
 

 

ก ำหนดกำร และขั้นตอนกำรสมัคร 
หลักสูตร ผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที่ 16 ประจ ำปี พ.ศ. 2561 

 
ผู้สมัครโปรดอ่ำนรำยละเอียดให้ครบถ้วน ก ำหนดกำรนี้ถือว่ำผู้สมัครยอมรับในเงื่อนไขของกำรสมัคร  

และไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในภำยหลัง 

 
กำรรับสมัคร   รับสมัครทางเว็บไซต์ เท่านั้น !!!!!! 

  
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎำคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ผู้สมัครครบ
จ านวน 160 ราย (ส ารอง 15 ราย)  โดยสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร จะเปิด
ระบบร ับสม ัค ร ในว ัน จ ันท ร ์ที ่ 9  ก รกฎำคม  256 1  เ วลำ  09. 0 0  น .  เ ป ็นต ้น ไป  
จนกว่า หลักสูตรจะรับสมัครผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ครบจ ำนวน 160 รำย และส ารอง 15 ราย  
เมื่อครบจ ำนวน ระบบรับสมัคร จะปิดรับทันทีอัตโนมัติ!!!!!  และขอสงวนสิทธิ์การสมัครให้
เพียงบริษัท/หน่วยงานละ 3 รายเท่านั้น!!!! 
 ล าดับส ารองจะถูกเรียก ก็ต่อเมื่อล าดับท่ี 1 - 160 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  

1. เมื ่อกรมศ ุลกากรตรวจสอบแล ้ว ม ีค ุณสมบ ัต ิไ ม ่ต ร งต าม ที ่ร ะบ ุไ ว ้ และหาก 
กรมศุลกากรได้ตรวจสอบพบภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือ
หลักฐานเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสาร
ปลอม หรืออื ่นใดที ่แสดงเจตนาแจ้ง เป็นเท็จ  กรมศุลกากรจะด า เนินการตาม
กฎหมาย และไม่ให้สิทธิ์ในการเข้าฝึกอบรม โดยไม่คืนเงินที่ช าระแล้ว (ผู้สมัครไม่
สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้ท้ังสิ้น) 

2. ไม่ช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
    3.   มีผู้สมัครเกิน 3 รายต่อ 1 บริษัท/หน่วยงาน (โดยกรมศุลกากรจะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เพียง  
          3 รายแรกเท่านั้น) 
คุณสมบัติผู้สมัคร  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

      (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) อายไุม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ ์(นับถึงวันแรกของกำรเปิดรับสมัคร) 
   (3) มีประสบการณ์การท างานด้านศุลกากรไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวัน 
        แรกของการเปิดรับสมัคร  
 

เอกสำรที่ต้องเตรียม  (กรุณาเตรียมเอกสารใหพ้ร้อม)   
1. รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมหมวก 

                            2. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                            3. หนังสือรับรองการผ่านงานด้านศุลกากรไม่น้อยกว่า 5 ปี ท่ีออกให้โดย

นิติบุคคลท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานด้านศุลกากร เช่น ธุรกิจด้าน 



 

 

โลจิสติกส์ ด้านการน าเข้า – ส่งออก ฯลฯ กรณีย้ายบริษัท/หน่วยงาน 
สามารถนับเวลารวมกันได้ โดยนายจ้างสังกัดเดิมเป็นผู้รับรองให้  
หรือถ้าไม่สามารถน าหลักฐานมาแสดงได้ ให้นายจ้างปัจจุบันเป็นผู้ออก
ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ใ ห้ ไ ด้  โ ด ย นั บ ร ว ม กั น ต้ อ ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  5  ปี   
(หากกรมศุลกากรตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติน้อยกว่า  
5 ปี หรือผู้สมัครปลอมแปลงเอกสาร หรือเจตนายื่นเอกสารอันเป็นเท็จ
จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเรียนทันที และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อม
ท้ังด าเนินคดีตามกฎหมาย และจะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้ารับ
การฝึกอบรม  
          กรณีผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการ ต้องรับรองตนเอง และต้อง
ด าเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปีจนถึงวันแรกของการรับสมัคร  
โดยแนบหลักฐานส าเนาการจดทะเบียนธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

 
***หมำยเหตุ***  เอกสำรข้อ 1-3 ต้องสแกนเปน็ไฟล์ ไฟลร์ปูภาพ 

นามสกลุ .jpg หรอื .png เทา่นัน้ !!!!!!!!!!!! 
 
 
ขั้นตอน 1. กรอกรายละเอียดในเว็บไซต์รับสมัคร  ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

    ทุกขั้นตอน (พร้อมท้ังระบุ ชื่อ ท่ีอยู ่ส าหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง) 
 2. แนบไฟล์ให้ครบทุกไฟล์ (กรณีแนบไม่ครบ ระบบจะไม่ด าเนินการต่อ) 
 3. เมื่อกดส่งหลักฐานและข้อมูลการสมัครพร้อมเอกสารประกอบ 

    ท่ีครบถ้วนแล้ว ให้รอผลการอนุมัติจากกรมศุลกากร ภายในวันเวลาก าหนดไว ้
 4. ตรวจสอบผลการอนุมัติ (กรมศุลกากรจะแจ้งผลทางอีเมล์ และประกาศ  
                                 ทางเว็บไซต์ เท่านั้น) โดยผู้สมัครท่ีผ่านการอนุมัติต้อง Print ใบช าระ  
                                 เงิน และไปช าระเงินท่ีธนาคาร (ผู้สมัครจะ Print ใบช าระเงินได ้ก็  
                                 ต่อเมื่อปฏิบัติครบทุกขั้นตอน และได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น) 
 5. รับใบเสร็จรับเงิน ท่ีสถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 14 อาคาร 120 ปี  

    กรมศุลกากร พร้อมรับตารางการฝึกอบรม 
อัตรำค่ำลงทะเบียน  - กรณีลงทะเบียนครบหลักสูตร  

รวมท้ังหมด 5 ชุดวิชา (ชุดวิชากฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง, ชุดวิชาพิกัดอัตราศุลกากร , ชุดวิชาสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากร, ชุดวิชาราคาศุลกากร และชุดว ิชาพิธ ีการศ ุลกากร )  
อัตรำค่ำลงทะเบียน 32 ,000 บำท (สำมหมื่นสองพันบำทถ้วน)  



 

 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร (หากเกิดกรณีข้อโต้แย้ง หรือมีกรณีพิพาท 
ระหว่างผู้สมัคร และบริษัทผู้จ่ายค่าเล่าเรียน กรมศุลกากรไม่มีหน้าท่ีใน
การเจรจา หรือระงับสิทธิ์ผู้เรียน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ท้ังสิ้น เป็นหน้าท่ีของ
ท้ังสองฝ่ายท่ีต้องตกลงกันเอง และไม่สามารถขอรับเงินคืนในภายหลังได้  
ไม่ว่ากรณีใดๆ)  

- กรณีซ่อมรายวิชา (เฉพำะผู้ไม่ผ่ำนในรุ่นที่  15 ประจ ำปี 2560)  
อัตราค่าลงทะเบียน ชุดวิชาละ 2,000 บำท (สองพันบำทถ้วน) 

 (อัตราค่าลงทะเบียนครบหลักสูตรและซ่อมรายวิชา ท้ัง 2 กรณี รวมค่าอาหารเย็นไว้ด้วยแล้ว) 
 

กำรช ำระเงิน 
 1. เ มื ่อ ผู ้ส ม ัค ร ไ ด ้ร ับ ก ำ รอน ุม ัต ิซึ ่ง ก รมศ ุล ก ำก รจะแจ ้ง ผลทำงอ ีเ ม ล ์  
และประกำศทำงเว็บไซต์ ให้ผู ้สมัคร  Print แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน เพื่อลงทะเบียน
หลักสูตรผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร และช าระค่าลงทะเบียนได้ท่ีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  เป็นจ านวนเงิน 
32,000 บำท (สำมหมื่นสองพันบำทถ้วน)  โดยจ่ายช าระได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
  1.1 ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำ (เฉพำะเงินสดเท่ำนั้น) ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
   1.2  อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง (Internet Banking) ค่ำธรรมเนียม 15 บำท 
ต้องช าระภายในเวลาท่ีก าหนดเท่านั้น (ระบุไว้ในแบบฟอร์มการช าระเงิน) หากไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ ผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้  
ข้อควรทรำบ 
 1. เมื่อช าระค่าลงทะเบียนแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี  
 2. หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีโครงการฯ โทร. 02 – 6677000 ต่อ 4927 
7871 หรือ 7386     

 3. กรณีผู้สมัครได้สิทธิ์เรียน แต่ในภายหลังสละสิทธิ์ กรมศุลกากร จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด  ๆ 
 

เว็บไซต์ในกำรสมัคร (เปดิระบบวันจันทร์ที่ 9 กรกฎำคม 2561 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป) 
 
 
 
 

https://customs-specialist.com/ 
 

 
เวบ็ไซต์นีร้องรับการใช้งานบนบราวเซอร์ Mozilla Firefox v.50+ , Chrome v.60+, Safari on iOS 7+ , 

Microsoft Edge 14+ และ ไม่รองรับการใช้งาน บน Internet Explorer ในทุกเวอร์ช่ัน 
*********************************** 

https://customs-specialist.com/


 

 

ตำรำงก ำหนดกำร หลักสตูรผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที่ 16 ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
 

รำยกำร วันที่ หมำยเหตุ 

1. รับสมัครบุคคลทั่วไปทาง 
Internet 

9 กรกฎำคม 2561  
เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 

จนกว่าจะได้ผู้สมัครครบจ านวน 
160 ราย  

(ส ารอง 15 ราย) 

 
 

https://customs-specialist.com/ 
 

2. อนุมัติผลการสมัคร 16 กรกฎาคม 2561 

ส่งผลทางอีเมล์ และประกาศทาง 
www.customs.go.th 

http://hrd.customs.go.th 
https://customs-specialist.com/ 

 

3. การช าระเงิน 16 – 20 กรกฎาคม 2561 
 

1. ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำ 
(เฉพำะเงินสดเท่ำนั้น)  

2.  อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง 
(Internet Banking)  

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้าเรียนในหลักสูตร  

ผู้ช านาญการศุลกากร รุ่นที่ 16 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

26 กรกฎาคม 2561 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนทาง 
www.customs.go.th 

http://hrd.customs.go.th 
https://customs-specialist.com/ 

 
5. เริ่มการฝึกอบรม  
 

6 สิงหาคม 2561 ตามตารางการฝึกอบรม 

 
 

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

https://customs-specialist.com/
http://www.customs.go.th/
http://hrd.customs.go.th/
https://customs-specialist.com/
http://www.customs.go.th/
http://hrd.customs.go.th/
https://customs-specialist.com/


 

 

 

16 กรกฎาคม 2561 

แจง้ผลการอนมุตัทิาง e-mail  

และประกาศทางเวบ็ไซต ์

16-20 กรกฎาคม 2561 

ช าระเงินผา่น  

1.ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำ

2.Internet Banking 

กรอกใบสมัคร ระบบเปิดวนัที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

https://customs-specialist.com/ 
 

ขัน้ตอนการรบัสมคัร 

1. ออกใบเสรจ็  

2. รบัตารางเรยีน 

26 กรกฎาคม 2561 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์

เข้าอบรมทางเว็บไซต์ 

เริม่การฝกึอบรม 

6 สงิหาคม 2561 

ณ สถาบนัวทิยาการศลุกากร

ศลุกากร 

เรยีกล าดบั

ส ารอง 

สละสทิธิห์ลงัเรยีน 

ช าระครบ 

5 ชุดวิชา 

 

ไมช่ าระตาม

ก าหนด 

กรมฯ ตรวจสอบภายหลงั 

กรมศุลกำกรตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

เกนิ 3 รายตอ่บรษิทั 

ครบคณุสมบตั ิ

สละสทิธิก์อ่นเรยีน 

https://customs-specialist.com/


 

 

ส ำหรับผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที่ 15 ประจ ำปี พ.ศ. 2560 ใหป้ฏิบัตดิังนี้ 

 ให้ลงทะเบียน (ยื่นหลักฐานด้วยตนเอง หรือตัวแทนรับมอบ) ท่ีสถาบันวิทยาการศุลกากร 
ชั้น 14 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร เท่านั้น!!!!!!! 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรลงทะเบียนเพ่ือสอบซ่อมรำยวิชำ   

ส าหรับผู้ท่ีไม่ผ่านการอบรมในรุ่นท่ี 15 ประจ าปี 2560 จ านวน 15 ราย (รวม 5 ชุดวิชา)  
1. กำรเตรียมเอกสำร 
   - หลักฐานในการยื่นลงทะเบียนเพ่ือสอบซ่อม  ดังนี้ 
     (1) รับใบสมัครจากเจ้าหน้าท่ี กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อ (โปรดระบุ รุ่น และ ชุดวิชาท่ี

ซ่อมให้ชัดเจน) 
    (2) รูปถ่ายหน้าตรงส าหรับติดบัตร ขนาด 2.5 x 3.5 ซม. (1-2 นิ้ว) จ านวน 2 รูป  

และเขียนชื่อ นามสกุล ไว้หลังรูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบสมัคร) 
    (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ  รับรองส าเนาถูกต้อง 
2. กำรสมัคร (ยื่นเอกสำรที่สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล) 

รับใบสมัครกับเจ้าหน้าท่ี กรอกใบสมัครพร้อมหลักฐานในการย่ืนลงทะเบียนเพ่ือ 
สอบซ่อม ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อ ช าระเงิน ตามก าหนดเวลาเปิดรับสมัคร คือ ตั้ งแต่วันท่ี  
9 - 20  กรกฎำคม 2561 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ  ณ ชั้น 14 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
คลองเตย กรุงเทพฯ   
 3. กำรช ำระเงิน และยืนยันกำรช ำระเงิน   

       (1) หลังจากตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว กรุณาช าระค่าลงทะเบียนสอบซ่อม ชุดวิชาละ 
2,000 บำท (สองพันบำทถ้วน) 

    (2 )  ผู้ลงทะเบียนสอบซ่อม ช าระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดเท่ำนั้น และรอรับ
ใบเสร็จรับเงินเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการเข้าเรียนตามก าหนดการ  
      (3) รับตารางการฝึกอบรม 
ข้อควรทรำบ 

1. หากสถาบันฯ ออกใบเสร็จให้ท่านแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
       2. ผูเ้ข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาเรียนแต่ละชุดวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องได้
คะแนนในการสอบทุกชุดวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิได้รับใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร
และเมื่อผลคะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 ให้ ยกเลิกคะแนนในรายวิชาท่ีสอบผ่านแล้วท้ังหมด  
ตามประกาศกรมศุลกากร ท่ี 188/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเป็นผู้ช านาญการ
ศุลกากร ข้อ 6.3 วรรคสอง 

    
หมำยเหตุ : หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีโครงการ โทร. 02 – 6677000 ต่อ 4927, 7871  หรือ 7386 
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