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กําหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียน 
หลักสูตร ต่ออายุใบรบัรองผู้ชํานาญการศุลกากร ครั้งท่ี 1 - 4 ประจําปี พ.ศ. 2560 

การรับสมัคร 
เปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 14 อาคาร 120 ปี 

กรมศุลกากร ทั้งน้ี หลักสูตรจะรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ครั้งละ 130 คน จํานวน 4 ครั้ง 
***ชําระค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่วันที่ 14 – 16 ก.พ. 2560 (ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 16 ก.พ. 2560) เท่านั้น 
***การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เม่ือผู้สมัครชําระเงินและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารครบถ้วนถูกต้องต่อ

เจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น 
เงื่อนไขการสมัคร 
1. ผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าหลักสูตร คือผู้ที่มีรายช่ือตามประกาศเท่าน้ัน ได้แก่ 

1) ผู้ชํานาญการที่ใบรับรองหมดอายุก่อน 31 กรกฎาคม 2560 
2) ผู้ชํานาญการที่ใบรับรองหมดอายุก่อน 31 ธันวาคม 2559 และได้ย่ืนหนังสือคําร้องขอผ่อนผัน 

***ผู้ชํานาญการท่ีมีรายช่ือ ตาม 1) และ 2) เป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าเรียนทั้งหมด แต่ครั้งที่ได้เรียนจะแตกต่างกัน
ตามลําดับก่อน – หลังของการสมัครที่สมบูรณ์ 
***สําหรับผู้ชํานาญการที่ใบรับรองหมดอายุหลัง 31 กรกฎาคม 2560 ต้องรอสมัครอบรมคร้ังถัดไป ซึ่งกรม
จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังทางเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาการศุลกากร*** 
2. หากมีจํานวนผู้ชํานาญการที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ในแต่ละคร้ัง 

สถาบันวิทยาการศุลกากรจะพิจารณาจากลําดับก่อน – หลังของการสมัครที่สมบูรณ์ 
3. ผู้ชํานาญการที่ใบรับรองหมดอายุก่อน 31 ธันวาคม 2559 และไม่ได้ย่ืนหนังสือคําร้องขอผ่อนผัน ใหท้าํ

เรื่องขอผ่อนผัน ทั้งน้ีกรมศุลกากรจะพิจารณาและประกาศรายช่ือในการอบรมต่ออายุในครั้งต่อไป 

กําหนดการอบรม 
หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชํานาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 – 4 ประจําปี พ.ศ. 2560 ระยะเวลาการเรียน 

1 ครั้ง (5 วัน) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกเข้ารับการอบรมเพียง 1 ครั้งจากจํานวน 4 ครั้ง ทั้งน้ี สถาบัน
วิทยาการศุลกากรจะพิจารณาจากลําดับก่อน – หลังของการสมัครที่สมบูรณ์ของแต่ละคร้ัง 

 
ครั้งที ่ วันที ่ เวลาและสถานท่ี 

1 6 - 10 มีนาคม 2560 
เวลา 17.00 – 20.00 น 

ณ ห้องประชุมใหญ ่ช้ัน 15 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 

2 13 - 17 มีนาคม 2560 
3 20 - 24 มีนาคม 2560 
4 27 - 31 มีนาคม 2560 

ขั้นตอนการสมัคร 
1. ผู้สมัคร Download เอกสารบนเว็บไซด์ http://hrd.customs.go.th  
2. นําแบบฟอร์มชําระเงินลงทะเบียน (Bill Payment) หลักสูตร ต่ออายุผู้ชํานาญการศุลกากร ไปชําระท่ี 

ธนาคารกรุงไทย โดยนําฝากธนาคารกรุงไทย สาขากรมศุลกากร เข้าบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 181 – 6 – 00417 – 0 
ชื่อบัญชี “โครงการผู้ชํานาญการศุลกากร” (Thai Customs Specialist Program) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 
(สี่พันบาทถ้วน) ทั้งน้ี ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร โดยผู้สมัครสามารถเลือกช่องทางการชําระเงินลงทะเบียนได้ ดังน้ี 
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1) ชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ (KTB Teller Payment) ทุกสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ (20 บาท/
รายการ) 

2) ชําระเงินผ่าน KTB ATM Payment ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ (ในเขต 10 บาท/รายการ, นอก
เขต 20 บาท/รายการ) 

3) ชําระเงินผ่าน Internet (KTB Netbank) ของธนาคารกรุงไทย (15 บาท/รายการ) 
*** ชําระเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่วันที่ 14 – 16 ก.พ. 2560 (ภายใน 16.00 น.) เท่าน้ัน 
*** การชําระเงินค่าลงทะเบียนทุกช่องทาง ผู้สมัครจะต้องกรอก Ref. 1 และ Ref. 2 ดังน้ี 

              1. Ref. 1 : เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) + ลําดับที่ผู้ชํานาญการ 

                   +         

                 เช่น  เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี 1234567891234 และลําดับเลขที่ผู้ชํานาญการ เลขที่ 1 
ให้กรอก Ref. 1 ดังน้ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 + 0 0 0 1

**** กรณีลําดับเลขที่ผู้ชํานาญการไม่ถึง 4 หลัก ให้เติม 0 ด้านหน้า 
              2. Ref.2 : เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ผู้ลงทะเบียน) 10 หลัก + ปี พ.ศ 2560 

      + 2 5 6 0 

3. นําเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการชําระเงิน ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพ่ือตรวจสอบ
เอกสาร ต้ังแต่วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ช้ัน 14 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
เมื่อเอกสารท้ังหมดครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือมี
ข้อมูลไม่ตรงกัน เจ้าหน้าที่จะไม่รับดําเนินการใดๆ โดยเด็ดขาด 

เอกสารและหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 
1) ใบสมัคร จํานวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือช่ือ 
2) เอกสารการชําระเงินลงทะเบียน (Bill Payment) 
3) บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานอ่ืนที่ทาง

ราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ช่ือ –สกุล และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมสําเนาลงลายมือช่ือ
รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ (กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ – สกุล ให้นําสําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ) 

4) รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 น้ิว จํานวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันย่ืนใบสมัคร (เขียน
ช่ือ – สกุล หลังรูปถ่ายทุกใบ) 

5) สําเนาใบรับรองผู้ชํานาญการศุลกากรที่ออกให้พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
6) กรณีไม่สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ให้ทําหนังสือมอบอํานาจที่ระบุ 

� ช่ือผู้มอบอํานาจ 
� ช่ือผู้รับมอบอํานาจ 
� ระบุการมอบอํานาจว่า "ให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ต่ออายุผู้ชํานาญการ

ศุลกากร" 
� พยาน 2 คน 
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� ติดอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 7. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
*** หากเอกสารหายให้แจ้งความและนําใบแจ้งความมาเป็นหลักฐานในการสมัครเข้ารับการอบรม*** 

4. เมื่อตรวจเอกสารครบถ้วน ผู้สมัครสามารถเลือกครั้งที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม (หลักสูตรจะรับสมัครผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ครั้งละ 130 คน และจะปิดรับสมัครทันทีที่มีผู้สมัครครบตามจํานวน) พร้อมรับปฏิทิน
การฝึกอบรม 

5. สถาบันวิทยาการศุลกากรจะออกใบเสร็จรับเงิน โดยใช้ช่ือตามความประสงค์ของผู้สมัคร และสามารถมารับ
ใบเสร็จรับเงินได้ในวันถัดไปหลังจากได้ชําระเงินแล้วหรือในวันเปิดการฝึกอบรม 

หมายเหตุ: หลังการตรวจสอบเอกสารและเลือกครั้งท่ีประสงค์จะเข้ารับการอบรมแล้ว 
สถาบันฯ จะไม่มีแก้ไขข้อมูลและไม่คนืเงินค่าลงทะเบียนให้ท่านไม่ว่าจะกรณีใดๆ 

 
สําหรับผู้ชํานาญการศุลกากรที่ใบรับรองฯ หมดอายุก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และยังไม่ได้ย่ืน

หนังสือคําร้องขอผ่อนผันการต่ออายุผู้ชํานาญการ สามารถยื่นคําร้องต่ออธิบดีกรมศุลกากรเพื่อขอเข้ารับการ
ฝึกอบรมภายใน 1 ปี (ก่อนวันที่ 27 ธันวาคม 2560) เพื่อเข้าอบรมในครั้งถัดไป หากไม่ดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ให้พ้นสภาพการเป็นผู้ชํานาญการศุลกากร ตามประกาศกรมศุลกากรท่ี 188/2559 

ข้อกําหนดการฝึกอบรม 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าเรียนครบทกุวิชา จึงจะมีสิทธิรับใบรับรองผู้ชํานาญการศุลกากร 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมโดยเคร่งครัด ดังน้ี 

1) ลงช่ือเข้ารับการอบรมทุกวันที่มาอบรม (สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้ลงช่ือย้อนหลัง และไม่อนุญาตให้ลงช่ือ
เข้าเรียนแทนผูอ่ื้น) 

2) ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ และงดรับโทรศัพท์ตลอดเวลาการอบรมในช้ันเรียน 
3) เข้าเรียนตรงเวลา 

3. การฝ่าฝืนระเบียบการฝึกอบรม อาจเป็นเหตุให้ท่านถูกคัดช่ือออก และไมม่ีสิทธิสมัครเรยีนในครั้งต่อไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 
สถาบันวิทยาการศุลกากร อาคาร 120 ปี ช้ัน 14 กรมศุลกากร 
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 6372, 9578, 5830, 4874 หรือ 7871 


