January 2023.
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รายงานความเคลื่ื�อนไหว

ฝรัึ�งเศุสำเตร่ึยมติดตั�งเคร่ึ�อง Scanner ณ French Guiana 
หัวังแก�ไข้ปัญหั�ก�รึลักลอบข้นัย��ยโคเคนั

© AFP

      สำำานักัข่าว AFP รุ่ายงานว่ากัว่ารุ้่อยละ 60 ของโคเคนในฝึรัุ่�งเศุสำม่กัารุ่ลักัลอบัขนย้ายมาจากั เม่อง Cayenne, 

French Guiana โด้ยในปีั 2564 (2021) ม่กัารุ่จับักุัมและตัรุ่วจย่ด้โคเคนได้้ท่ี่�ท่ี่าอากัาศุยานนานาชื่าติั Felix Eboueé 
รุ่วม 1.26 ตััน

       เม่อง Cayenne, French Guiana ซ่ึ่�งเป็ันดิ้นแด้นโพ้ันที่ะเลของสำาธารุ่ณ์รัุ่ฐฝึรัุ่�งเศุสำ (Overseas Departments 

and Regions of France: DROM)* กัลายเป็ันศุ้นย์กัลางลักัลอบัขนย้ายโคเคนจากัที่ว่ปัอเมริุ่กัาใต้ัมายังฝึรัุ่�งเศุสำและ
ภ้มิภาคยุโรุ่ปั เน่�องจากัตัั�งอย่้ในภ้มิภาคเด่้ยวกัับัสำาธารุ่ณ์รัุ่ฐโคลอมเบ่ัย ซ่ึ่�งเป็ันแหล่งเพัาะต้ันโคคา สำารุ่ตัั�งต้ันสำำาคัญใน       
กัารุ่ผัลิตัโคเคน และปัรุ่ะชื่าชื่นส่ำวนใหญ่ปัรุ่ะสำบัปััญหาความยากัจน จ่งที่ำาให้ม่ปัรุ่ะชื่าชื่นจำานวนมากัหารุ่ายได้้จากั        
กัารุ่ลักัลอบัขนย้ายโคเคนด้้วยกัารุ่กัล่นหรุ่่อซุึ่กัซ่ึ่อนยาไว้ในช่ื่องที่วารุ่หนักัและลำาไส้ำใหญ่ส่ำวนปัลาย (Rectum) ซ่ึ่�งจะได้้
รัุ่บัเงินตัั�งแต่ั 3,000 ถ่ง 10,000 ย้โรุ่ต่ัอกัารุ่ขนส่ำงท่ี่�สำำาเร็ุ่จหน่�งครัุ่�ง ข่�นอย่้กัับัจำานวนโคเคนท่ี่�สำามารุ่ถขนย้ายได้้

     ในปััจจุบััน เส้ำนที่างกัารุ่ลักัลอบัขนย้ายโคเคนจากัภ้มิภาคดั้งกัล่าวไปัยังยุโรุ่ปัท่ี่�ได้้รัุ่บัความนิยม ค่อใช้ื่สำายกัารุ่บิัน   
Air France และ Air Caraibes จากัท่ี่าอากัาศุยาน Felix Eboue ปัลายที่างท่ี่าอากัาศุยาน Orly ณ์ กัรุุ่งปัารุ่่สำ โด้ย
เปัล่�ยนจากัเส้ำนที่างเดิ้มค่อเส้ำนที่างจากัสำาธารุ่ณ์รัุ่ฐซ้ึ่ริุ่นาเม ไปัยังท่ี่าอากัาศุยาน Schiphol กัรุุ่งอัมสำเตัอร์ุ่ดั้ม เน่�องจากั
เจ้าหน้าท่ี่�เพิั�มความเข้มงวด้ในกัารุ่ตัรุ่วจสำอบัและม่กัารุ่กัารุ่ติัด้ตัั�งเครุ่่�อง Scanner ชื่นิด้พิัเศุษ เพ่ั�อตัรุ่วจสำอบัผ้้ัโด้ยสำารุ่
ทุี่กัคนในท่ี่าอากัาศุยาน

© AFP
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The Local.fr. “How the Impoverished French Overseas Territory of Guiana Became a ‘Narco Hub’ for Europe.”  https://www. 
 thelocal.fr/20230116/how-the-impoverished-french-overseas-territory-of-guiana-became-a-narco-hub-for-europe/. 
 Accessed 18 January 2023.

       ในกัารุ่น่� เจ้าหน้าท่ี่�ตัำารุ่วจและศุุลกัากัรุ่ฝึรัุ่�งเศุสำได้้ด้ำาเนินกัารุ่สุ่ำมตัรุ่วจผ้้ัโด้ยสำารุ่ โด้ยใช้ื่สุำนัขด้มกัลิ�นใน
กัารุ่คัด้กัรุ่องผ้้ัต้ัองสำงสัำย และจะต้ัองนำาตััวผ้้ัต้ัองสำงสัำยไปัเอกัซึ่เรุ่ย์รุ่่างกัายท่ี่�โรุ่งพัยาบัาลใกัล้เค่ยง แต่ักัารุ่ตัรุ่วจสำอบั
รุ้่ปัแบับัดั้งกัล่าวเริุ่�มไม่ม่ปัรุ่ะสิำที่ธิภาพัเม่�อพับัผ้้ัต้ัองสำงสัำยจำานวนมากั นาย Gerald Darmanin รัุ่ฐมนตัรุ่่ว่ากัารุ่
กัรุ่ะที่รุ่วงกัลาโหมฝึรัุ่�งเศุสำ จ่งได้้วางแผันให้ม่กัารุ่ติัด้ตัั�งเครุ่่�อง Scanner เพ่ั�อตัรุ่วจสำอบัสัำมภารุ่ะและรุ่่างกัาย
ของผ้้ัโด้ยสำารุ่ทุี่กัคนก่ัอนกัารุ่เดิ้นที่าง 

*หมายเหตุั ฝึรัุ่�งเศุสำม่ดิ้นแด้นโพ้ันที่ะเล (DROM) 5 แห่ง ได้้แก่ั Guadeloupe, Martinique, French Guiana, 

La Reunion และ Mayotte ซ่ึ่�งถ่อเป็ันส่ำวนหน่�งของฝึรัุ่�งเศุสำอย่างสำมบ้ัรุ่ณ์์ และใช้ื่กัฎหมายฝึรัุ่�งเศุสำ
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WCO ปรึะก�ศุคำ�ข้วัญวันัศุุลก�กรึโลกปี 2566 บ่มเพ�ะเจ��หันั��ท่ี่�รุ่ึนัใหัม่ 
สำรึ��งวัฒนัธิรึรึมแห่ังก�รึเร่ึยนัรูึ� และคว�มภั�คภูัมิใจในัง�นัศุุลก�กรึ

   วันท่ี่� 26 มกัรุ่าคมของทุี่กัปีั ถ่อเป็ันวันศุุลกัากัรุ่โลกั (International Customs Day) โด้ยในแต่ัละปีัองค์กัารุ่ศุุลกัากัรุ่
โลกั (WCO) จะปัรุ่ะกัาศุคำาขวัญเพ่ั�อเป็ันแนวที่างในกัารุ่พััฒนางานด้้านศุุลกัากัรุ่ คำาขวัญในปีัน่�ค่อ “Nurturing the Next 

Generation: Promoting a Culture of Knowledge-sharing and Professional Pride in Customs” โด้ยเน้นกัารุ่
ให้ความสำำาคัญกัับักัารุ่บ่ัมเพัาะเจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกัากัรุ่รุุ่่นใหม่ สำรุ้่างวัฒนธรุ่รุ่มแห่งกัารุ่เรุ่่ยนรุ้้่และความภาคภ้มิใจในกัารุ่เป็ัน
ส่ำวนหน่�งของปัรุ่ะชื่าคมศุุลกัากัรุ่โลกั และสำำาหรัุ่บัในปีั 2566 (2023) น่� ถ่อเป็ันโอกัาสำพิัเศุษเน่�องจากัเป็ันกัารุ่ฉลองครุ่บั
รุ่อบั 70 ปีั ของ WCO อ่กัด้้วย

    เจ้าหน้าท่ี่�รุุ่่นใหม่ถ่อเป็ันหัวใจสำำาคัญของกัารุ่ยกัรุ่ะดั้บังานศุุลกัากัรุ่ เน่�องจากัม่พัลังและวิสัำยทัี่ศุน์แห่งกัารุ่เปัล่�ยนแปัลง 
หากัแต่ัยังขาด้ความเช่ื่�ยวชื่าญเฉพัาะที่างและปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์ WCO จ่งขอเชิื่ญชื่วนให้ปัรุ่ะเที่ศุสำมาชิื่กัเน้นให้ปีั 2566 (2023) 
เป็ันปีัแห่งกัารุ่พััฒนารุ่ะบับักัารุ่จัด้กัารุ่ความรุ้้่ที่างศุุลกัากัรุ่ (Knowledge Management System) ท่ี่�ช่ื่วยให้ม่บัรุ่รุ่ยากัาศุ
แห่งกัารุ่เรุ่่ยนรุ้้่ และม่กัารุ่แลกัเปัล่�ยนความรุ้้่รุ่ะหว่างเจ้าหน้าท่ี่�ทุี่กัช่ื่วงอายุภายในองค์กัรุ่และกัับัหน่วยงานภายนอกั            
เพ่ั�อพััฒนาให้เกิัด้กัารุ่รุ่วบัรุ่วมข้อม้ลแบับัสำหวิที่ยากัารุ่ (Interdisciplinary Views)

    กัารุ่สำรุ้่างรุ่ะบับักัารุ่ที่ำางานท่ี่�เอ่�อต่ัอกัารุ่เรุ่่ยนรุ้้่ไม่เพ่ัยงแต่ัด่้งด้้ด้ให้ผ้้ัม่ความสำามารุ่ถเข้ามารุ่่วมงานกัับัศุุลกัากัรุ่            
แต่ัยังช่ื่วยให้เจ้าหน้าท่ี่�ม่ความภาคภ้มิใจในกัารุ่ปัรุ่ะกัอบัอาช่ื่พั โด้ยเฉพัาะในปััจจุบัันท่ี่�กัลุ่มคนรุุ่่นใหม่ต้ัองกัารุ่เสำาะแสำวงหา       
ความหมายและเป้ัาหมายของช่ื่วิตั โด้ย WCO คาด้หวังว่าศุุลกัากัรุ่ปัรุ่ะเที่ศุต่ัาง ๆ  จะรุ่่วมแบ่ังปัันปัรุ่ะสำบักัารุ่ณ์์ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง
กัับัปัรุ่ะเด็้นข้างต้ันในกัารุ่ปัรุ่ะชุื่มและส่ำ�ออ่�น ๆ ท่ี่� WCO จะจัด้ที่ำาและนำาเสำนอในตัลอด้ทัี่�งปีัน่�ต่ัอไปั

อ่�างอิ่ง
WCO. “Message from the World Customs Organization International Customs Day 2023.”  https://www.wcoomd.org/-/media/wco/
 member/global/pdf/about-us/international-customs-day/2023/icd_2023_message-from-the-wco-secretary-general_en.pdf?d
 b=web. Accessed 15 January 2023.

© Thai Customs 
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ศุุลก�กรึสำหัรัึฐฯ สำรุึปผู้ลปฏิิบัติก�รึ Buffalo Field Operations 2565 
สำกัดกั�นัข้องผิู้ดกฎหัม�ย ณ จุดผู่้�นัแดนัโดยรึอบมลรัึฐนิัวยอร์ึค

      หน่วยงานศุุลกัากัรุ่และกัารุ่ป้ัองกัันชื่ายแด้นของสำหรัุ่ฐอเมริุ่กัา (U.S. Customs and Border Protection: CBP) ได้้สำรุุ่ปั
ผัลปัฏิิบััติักัารุ่ Buffalo Field Operations ในปีั 2565 (2022) ท่ี่�มุ่งสำกััด้กัั�นสิำ�งของผิัด้กัฎหมายทุี่กัชื่นิด้ ณ์ จุด้ผ่ัานแด้น (Port of 
Entry) สำหรัุ่ฐ – แคนาด้า ทัี่�ง 16 จุด้บัริุ่เวณ์รุ่อบัมลรัุ่ฐนิวยอร์ุ่ค (State of New York) โด้ยม่ผัลกัารุ่ตัรุ่วจย่ด้ท่ี่�สำำาคัญดั้งต่ัอไปัน่�

1. กัารุ่ตัรุ่วจย่ด้สำารุ่เสำพัติัด้มากักัว่า 4,300 กิัโลกัรัุ่ม ในจำานวนน่� เป็ันกััญชื่ามากักัว่า 4,000 กิัโลกัรัุ่ม ซ่ึ่�งมักัม่กัารุ่ซุึ่กัซ่ึ่อน
ในต้้ัสิำนค้าท่ี่�สำำาแด้งสิำนค้าเป็ันเศุษโฟม ณ์ Buffalo Port of Entry, Lewiston Bridge border crossing ใบัคัตั (Khat) 
มากักัว่า 24 กิัโลกัรัุ่ม ยาอ ่(Ecstasy) ปัรุ่ะมาณ์ 45 กิัโลกัรัุ่ม และยาเค (Ketamine, Special K) ซ่ึ่�งเป็ันสำารุ่เสำพัติัด้     
ท่ี่�กัลุ่มวัยรุุ่่นนิยมใช้ื่ในสำถานบัันเทิี่ง มากักัว่า 45 กิัโลกัรัุ่ม 

2. กัารุ่ตัรุ่วจย่ด้อาวุธผิัด้กัฎหมาย 84 ชิื่�น โด้ยบัางส่ำวนเป็ันอาวุธป้ันท่ี่�ถ้กัขโมยมา 

3. กัารุ่ตัรุ่วจย่ด้เงินสำด้หลายสำกุัลเงินม้ลค่ารุ่วม 378,000 ด้อลลาร์ุ่สำหรัุ่ฐฯ โด้ยพับักัารุ่ตัรุ่วจย่ด้ครัุ่�งใหญ่ ม้ลค่ากัว่า 230,000 
ด้อลลาร์ุ่สำหรัุ่ฐฯ จากัผ้้ัโด้ยสำารุ่รุ่ายหน่�ง ณ์ Champlain Port of Entry

4. กัารุ่ตัรุ่วจย่ด้สิำนค้าละเมิด้ที่รัุ่พัย์สิำนที่างปััญญาหลายชื่นิด้ โด้ยม่กัารุ่ตัรุ่วจย่ด้นาฬิิกัาข้อม่อย่�ห้อ Cartier ม้ลค่ารุ่วมมากักัว่า 
2 ล้านด้อลลาร์ุ่สำหรัุ่ฐฯ ณ์ Rochester Port of Entry

5. กัารุ่จับักุัมผ้้ัโด้ยสำารุ่ท่ี่�อย่้ในหมายจับัของศุ้นย์ข้อม้ลอาชื่ญากัรุ่รุ่มแห่งชื่าติั (National Crime Information Center: NCIC) 
จำานวน 96 รุ่าย

© US CBP
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อ่�างอิ่ง

Mike Niezgoda. “CBP Buffalo Field Operations – 2022 Year in Review.” CBP. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
 release/cbp-buffalo-field-operations-2022-year-review. Accessed 31 January 2023.

     ผัลกัารุ่ปัฎิบััติักัารุ่ข้างต้ัน แสำด้งให้เห็นว่าศุุลกัากัรุ่สำหรัุ่ฐฯ ต้ัองรัุ่บัม่อกัับัภัยคุกัคามท่ี่�เกิัด้ข่�นทัี่�งในหม่้ผ้้ัโด้ยสำารุ่
และกัารุ่ขนส่ำงสิำนค้า ทัี่�งน่� สำำานักังานศุุลกัากัรุ่สำหรัุ่ฐฯ ในพ่ั�นท่ี่� Buffalo Field ม่แผันขยายโครุ่งกัารุ่ Trusted Traveler 
อันเป็ันโครุ่งกัารุ่ท่ี่�ให้ผ้้ัโด้ยสำารุ่ข้ามพัรุ่มแด้นข่�นที่ะเบ่ัยนเป็ัน Trusted Traveler ซ่ึ่�งริุ่เริุ่�มข่�นเม่�อปีั 2545 (2002) โด้ย
คุณ์สำมบััติัของผ้้ัท่ี่�สำามารุ่ถจะได้้สำถานะ Trusted Traveler จะต้ัองม่ความเส่ำ�ยงตัำ�า ไม่เคยม่ปัรุ่ะวัติัอาชื่ญากัรุ่รุ่ม และไม่ม่
เคยฝึ�าฝ้ึนกัฎหมายศุุลกัากัรุ่และกัฎหมายคนเข้าเม่อง โด้ยได้้เพิั�มกัารุ่ติัด้ตัั�งจุด้ลงที่ะเบ่ัยน ณ์ Alexandria Bay Port of 

Entry, Buffalo Port of Entry at the Peace Bridge border crossing และ Ogdensburg Port of Entry เพ่ั�ออำานวย                     
ความสำะด้วกัแก่ัผ้้ัโด้ยสำารุ่และเพิั�มปัรุ่ะสิำที่ธิภาพักัารุ่ตัรุ่วจสำอบัของเจ้าหน้าท่ี่�
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ศุุลก�กรึเยอรึมน่ั ร่ึวมกับ สำำ�นัักง�นัอัยก�รึยุโรึป (EPPO) 
ส่ำบสำวนัและจับกุมเคร่ึอข่้�ยลักลอบนัำ�เข้��รึถหัรูึ พบหัล่กเล่�ยง

อ�กรึข้�เข้��รึวมม�กกว่� 3.5 ล��นัยูโรึ

     เม่�อวันท่ี่� 11 มกัรุ่าคม 2566 (2023) สำำานักังานส่ำบัสำวนกัารุ่กัรุ่ะที่ำาความผิัด้ที่างศุุลกัากัรุ่ (Customs Investigation 

Office) ปัรุ่ะจำาเม่อง Hanover สำหพัันธ์สำาธารุ่ณ์รัุ่ฐเยอรุ่มน่ รุ่่วมกัับัสำำานักังานอัยกัารุ่ยุโรุ่ปั (European Public Prosecutor’s 
Office: EPPO) ณ์ เม่อง Hamburg สำรุุ่ปัผัลกัารุ่ส่ำบัสำวนกัลุ่มอาชื่ญากัรุ่ข้ามชื่าติัท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับัเครุ่่อข่ายลักัลอบันำาเข้า
รุ่ถยนตั์หรุ้่ในเยอรุ่มน่ สำาธารุ่ณ์รุ่ัฐเอสำโตัเน่ยและรุ่าชื่อาณ์าจักัรุ่เนเธอรุ่์แลนด้์โด้ยตัั�งข้อกัล่าวหาผ้ั้ตั้องหา 4 รุ่ายใน
ความผิัด้ฐานหล่กัเล่�ยงอากัรุ่

      กัารุ่ส่ำบัสำวนดั้งกัล่าวเริุ่�มมาจากักัารุ่ท่ี่� EPPO พับัความผัดิ้ปักัติัในกัารุ่นำาเข้ารุ่ถยนต์ัหรุ้่ย่�ห้อ Rolls-Royce Maserati 

Porsche และ Mercedes จากัสำหพัันธรัุ่ฐรัุ่สำเซ่ึ่ยและที่ว่ปัเอเช่ื่ย ผ่ัานเนเธอร์ุ่แลนด์้และสำาธารุ่ณ์รัุ่ฐลิทัี่วเน่ย มายังเยอรุ่มน่และ
เอสำโตัเน่ยมากักัว่า 40 คัน รุ่วมม้ลค่ากัว่า 14.8 ล้านย้โรุ่ในช่ื่วงปีั 2661 (2018) – 2564 (2021) โด้ยสำำาแด้งว่าเป็ันรุ่ถยนต์ั
ท่ี่�เครุ่่�องยนต์ัเส่ำยหายจากัอุที่กัภัยหรุ่่อรุ่ะบับัที่างเที่คนิคขัด้ข้อง เพ่ั�อลด้ม้ลค่าท่ี่�แท้ี่จริุ่งของสิำนค้าและหล่กัเล่�ยงอากัรุ่ขาเข้า
รุ่วมมากักัว่า 3.5 ล้านย้โรุ่

       หลังกัารุ่ตัรุ่วจสำอบั พับัว่ารุ่ถยนต์ัเหล่าน่�ไม่ม่ความเส่ำยหายแต่ัปัรุ่ะกัารุ่ใด้ โด้ยเจ้าหน้าท่ี่�สัำนนิษฐานว่าม่กัลุ่มคนกัลาง   
ท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�ปัลอมแปัลงเอกัสำารุ่รุ่าคา และจัด้ที่ำาใบัขนสำนิค้าขาเข้าเพ่ั�อเส่ำยอากัรุ่ขาเข้าให้น้อยท่ี่�สุำด้ ซ่ึ่�งเอกัสำารุ่เหล่าน่�ถ้กัจัด้เตัรุ่่ยม
มาอย่างแยบัยลจนที่ำาให้ศุุลกัากัรุ่เนเธอร์ุ่แลนด์้และศุุลกัากัรุ่ลทัิี่วเน่ยไม่พับัความผัดิ้ปักัตัใินขณ์ะตัรุ่วจปัล่อย ในขณ์ะน่� EPPO 

ได้้ย่ด้รุ่ถยนต์ัท่ี่�เก่ั�ยวข้องหลายคันเข้ามาเป็ันของกัลาง และได้้รุ่วบัรุ่วมหลักัฐานสำำาหรัุ่บักัารุ่พิัจารุ่ณ์าคด่้อก่ั 32 คด่้ต่ัอไปั

©EPPO

อ่�างอิ่ง

EPPO. “EPPO in Hamburg Discovers Case of Professional Smuggling of Luxury Cars – 3.5 Million Lost in Import Duties.” 
 https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-hamburg-discovers-case-professional-smuggling-luxu
 ry-cars-eu35-million-lost-import-duties. Accessed 20 January 2023.
RND. “Rolls-Royce, Maserati, Porsche: Zoll beschlagnahmt Luxusautos im Wert von 3,6 Millionen Euro.” https://www. 
 rnd.de/panorama/zoll-hannover-beschlagnahmt-luxusautos-im-wert-von-3-6-millionen-euro-rolls-royce-masera
 ti-porsche-GOTCVOMK2CCPY6DSSRG4TWX3VE.html. Accessed 20 January 2023.

©EPPO
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    วันท่ี่� 24 มกัรุ่าคม 2566 นางสำาวบัรุ่าล่ รัุ่ตันปิัณ์ฑะ อัครุ่รุ่าชื่ท้ี่ตั (ฝึ�ายศุุลกัากัรุ่) เข้าเย่�ยมคารุ่วะและแนะนำาตััว
ต่ัอนาย Kunio MIKURIYA เลขาธิกัารุ่องค์กัารุ่ศุุลกัากัรุ่โลกั (WCO) เน่�องในโอกัาสำเข้ารัุ่บัตัำาแหน่ง พัรุ้่อมด้้วย      
นางสำาวนันท์ี่นภัสำ สิำนจนานุรัุ่กัษ์ อัครุ่รุ่าชื่ท้ี่ตัท่ี่�ปัรุ่่กัษา (ฝึ�ายศุุลกัากัรุ่) และนางสำาวณั์ฐพัรุ่ โพัธิยอด้ เลขานุกัารุ่เอกั 
(ฝึ�ายศุุลกัากัรุ่) ณ์ สำำานักังานใหญ่ WCO กัรุุ่งบัรัุ่สำเซึ่ลส์ำ รุ่าชื่อาณ์าจักัรุ่เบัลเย่ยม

     ในโอกัาสำน่� อัครุ่รุ่าชื่ท้ี่ตั (ฝึ�ายศุุลกัากัรุ่) ได้้กัล่าวถ่งกัารุ่ด้ำาเนินกิัจกัรุ่รุ่มรุ่่วมกัันท่ี่�ผ่ัานมารุ่ะหว่างศุุลกัากัรุ่ไที่ยกัับั 
WCO เช่ื่น สำำานักังานเสำริุ่มสำรุ้่างข่ด้ความสำามารุ่ถในภ้มิภาคเอเช่ื่ย/แปัซิึ่ฟิกั (ROCB A/P) และศุ้นย์ฝึึกัอบัรุ่มรุ่ะดั้บั
ภ้มิภาค (RTC) และเลขาธิกัารุ่ WCO ได้้ขอบัคุณ์ท่ี่�ศุุลกัากัรุ่ไที่ยให้ความรุ่่วมม่อกัับั WCO เป็ันอย่างด่้เสำมอมา และ
พัรุ้่อมท่ี่�จะสำนับัสำนนุกิัจกัรุ่รุ่มของศุุลกัากัรุ่ไที่ยด้้านต่ัาง ๆ ในอนาคตั อาที่ ิงานด้้านกัฎว่าด้้วยถิ�นกัำาเนดิ้สิำนค้า (Rule of 

Origin) ความเสำมอภาคที่างเพัศุในงานศุุลกัากัรุ่ (Gender Equality)

อัครึรึ�ชทูี่ต (ฝ่�ยศุุลก�กรึ) เข้��เย่�ยมค�รึวะเลข้�ธิิก�รึ WCO
 เน่ั�องในัโอก�สำเข้��รัึบตำ�แหัน่ัง
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กิจกรึรึมเฉลิมฉลองวันัศุุลก�กรึโลกปรึะจำ�ปี 2566

    วันท่ี่� 26 มกัรุ่าคม 2566 นางสำาวบัรุ่าล่ รัุ่ตันปิัณ์ฑะ อัครุ่รุ่าชื่ท้ี่ตั (ฝึ�ายศุุลกัากัรุ่) นางสำาวนันท์ี่นภัสำ             
สิำนจนานุรัุ่กัษ์ อัครุ่รุ่าชื่ท้ี่ตัท่ี่�ปัรุ่่กัษา (ฝึ�ายศุุลกัากัรุ่) และนางสำาวณั์ฐพัรุ่ โพัธิยอด้ เลขานุกัารุ่เอกั (ฝึ�ายศุุลกัากัรุ่) 
เข้ารุ่่วมงานเฉลิมฉลองวันศุุลกัากัรุ่โลกั (International Customs Day) ณ์ สำำานักังานใหญ่ WCO กัรุุ่งบัรัุ่สำเซึ่ลส์ำ 
ปัรุ่ะเที่ศุเบัลเย่ยม

    ในโอกัาสำน่� นาย Kunio MIKURIYA เลขาธิกัารุ่ WCO ได้้กัล่าวเน้นยำ�าถ่งคำาขวัญวันศุุลกัากัรุ่โลกัปัรุ่ะจำาปีั 
2566 ค่อ “Nurturing the Next Generation: Promoting a Culture of Knowledge-sharing and Professional 

Pride in Customs” (บ่ัมเพัาะเจ้าหน้าท่ี่�รุุ่่นใหม่ สำรุ้่างวัฒนธรุ่รุ่มแห่งกัารุ่เรุ่่ยนรุ้้่ และความภาคภ้มิใจในงานศุุลกัากัรุ่) 
และให้กัารุ่ต้ัอนรัุ่บัปัรุ่ะเที่ศุหม่้เกัาะโซึ่โลมอน (Solomon Islands) ในโอกัาสำเข้าเป็ันสำมาชิื่กั WCO ลำาดั้บัท่ี่� 185                         
อย่างเป็ันที่างกัารุ่

      นอกัจากัน่� อัครุ่รุ่าชื่ท้ี่ตั (ฝึ�ายศุุลกัากัรุ่) และคณ์ะ ได้้รัุ่บัเชิื่ญจากัศุุลกัากัรุ่เบัลเย่ยมให้เข้ารุ่่วมงานเฉลิมฉลอง
วันศุุลกัากัรุ่โลกั ณ์ ศุาลาว่ากัารุ่กัรุ่งุบัรัุ่สำเซึ่ลส์ำ (City Hall of Brussels) พัรุ้่อมรุ่่วมกัับัคณ์ะเจ้าหน้าท่ี่�จากั WCO 

และศุุลกัากัรุ่ปัรุ่ะเที่ศุต่ัาง ๆ เดิ้นขบัวนจากัศุาลาปัรุ่ะชื่าคมเพ่ั�อเปัล่�ยนเครุ่่�องแบับัให้แก่ัรุ้่ปัปัั�นManneken-Pis เป็ัน
เครุ่่�องแบับัศุุลกัากัรุ่เบัลเย่ยมด้้วย
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