
ใบสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร ต่ออายุใบรบัรองผูช้ํานาญการศลุกากร 

ครั้งที่  1-4 /2560 
 
 

 
1. ช่ือ   นาย   นาง   นางสาว .........................................นามสกุล................................................ 
       MR.   MRS.  MS. Name ................................. Surname.............................................    
2. เป็นผู้ชํานาญการลําดับที่............................ 
    หนังสือรับรองมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่..........................................ถึงวันที่.............................................. 

3. สญัชาติ....................................................................   

4. เกิดวันที่................ เดือน............................................. พ.ศ. ............................  อายุ.............................ปี    

5. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่................................................................................................................. 

6. ที่อยู่สําหรับการติดต่อทางไปรษณีย์......................................................................................................... 

     ................................................................................................................................................................. 

7. สถานทีท่ํางาน.......................................................................................................................................... 

     .................................................................................................................................................................     

8. ตําแหน่ง................................................................................................................................................... 

    หน้าที่ความรับผิดชอบ ............................................................................................................................. 

9. โทรศัพท์................................................................โทรศัพท์มือถือ..........................................................       

    E-mail Address........................................................................................................................................    

10. รุ่นที่ประสงค์จะเข้าอบรม * สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร ขอสงวนสิทธิ ดําเนินการจัดรายช่ือ 
     ผู้เข้ารับการอบรมตามลําดับก่อน-หลังการชําระค่าลงทะเบียน กรณีมจีํานวนผู้ชํานาญการประสงคเ์ข้ารับ    
     การอบรมเกินจํานวนที่กําหนดไว้แต่ละรุ่น (130 คน/รุ่น) 
      ครั้งที่ 1 วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560  ครั้งที่ 2 วันที่ 13 – 17 มีนาคม 2560 
     ครั้งที่ 3 วันที่ 20 – 24 มนีาคม 2560  ครั้งที่ 4 วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 
 
11. อาหาร           ทานทุกอย่าง                      ไม่ทานเน้ือวัว                  อาหารมุสลมิ  

                        อาหารมังสวิรัติ                  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………..       

 

         ลงช่ือ............................................................ผู้สมัคร                     

 (................................................................) 

 วันที่......................................................... 

รูปถ่าย 
1*1.5 นิ้ว 
ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน 



วนัที ่/ Date 

โปรดเลอืกวธิกีารชําระเงนิทีท่า่นสะดวก
ชําระเงนิผา่นเคานเ์ตอร ์(KTB Teller Payment) ทกุสาขาของธนาคารกรุงไทยท ัว่ประเทศ (20 บาท/รายการ )

ชําระเงนิผา่น KTB ATM Payment ของธนาคารกรุงไทยท ัว่ประเทศ (ในเขต 10 บาท/รายการ , นอกเขต 20 บาท/รายการ)

ชําระเงนิผา่น Internet (KTB Netbank) ของธนาคารกรุงไทย  (15 บาท/รายการ)

ชือ่-นามสกลุ (ผูล้งทะเบยีนอบรมผูชํ้านาญการศุลกากร) 

+

+ 2 5 6 0

ขอ้ปฏบิตัแิละเงือ่นไขในการชําระเงนิ
1. กรอกรายละเอยีดใบแจง้การชําระเงนิใหถ้กูตอ้งครบถว้น นําไปชําระเงนิทีเ่คานเ์ตอรธ์นาคารกรุงไทย ทกุสาขาท่ัวประเทศ หรอื เครือ่ง ATM หรอื KTB Netbank 

2. ผูช้ําระเงนิเป็นผูรั้บภาระคา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามอัตราทีธ่นาคารกําหนด 
3. กรุณาชําระเงนิเต็มจํานวน   กําหนดชําระเงนิภายในวันที ่14 - 16 ก.พ. 2560 เวลา 16.00น.หลังจากไดรั้บใบแจง้การชําระเงนิฉบับนี้จากกรมศลุกากร

 ผูนํ้าฝาก.....................................................เบอรโ์ทรศพัท.์...................................



วนัที ่/ Date 

ชือ่-นามสกลุ (ผูล้งทะเบยีนอบรมผูชํ้านาญการศุลกากร) 

+

+ 2 5 6 0

 ผูนํ้าฝาก.....................................................เบอรโ์ทรศพัท.์...................................

   ผูชํ้านาญการ

ใบแจง้การชําระเงนิ หลกัสตูรตอ่อายใุบรบัรองผูชํ้านาญการศลุกากร คร ัง้ท ี ่1- 4 ประจาํปี 2560

แบบฟอรม์การชําระเงนิ หลกัสตูรตอ่อายใุบรบัรองผูชํ้านาญการศลุกากร คร ัง้ท ี ่1-4 ประจาํปี 2560
 สถาบนัวทิยาการศลุกากร  กระทรวงการคลงั

หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการทํารายการ  ตดิตอ่สอบถามไดท้ ี ่บมจ.ธนาคารกรงุไทย สาขาทีท่ํารายการ หรอื KTB Call Center  02-111-1111 ในเวลาทําการ
 สถาบนัวทิยาการศุลกากร กรมศุลกากร โทรศพัท ์(02) 667-7000 ตอ่ 20 6372 , 20 7871  โทรสาร (02) 667-6652 e-mail : 108159@customs.go.th

จาํนวนเงนิเป็นตวัอกัษร (Amount in letter) จาํนวนเงนิเป็นตวัเลข (Amount in digit)

บาท (Bath)

เจา้หนา้ทีธ่นาคาร(ประทบัตรา)

Ref.2 : เบอรโ์ทรศพัท ์(ผูล้งทะเบยีน) +ปี พ.ศ. 2560

เงนิสด (Cash)

เงนิโอน (TR)  

แคชเชยีรเ์ช็ค
      (Cashier's cheque)

ธนาคาร (Bank)  สาขา (Branch)

COMPANY CODE :  92323

Ref.1 : เลขทีบ่ตัรประจาํตวัประชาชน (ผูล้งทะเบยีน) + ลําดบัที่

ท ัง้นี ้สถาบนัวทิยาการศุลกากร กรมศุลกากร ขอสงวนสทิธิ ดําเนนิการจดัรายชือ่ผูเ้ขา้รบัการอบรมตามลําดบักอ่น-หลงัการชําระ

กรุณาชําระเงนิเต็มจาํนวน  กาํหนดชําระเงนิภายในวนัที ่ 14 - 16 ก.พ. 2560 (ภายในเวลา 16.00น.) หลงัจากไดร้บัใบแจง้การชําระเงนิ

บาท (Bath)

เจา้หนา้ทีธ่นาคาร(ประทบัตรา)

สว่นของธนาคาร

เงนิสด (Cash)

เงนิโอน (TR)  

แคชเชยีรเ์ช็ค
      (Cashier's cheque)

ธนาคาร (Bank)  สาขา (Branch)

จาํนวนเงนิเป็นตวัอกัษร (Amount in letter) จาํนวนเงนิเป็นตวัเลข (Amount in digit)

Ref.2 : เบอรโ์ทรศพัท ์(ผูล้งทะเบยีน) + ปี พ.ศ 2560

4. โปรดเก็บหลักฐานการชําระเงนิ (Payin Slip) เพือ่ยนืยันการชําระเงนิ และสง่มอบใหก้ับเจา้หนา้ทีก่รมศลุกากรเพือ่ออกใบเสร็จรับชําระเงนิตอ่ไป 
5. หากมขีอ้สงสัยเกีย่วกับการทํารายการ  ตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาทีทํ่ารายการ หรอื KTB Call Center  02-111-1111 ในเวลาทําการ
    สถาบันวทิยาการศลุกากร กรมศลุกากร โทรศัพท ์(02) 667-7000 ตอ่ 20 6372 , 20 7871  โทรสาร (02) 667-6652 e-mail : 108159@customs.go.th

คา่ลงทะเบยีนและการยืน่เอกสาร กรณีมจีาํนวนผูชํ้านาญการประสงคเ์ขา้รบัการอบรมเกนิจาํนวนทีก่าํหนดไวใ้นแตล่ะรุน่

   ผูชํ้านาญการ

ฉบบันี ้ทา่นตอ้งนําหลกัฐานการชําระเงนิจากธนาคารมาใหเ้จา้หนา้ที ่ณ จดุลงทะเบยีน และเลอืกรุน่ท ีป่ระสงคเ์ขา้รบัการอบรม

ฉบบันี ้ทา่นตอ้งนําหลกัฐานการชําระเงนิจากธนาคารมาใหเ้จา้หนา้ที ่ณ จดุลงทะเบยีน และเลอืกรุน่ท ีป่ระสงคเ์ขา้รบัการอบรม

คา่ลงทะเบยีนและการยืน่เอกสาร กรณีมจีาํนวนผูชํ้านาญการประสงคเ์ขา้รบัการอบรมเกนิจาํนวนทีก่าํหนดไวใ้นแตล่ะรุน่

สว่นของลกูคา้

สถาบนัวทิยาการศลุกากร  กระทรวงการคลงั
COMPANY CODE: 92323

กรุณาชําระเงนิเต็มจาํนวน  กาํหนดชําระเงนิภายในวนัที ่14 - 16 ก.พ. 2560 (ภายในเวลา16.00น.) หลงัจากไดร้บัใบแจง้การชําระเงนิ

ท ัง้นี ้สถาบนัวทิยาการศุลกากร กรมศุลกากร ขอสงวนสทิธิ ดําเนนิการจดัรายชือ่ผูเ้ขา้รบัการอบรมตามลําดบักอ่น-หลงัการชําระ

Ref.1 : เลขทีบ่ตัรประจาํตวัประชาชน (ผูล้งทะเบยีน) + ลําดบัที่


