
ก ำหนดกำร และขั้นตอนกำรลงทะเบียน 
หลักสูตร ต่ออำยุใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร ครั้งที่ 5 – 8 ประจ ำปี พ.ศ. 2560 

กำรรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มิถุนำยน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 14 อาคาร 

120 ปี กรมศุลกากร ทั้งนี้ หลักสูตรจะรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นละ 100 คน จ านวน 4 รุ่น (ครั้งที่ 5-8/2560) 
 ***ช ำระค่ำลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 มิ.ย. 2560 (ภำยในเวลำ 16.30 น.) เท่ำนั้น 
***กำรสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เม่ือผู้สมัครช ำระเงินและส่งใบสมัครพร้อมเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง 

ต่อเจ้ำหน้ำที่แล้วเท่ำนั้น 
เงื่อนไขกำรสมัคร 

1. ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าหลักสูตรฯ คือผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้เท่านั้น ได้แก่ 
1) ผู้ช านาญการที่ใบรับรองหมดอายุก่อน 31 มีนำคม 2561 
2) ผู้ช านาญการที่ใบรับรองหมดอายุก่อน 31 กรกฎำคม 2560 ที่ ไม่ได้เข้าอบรมในครั้งที่  1-4 

ประจ าปี 2560 และได้ยื่นหนังสือค ำร้องขอผ่อนผันแล้ว 
3) ผู้ช านาญการที่ใบรับรองหมดอายุก่อน 31 ธันวำคม 2559 และได้ยื่นหนังสือค ำร้องขอผ่อนผันแล้ว 

 

***ผู้ช านาญการที่ใบรับรองหมดอายุหลัง 31 มีนาคม 2561 ให้รอสมัครอบรมครั้งถัดไป ซึ่งกรมศุลกากร
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซตข์องสถาบันวิทยาการศุลกากร*** 
 

2. หากมีจ านวนผู้ช านาญการประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมเกินจ านวนที่ก าหนดไว้ในแต่ละรุ่น สถาบัน
วิทยาการศุลกากรจะพิจารณาจากล าดับก่อน – หลังของการสมัครที่สมบูรณ ์

 

ก ำหนดกำรอบรม 
หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร ครั้งที่ 5 – 8 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ระยะเวลาการเรียน 

1 ครั้ง (5 วัน) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกเข้ารับการอบรมเพียง 1 ครั้งจากจ านวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ สถาบันฯ 
จะพิจารณาจากล าดับก่อน – หลังของการสมัครที่สมบูรณ ์

 
ครั้งที ่ วันที่ เวลำและสถำนที่ 

5 3 - 7 กรกฎาคม 2560 
เวลา 17.00 – 20.00 น 

ณ ประชุมใหญ่ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรม
ศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ 

6 12 - 18 กรกฎาคม 2560 
7 19 - 25 กรกฎาคม 2560 
8 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 

ขั้นตอนกำรสมัคร  
1. ผู้ช านาญการศุลกากร กรอกข้อมูลในใบสมัครซึ่งเป็นกำรสมัครออนไลน์ สำมำรถคลิ๊ก ตำมเว็บลิ้งค์ด้ำนล่ำงนี้ได้เลย 

 
 

       ใบสมัครต่ออำยุใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร คร้ังที่ 5 – 8 ประจ ำปี พ.ศ. 2560 
 

ซึ่งผู้ช านาญการศุลกากรจะต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และผู้ช ำนำญกำรศุลกำกรต้องมี e-mail address เป็น
ของตนเอง (เช่น yahoo Hotmail Gmail ไม่แนะน ำ e-mail ของบริษัทหรือหน่วยงำน เนื่องจำกอำจมีปัญหำใน
เรื่องของควำมปลอดภัย)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmJE118JwOy6oT8mY2jDeGNpA2MqOejSvpYMB8y-OZpAQtdA/viewform?c=0&w=1


 
2. เมื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มครบถ้วนแล้ว (ให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งให้ถูกต้อง ซึ่งสถำบันฯ จะถือว่ำท่ำนได้ 

รับรองควำมถูกต้องของตัวเองในกำรให้ข้อมูล) จากนั้นให้กด (Submit)  เพ่ือเป็นการส่งข้อมูล ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูก
ส่งมายังสถาบันวิทยาการศุลกากร และจะไปปรำกฏที่ e-mail ส่วนตัวของผู้ช ำนำญกำรศุลกำกรอัตโนมัติ  จากนั้นให้ 
Print ใบสมัครจาก e-mail ส่วนตัวเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือน ามายื่นที่ สถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 14 อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร   

หมำยเหตุ 
 หำกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรกรอกใบสมัครออนไลน์ (Google Form) กรุณำติดต่อ  
 1. นำยอภิโชติ ชมพล หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 4927 
 2. ว่ำที่ ร.ต. รัชชัย  กิจกุลอนันตเอก หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 5830 
 

3. Download แบบฟอร์มช าระเงินลงทะเบียน (Bill Payment) หลักสูตร ต่ออายุผู้ช านาญการศุลกากร  
ไปช าระที่ ธนาคารกรุงไทย โดยน าฝากธนาคารกรุงไทย สาขากรมศุลกากร เข้าบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 181 – 6 – 00417 – 0 
ชื่อบัญชี “โครงกำรผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร” (Thai Customs Specialist Program) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท  
(สี่พันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร โดยผู้สมัครสำมำรถช ำระเงินลงทะเบียนผ่ำนเคำน์เตอร์ (KTB Teller 
Payment) ทุกสำขำของธนำคำรกรุงไทยทั่วประเทศ (20 บำท/รำยกำร ) 
         ***ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 มิ.ย. 2560 (ภำยใน 16.30 น.) เท่ำนั้น 

4. น าเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัคร (ข้อ 2) และหลักฐานการช าระเงิน (ข้อ 3) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนใน
วันที่ 12 - 16 มิถุนำยน 2560 เพ่ือตรวจสอบเอกสาร เมื่อเอกสารทั้งหมดครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงจะถือว่าการสมัคร
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลไม่ตรงกัน เจ้าหน้าที่จะไม่รับด าเนินการใดๆ โดยเด็ดขาด 

เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัคร ที่จะน ามายื่นในวันรับสมัคร วันที่ 12 - 16 มิถุนำยน 2560 ประกอบด้วย 
1) ใบสมัครออนไลน์จาก google form จ านวน 1 ฉบับ  
2) เอกสารการช าระเงินลงทะเบียน (Bill Payment) 
3) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมส ำเนำบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานอ่ืนที่ทาง

ราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ – สกุล และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมส าเนาลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ให้น าส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ) 

4) รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบสมัคร 
(เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายทุกใบ) 

5) ส ำเนำใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากรที่ออกให้พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
*** หำกเอกสำรหำยให้แจ้งควำมและน ำใบแจ้งควำมมำเป็นหลักฐำนในกำรสมัครเข้ำรับกำรอบรม*** 

6) กรณีไม่สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ให้ท าหนังสือมอบอ านาจที่ระบุ 
 ชื่อผู้มอบอ านาจ 
 ชื่อผู้รับมอบอ านาจ 
 ระบุการมอบอ านาจว่า "ใหส้มัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร ต่ออำยุผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร" 
 พยานบุคคล 2 คน 
 ติดอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 7 แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
 ส ำเนำบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ ำนำจพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
 ส ำเนำบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ ำนำจพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 



5. เมื่อตรวจเอกสารครบถ้วน ผู้สมัครสามารถเลือกรุ่นที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม  ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์
ด าเนินการจัดรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่นตามล าดับก่อนหลังช าระค่าลงทะเบียน และการยื่นเอกสาร   

6. สถาบันวิทยาการศุลกากรจะออกใบเสร็จรับเงิน โดยใช้ชื่อตามความประสงค์ของผู้สมัคร และสามารถมารับ
ใบเสร็จรับเงินได้ในวันถัดไปหลังจากได้ช าระเงินแล้ว หรือในวันเปิดการฝึกอบรม 

หมำยเหตุ: หลังกำรตรวจสอบเอกสำรและเลือกรุ่นที่ประสงค์จะเข้ำรับกำรอบรมแล้ว 
สถำบันฯ จะไม่มีแก้ไขข้อมูลและไม่คืนเงินค่ำลงทะเบียนให้ท่ำนไม่ว่ำจะกรณีใดๆ 

ข้อก ำหนดกำรฝึกอบรม 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน  

จึงจะมีสิทธิรับใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

1) ลงชื่อเข้ารับการอบรมทุกวันที่มาอบรม (สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้ลงชื่อย้อนหลัง และไม่อนุญาตให้ลงชื่อ
เข้าเรียนแทนผู้อ่ืน) 

2) ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ และงดรับโทรศัพท์ตลอดเวลาการอบรมในชั้นเรียน 
3) เข้าเรียนตรงเวลา และติดตามข่าวสารประกาศจากทางสถาบันเพื่อรักษาสิทธิของตัวเอง 

3. การฝ่าฝืนระเบียบการฝึกอบรม อาจเป็นเหตุให้ท่านถูกคัดชื่อออก และไม่มีสิทธิสมัครเรียนในรุ่นต่อไป 

ข้อควรทรำบ 

 เนื่องจำกตั้งแต่กำรฝึกอบรมครั้งท่ี 1-4 ประจ ำปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่ำนมำ ใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร  
ที่จะได้รับ จะเป็นฉบับภำษำอังกฤษ ผู้ช ำนำญกำรศุลกำกรจึงต้องตรวจสอบชื่อภำษำอังกฤษ โดยให้ยึดตำม 
บัตรประชำชน เท่ำนั้น  

 

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:  
สถาบันวิทยาการศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 14 กรมศุลกากร 
เลขที ่1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 4927 หรือ 6372 
 
*********************************************************************************** 


