
วนัที ่/ Date 

       วธิกีารช าระเงนิทีท่า่นสะดวก

ช าระเงนิผา่นเคานเ์ตอร ์(KTB Teller Payment) ทกุสาขาของธนาคารกรงุไทยท ัว่ประเทศ (20 บาท/รายการ )

ชือ่-นามสกลุ (ผูล้งทะเบยีนอบรมผูช้ านาญการศลุกากร) 

+

+ 2 5 6 0

ขอ้ปฏบิตัแิละเง ือ่นไขในการช าระเงนิ

1. กรอกรายละเอยีดใบแจง้การช าระเงนิใหถ้กูตอ้งครบถว้น น าไปช าระเงนิทีเ่คานเ์ตอรธ์นาคารกรงุไทย ทกุสาขาท่ัวประเทศ 

2. ผูช้ าระเงนิเป็นผูรั้บภาระคา่ธรรมเนยีมธนาคาร ตามอัตราทีธ่นาคารก าหนด 

3. กรณุาช าระเงนิเต็มจ านวน   ก าหนดช าระเงนิภายในวนัที่ 5 - 16 ม.ิย. 2560 (เวลา 16.30น.) หลังจากไดรั้บใบแจง้การช าระเงนิฉบับนีจ้ากกรมศลุกากร

 ผูน้ าฝาก.....................................................เบอรโ์ทรศพัท.์...................................

"

วนัที ่/ Date 

ชือ่-นามสกลุ (ผูล้งทะเบยีนอบรมผูช้ านาญการศลุกากร) 

+

+ 2 5 6 0

 ผูน้ าฝาก.....................................................เบอรโ์ทรศพัท.์...................................

สถาบนัวทิยาการศลุกากร  กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั

COMPANY CODE: 92323

กรณุาช าระเงนิเต็มจ านวน  ก าหนดช าระเงนิต ัง้แตว่นัที ่5 - 16 ม.ิย. 2560 (ภายในเวลา16.30น.) หลงัจากไดร้บัใบแจง้การช าระเงนิฉบบันี้

Ref.1 : เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน (ผูล้งทะเบยีน) + ล าดบัที่

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

4. โปรดเก็บหลักฐานการช าระเงนิ (Pay in Slip) เพือ่ยนืยันการช าระเงนิ และสง่มอบใหก้ับเจา้หนา้ทีก่รมศลุกากรเพือ่ออกใบเสร็จรับช าระเงนิตอ่ไป 

5. หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกับการท ารายการ  ตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่บมจ.ธนาคารกรงุไทย สาขาทีท่ ารายการ หรอื KTB Call Center  02-111-1111 ในเวลาท าการ

    สถาบันวทิยาการศลุกากร กรมศลุกากร โทรศัพท ์(02) 667-7000 ตอ่ 20 6372 , 20 4927

จ านวนทีก่ าหนดไวใ้นแตล่ะรุน่ โดยจะพจิารณาจากล าดบักอ่น - หลงั การสมคัร

   ผูช้ านาญการ

ธนาคาร (Bank)  สาขา (Branch)

จ านวนเงนิเป็นตวัอกัษร (Amount in letter) จ านวนเงนิเป็นตวัเลข (Amount in digit)

Ref.1 : เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน (ผูล้งทะเบยีน) + ล าดบัที่

กรณุาช าระเงนิเต็มจ านวน  ก าหนดช าระเงนิต ัง้แตว่นัที ่5 - 16 ม.ิย. 2560 (ภายในเวลา16.30น.) หลงัจากไดร้บัใบแจง้การช าระเงนิฉบบันี้

บาท (Bath)

เจา้หนา้ทีธ่นาคาร(ประทบัตรา)

จ านวนทีก่ าหนดไวใ้นแตล่ะรุน่ โดยจะพจิารณาจากล าดบักอ่น - หลงั การสมคัร

เจา้หนา้ทีธ่นาคาร(ประทบัตรา)

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

เงนิสด (Cash)

เงนิโอน (TR)  

แคชเชยีรเ์ช็ค

      (Cashier's cheque)

ธนาคาร (Bank)  สาขา (Branch)

   ผูช้ านาญการ

ใบแจง้การช าระเงนิ หลกัสตูรตอ่อายใุบรบัรองผูช้ านาญการศลุกากร คร ัง้ที ่5 - 8 ประจ าปี 2560

แบบฟอรม์การช าระเงนิ หลกัสตูรตอ่อายใุบรบัรองผูช้ านาญการศลุกากร คร ัง้ที ่5-8 ประจ าปี 2560

 สถาบนัวทิยาการศลุกากร  กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั

หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการท ารายการ  ตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่บมจ.ธนาคารกรงุไทย สาขาทีท่ ารายการ หรอื KTB Call Center  02-111-1111 ในเวลาท าการ

 สถาบนัวทิยาการศลุกากร กรมศลุกากร โทรศพัท ์(02) 667-7000 ตอ่ 20 6372 , 20 7871  โทรสาร (02) 667-6652 e-mail : 108159@customs.go.th

จ านวนเงนิเป็นตวัอกัษร (Amount in letter) จ านวนเงนิเป็นตวัเลข (Amount in digit)

บาท (Bath)

วนัที ่12 - 16 ม.ิย. 2560 (เวลา 9.00 - 16.30น.) ท ัง้นี ้ ขอสงวนสทิธดิ าเนนิการ หากมจี านวนผูช้ านาญการประสงคเ์ขา้รบัการฝึกอบรมเกนิกวา่

ทา่นตอ้งน าหลกัฐานการช าระเงนิจากธนาคารมาใหเ้จา้หนา้ที่ ณ จดุลงทะเบยีน และเลอืกรุน่ทีป่ระสงคเ์ขา้รบัการอบรม ในวนัรบัสมคัร

วนัที ่12 - 16 ม.ิย. 2560 (เวลา 9.00 - 16.30น.) ท ัง้นี ้ ขอสงวนสทิธดิ าเนนิการ หากมจี านวนผูช้ านาญการประสงคเ์ขา้รบัการฝึกอบรมเกนิกวา่

สว่นของลกูคา้

สว่นของธนาคาร

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

ทา่นตอ้งน าหลกัฐานการช าระเงนิจากธนาคารมาใหเ้จา้หนา้ที่ ณ จดุลงทะเบยีน และเลอืกรุน่ทีป่ระสงคเ์ขา้รบัการอบรม ในวนัรบัสมคัร

COMPANY CODE :  92323

เงนิสด (Cash)

เงนิโอน (TR)  

แคชเชยีรเ์ช็ค

      (Cashier's cheque)


