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ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียด กาหนดการ และรูปแบบการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ชานาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจาปี พ.ศ. 2564
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ใหม่
ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่ง พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เป็นจานวนมาก และกระจายไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น และลดความเสี่ ย งในการแพร่ ร ะบาดของโรค มิ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐในการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสมาคมสโมสรศุลกากร
จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด กาหนดการและรูปแบบการฝึกอบรม ดังนี้
1. กาหนดการฝึกอบรม จากเดิมระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 22 ตุลาคม 2564 เปลี่ยนเป็น
ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 12 พฤศจิกายน 2564
2. รูปแบบการฝึกอบรมและการสอบวัดผล
2.1 รูปแบบการฝึกอบรม จากเดิมอบรมรูปแบบบรรยายสด และถ่ายทอดสด ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม
สถาบั น วิ ทยาการศุ ล กากร เชิ งสะพานกรุ งเทพ เปลี่ ย นเป็ น รู ป แบบออนไลน์ ผ่ า น ZOOM Cloud Meeting
(ไม่ต้องเดินทางมาที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมฯ)
2.2 รูปแบบการสอบวัดผล จากเดิมการสอบวัดผลแบบสอบข้อเขียน ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ เปลี่ยนเป็น สอบออนไลน์ (ไม่ต้องเดินทางมาที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมฯ)
3. ค่าสมัครลงทะเบียน จากเดิมรูปแบบบรรยายสด ราคา 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รูปแบบถ่ายทอดสด ราคา 29,000 บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ ราคา 24,000 บาท
(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4. การคืนเงินค่าสมัคร
4.1 กรณีผู้สมัครที่ไม่ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
4.2 กรณีผู้สมัครที่ชาระเงินแล้ว แต่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
และจะพิจารณาคืนเงินค่าสมัครให้เต็มจานวนที่ท่านได้ชาระไว้ ในกรณีที่กรมศุลกากรตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่ได้มี
เจตนาปลอมแปลงเอกสารหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ
4.3 กรณีผู้สมัครที่ชาระเงินแล้วและมีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม
4.3.1 รูปแบบบรรยายสด คืนเงินค่าสมัคร จานวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
4.3.2 รูปแบบถ่ายทอดสด คืนเงินค่าสมัคร จานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
4.4 กรณีผู้สมัครที่ชาระเงินแล้วและมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ไม่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม
คืนเงินค่าสมัครให้เต็มจานวนที่ท่านได้ชาระไว้
4.5 กรณีผู้สมัครลาดับสารอง ให้กรอกข้อมูลในแบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ
กรณีที่ท่านประสงค์เข้ารั บการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และจะแจ้งผลการอนุ มัติ
พร้อมวิธีการชาระเงินให้ท่านทราบต่อไป
5. ช่องทางการคืนเงิน กรมศุลกากรจะดาเนินการคืนเงินค่าสมัครให้ท่าน โดยการโอนเงินเข้า
เลขที่บัญชีธนาคารที่ท่านกรอกข้อมูลในแบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ เท่านั้น ภายใน 2 สัปดาห์
นับจากวันที่ท่านได้ ส่งข้อมูลในแบบแจ้งความประสงค์เ ข้ารั บการฝึกอบรมฯ ซึ่งมีเงื่อนไขและต้องใช้ เอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาคืนเงิน ดังต่อไปนี้
/กรณี…
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ผู้จ่ายเงิน

กรณีที่

(อ้างอิงจากชื่อและที่อยู่ใน
การออกใบเสร็จ)

1
2
3
4

ผู้สมัคร
ผู้สมัคร
บริษัท/นิติบุคคล
บริษัท/นิติบุคคล

ชื่อบัญชี
ผู้รับเงินคืน

เงื่อนไข

ผู้สมัคร
บริษัท/นิติบุคคล
ผู้สมัคร
บริษัท/นิติบุคคล

แนบสาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
แนบสาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และ
หนังสือแจ้งยืนยันจากบริษัท พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : หนังสือแจ้งยืนยันจากบริษัท/นิติ บุคคล ระบุให้กรมศุลกากรสามารถจ่ายคืนเงินค่าสมัครของ
ผู้สมัครราย............(ระบุชื่อ -นามสกุลของผู้สมัคร).......... ไปยังบัญชีธนาคารของบริษัท/นิติบุคคล/ผู้สมัคร
....................(ระบุชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของบริษัท/นิติบุคคล/ผู้สมัคร)..............

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครที่ชาระเงินแล้ว และ ผู้สมัครลาดับสารอง
กรอกข้อมูลในแบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม โดยการสแกน QR CODE
ตามด้านล่างของท้ายประกาศฉบับนี้ เพื่อยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564
** ในการตอบแบบตอบรับฯ ดังกล่าว ท่านต้องมีบัญชี Google หรือ Gmail **
5. กาหนดการรับใบเสร็จรับเงิน จากเดิมวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนเป็น วันที่ 17 - 31
พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ
ชั้น 1 กรณีไม่สามารถมารับใบเสร็จรับเงิน ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน โดยทา
หนังสือมอบอานาจ แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (รับรองสาเนาถูกต้อง) พร้อมติด
อากรแสตมป์จานวน 10 บาท
หมายเหตุ : 1. กาหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. วิธีการฝึกอบรม และข้อกาหนดเกี่ยวกับการฝึกอบรม สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ https://customs-specialist.com/ ต่อไป
3. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 08 0015 1901
แบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ชานาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจาปี พ.ศ. 2564

SCAN ME
สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564

