
วิชา วิทยากร

องัคาร 15 สิงหาคม 60 กลุ่มสัมพันธ์ ทีมงานกลุ่มสัมพันธ์

พุธ 16 สิงหาคม 60
Orientation โดย AEO/หลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการ 

บทลงโทษ(สวศ.)
AEO/สถาบนั

พฤหสับดี 17 สิงหาคม 60 วิชากฎหมายศุลกากร 1 สกม.
ศุกร์ 18 สิงหาคม 60 วิชากฎหมายศุลกากร 2
เสาร์ 19 สิงหาคม 60 วันหยุด

อาทิตย์ 20 สิงหาคม 60 วันหยุด
จันทร์ 21 สิงหาคม 60 ภาษสีรรพสามติ
องัคาร 22 สิงหาคม 60 วิชากฎหมายศุลกากร 3

พุธ 23 สิงหาคม 60 สินค้าควบคุมและการขอใบอนญุาต
พฤหสับดี 24 สิงหาคม 60 วิชากฎหมายศุลกากร 4

ศุกร์ 25 สิงหาคม 60 วิชากฎหมายศุลกากร 5
เสาร์ 26 สิงหาคม 60 วันหยุด

อาทิตย์ 27 สิงหาคม 60 วันหยุด
จันทร์ 28 สิงหาคม 60 วิชากฎหมายศุลกากร 6
องัคาร 29 สิงหาคม 60 วิชากฎหมายศุลกากร 7

พุธ 30 สิงหาคม 60 วิชากฎหมายศุลกากร 8
พฤหสับดี 31 สิงหาคม 60 ภาษมีลูค่าเพิ่ม

ศุกร์ 1 กนัยายน 60 วิชากฎหมายศุลกากร 9
เสาร์ 2 กนัยายน 60 วันหยุด

อาทิตย์ 3 กนัยายน 60 วันหยุด
จันทร์ 4 กนัยายน 60 วิชากฎหมายศุลกากร 10
องัคาร 5 กนัยายน 60 วิชากฎหมายศุลกากร 11

พุธ 6 กนัยายน 60 วิชากฎหมายศุลกากร 12
พฤหสับดี 7 กนัยายน 60 งดบรรยายเพื่อเตรียมตัวสอบ

ศุกร์ 8 กนัยายน 60 งดบรรยายเพื่อเตรียมตัวสอบ
เสาร์ 9 กนัยายน 60 วันหยุด

อาทิตย์ 10 กนัยายน 60 วันหยุด
จันทร์ 11 กนัยายน 60 สอบชดุวิชากฎหมาย  
องัคาร 12 กนัยายน 60 วิชาพิกดัฯ 1 ผอ.สมยศ ไมห้ลากสี และคณะ

พุธ 13 กนัยายน 60 วิชาพิกดัฯ 2 "
พฤหสับดี 14 กนัยายน 60 วิชาพิกดัฯ 3 "

ศุกร์ 15 กนัยายน 60 วิชาพิกดัฯ 4 "
เสาร์ 16 กนัยายน 60 วันหยุด

อาทิตย์ 17 กนัยายน 60 วันหยุด
จันทร์ 18 กนัยายน 60 วิชาพิกดัฯ 5 "

ตารางฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช านาญการศุลกากร รุ่น 15 ประจ าปี พ.ศ. 2560

ระหว่างวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 - 22 ธนัวาคม 2560 (17.00 น. - 20.00 น.)

ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร กรงุเทพฯ

  *************************************************

วัน



วิชา วิทยากร

ตารางฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช านาญการศุลกากร รุ่น 15 ประจ าปี พ.ศ. 2560

ระหว่างวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 - 22 ธนัวาคม 2560 (17.00 น. - 20.00 น.)

ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร กรงุเทพฯ

  *************************************************

วัน

องัคาร 19 กนัยายน 60 วิชาพิกดัฯ 6
พุธ 20 กนัยายน 60 วิชาพิกดัฯ 7

พฤหสับดี 21 กนัยายน 60 วิชาพิกดัฯ 8
ศุกร์ 22 กนัยายน 60 วิชาพิกดัฯ 9 "
เสาร์ 23 กนัยายน 60 วันหยุด

อาทิตย์ 24 กนัยายน 60 วันหยุด
จันทร์ 25 กนัยายน 60 วิชาพิกดัฯ 10 "
องัคาร 26 กนัยายน 60 วิชาพิกดัฯ 11 "

พุธ 27 กนัยายน 60 วิชาพิกดัฯ 12 "
พฤหสับดี 28 กนัยายน 60 วิชาพิกดัฯ 13

ศุกร์ 29 กนัยายน 60 วิชาพิกดัฯ 14
เสาร์ 30 กนัยายน 60 วันหยุด

อาทิตย์ 1 ตุลาคม 60 วันหยุด
จันทร์ 2 ตุลาคม 60 วิชาพิกดัฯ 15 "
องัคาร 3 ตุลาคม 60 วิชาพิกดัฯ 16 "

พุธ 4 ตุลาคม 60 วิชาพิกดัฯ 17 "
พฤหสับดี 5 ตุลาคม 60 วิชาพิกดัฯ 18 "

ศุกร์ 6 ตุลาคม 60 กฎว่าด้วยถิน่ก าเนดิสินค้าด้วยตนเอง "
เสาร์ 7 ตุลาคม 60 วันหยุด

อาทิตย์ 8 ตุลาคม 60 วันหยุด
จันทร์ 9 ตุลาคม 60 กฎว่าด้วยถิน่ก าเนดิสินค้าด้วยตนเอง "
องัคาร 10 ตุลาคม 60 กฎว่าด้วยถิน่ก าเนดิสินค้าด้วยตนเอง "

พุธ 11 ตุลาคม 60 กฎว่าด้วยถิน่ก าเนดิสินค้าด้วยตนเอง "
พฤหสับดี 12 ตุลาคม 60 งดบรรยายเพื่อเตรียมตัวสอบ "

ศุกร์ 13 ตุลาคม 60 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 "
เสาร์ 14 ตุลาคม 60 วันหยุด

อาทิตย์ 15 ตุลาคม 60 วันหยุด
จันทร์ 16 ตุลาคม 60 สอบชดุวิชาพิกัดฯ "
องัคาร 17 ตุลาคม 60 วิชาราคาศุลกากร 1 สมพ.

พุธ 18 ตุลาคม 60 วิชาราคาศุลกากร 2 "
พฤหสับดี 19 ตุลาคม 60 วิชาราคาศุลกากร 3

ศุกร์ 20 ตุลาคม 60 วิชาราคาศุลกากร 4
เสาร์ 21 ตุลาคม 60 วันหยุด

อาทิตย์ 22 ตุลาคม 60 วันหยุด
จันทร์ 23 ตุลาคม 60 วันหยุดวันปยิะมหาราช
องัคาร 24 ตุลาคม 60

พุธ 25 ตุลาคม 60
งดการเรียนการสอนเนือ่งในงานพระราชพิธีถวายพระ

เพลิงพระบรมศพ



วิชา วิทยากร

ตารางฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช านาญการศุลกากร รุ่น 15 ประจ าปี พ.ศ. 2560

ระหว่างวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 - 22 ธนัวาคม 2560 (17.00 น. - 20.00 น.)

ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร กรงุเทพฯ

  *************************************************

วัน

พฤหสับดี 26 ตุลาคม 60
ศุกร์ 27 ตุลาคม 60
เสาร์ 28 ตุลาคม 60

อาทิตย์ 29 ตุลาคม 60
จันทร์ 30 ตุลาคม 60 วิชาราคาศุลกากร 5
องัคาร 31 ตุลาคม 60 วิชาราคาศุลกากร 6 "

พุธ 1 พฤศจิกายน 60 งดบรรยายเพื่อเตรียมตัวสอบ "
พฤหสับดี 2 พฤศจิกายน 60 งดบรรยายเพื่อเตรียมตัวสอบ "

ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 60 สอบชดุวิชาราคาศุลกากร
เสาร์ 4 พฤศจิกายน 60 วันหยุด

อาทิตย์ 5 พฤศจิกายน 60 วันหยุด
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 60 วิชาสิทธิประโยชนท์างภาษอีากร 1 อ. ศุทธกิานต์ฯ และคณะ

องัคาร 7 พฤศจิกายน 60 วิชาสิทธิประโยชนท์างภาษอีากร 2 "
พุธ 8 พฤศจิกายน 60 วิชาสิทธิประโยชนท์างภาษอีากร 3

พฤหสับดี 9 พฤศจิกายน 60 วิชาสิทธิประโยชนท์างภาษอีากร 4
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 60 วิชาสิทธิประโยชนท์างภาษอีากร 5
เสาร์ 11 พฤศจิกายน 60 วันหยุด

อาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 60 วันหยุด
จันทร์ 13 พฤศจิกายน 60 วิชาสิทธิประโยชนท์างภาษอีากร 6
องัคาร 14 พฤศจิกายน 60 วิชาสิทธิประโยชนท์างภาษอีากร 7 "

พุธ 15 พฤศจิกายน 60 งดบรรยายเพื่อเตรียมตัวสอบ "
พฤหสับดี 16 พฤศจิกายน 60 งดบรรยายเพื่อเตรียมตัวสอบ

ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 60 สอบวิชาสทิธิประโยชน์ฯ
เสาร์ 18 พฤศจิกายน 60 วันหยุด

อาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 60 วันหยุด "
จันทร์ 20 พฤศจิกายน 60 วิชาพิธีการทางศุลกากร 1 สมพ.
องัคาร 21 พฤศจิกายน 60 วิชาพิธีการทางศุลกากร 2

พุธ 22 พฤศจิกายน 60 วิชาพิธีการทางศุลกากร 3
พฤหสับดี 23 พฤศจิกายน 60 วิชาพิธีการทางศุลกากร 4

ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 60 วิชาพิธีการทางศุลกากร 5
เสาร์ 25 พฤศจิกายน 60 วันหยุด

อาทิตย์ 26 พฤศจิกายน 60 วันหยุด
จันทร์ 27 พฤศจิกายน 60 วิชาพิธีการทางศุลกากร 6 "
องัคาร 28 พฤศจิกายน 60 วิชาพิธีการฯ 7 ฝึกปฏบิติั (E-Import) "

พุธ 29 พฤศจิกายน 60 วิชาพิธีการฯ 7 ฝึกปฏบิติั (E-Export) "
พฤหสับดี 30 พฤศจิกายน 60 งดบรรยายเพื่อเตรียมตัวสอบ

ศุกร์ 1 ธันวาคม 60 สอบวิชาพิธีการทางศุลกากร

งดการเรียนการสอนเนือ่งในงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ



วิชา วิทยากร

ตารางฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช านาญการศุลกากร รุ่น 15 ประจ าปี พ.ศ. 2560
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  *************************************************

วัน

เสาร์ 2 ธันวาคม 60 วันหยุด
อาทิตย์ 3 ธันวาคม 60 วันหยุด
จันทร์ 4 ธันวาคม 60 - "
องัคาร 5 ธันวาคม 60 วันหยุดนกัขัตฤกษวันชาติ "

พุธ 6 ธันวาคม 60 -
พฤหสับดี 7 ธันวาคม 60 -

ศุกร์ 8 ธันวาคม 60 -
เสาร์ 9 ธันวาคม 60 วันหยุด

อาทิตย์ 10 ธันวาคม 60 วันหยุด
จันทร์ 11 ธันวาคม 60 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู
องัคาร 12 ธันวาคม 60 ประกาศผลสอบ

พุธ 13 ธันวาคม 60 -
พฤหสับดี 14 ธันวาคม 60 -

ศุกร์ 15 ธันวาคม 60 -
เสาร์ 16 ธันวาคม 60 วันหยุด

อาทิตย์ 17 ธันวาคม 60 วันหยุด
จันทร์ 18 ธันวาคม 60 สอบซ่อมวิชากฎหมายศุลกากร
องัคาร 19 ธันวาคม 60 สอบซ่อมวิชาพิกัดอัตราศุลกากร

พุธ 20 ธันวาคม 60 สอบซ่อมวิชาราคาศุลกากร
พฤหสับดี 21 ธันวาคม 60 สอบซ่อมวิชาสิทธปิระโยชน์ทางภาษีอากร

ศุกร์ 22 ธันวาคม 60 สอบซ่อมวิชาพิธกีารศุลกากร
เสาร์ 23 ธันวาคม 60 วันหยุด

อาทิตย์ 24 ธันวาคม 60 วันหยุด
จันทร์ 25 ธันวาคม 60
องัคาร 26 ธันวาคม 60

พุธ 27 ธันวาคม 60
พฤหสับดี 28 ธันวาคม 60

ศุกร์ 29 ธันวาคม 60
เสาร์ 30 ธันวาคม 60 วนัหยุด

อาทิตย์ 31 ธันวาคม 60 วันสิน้ปี 2560
จันทร์ 1 มกราคม 61 วันปีใหม ่2561
องัคาร 2 มกราคม 61

พุธ 3 มกราคม 61
พฤหสับดี 4 มกราคม 61

ศุกร์ 5 มกราคม 61
เสาร์ 6 มกราคม 61 วันหยุด

อาทิตย์ 7 มกราคม 61 วันหยุด



วิชา วิทยากร

ตารางฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช านาญการศุลกากร รุ่น 15 ประจ าปี พ.ศ. 2560
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  *************************************************

วัน

จันทร์ 8 มกราคม 61
องัคาร 9 มกราคม 61

พุธ 10 มกราคม 61
พฤหสับดี 11 มกราคม 61

ศุกร์ 12 มกราคม 61
เสาร์ 13 มกราคม 61 วันหยุด

อาทิตย์ 14 มกราคม 61 วันหยุด
จันทร์ 15 มกราคม 61 ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์ไดร้บัใบรบัรองผู้ช านาญการศุลกากร

จ านวนวันที่อบรม ลาได้

15 วัน 3 วัน

22 วัน 4 วัน

6 วัน 1 วัน

7 วัน 1 วัน 

8 วัน 1 วัน

58 วัน 11 วัน

สิทธิ์ในการลาของผู้เขา้อบรม

หมายเหต ุ:  ตดิตามประกาศจากกรมศุลกากรทางเว็บไซต ์ในเรื่องของการรับใบรับรองผู้ช านาญศุลกากรอีกครั้ง

ชือ่ชดุวิชา

ชดุวิชากฎหมายศุลกากรและกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง

ชดุวิชาพิกัดอัตราศุลกากร

ชดุวิชาราคาศุลกากร

ชดุวิชาสทิธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ชดุวิชาพิธีการทางศุลกากร

รวม


