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กำหนดกำร ขั้นตอน และเงื่อนไขกำรสมัคร
หลักสูตร ผู้ชำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564
ผู้สมัครโปรดอ่ำนรำยละเอียดให้ครบถ้วน ก่อนดำเนินกำรสมัคร และเมื่อผู้สมัครดำเนินกำรสมัครแล้ว
ถือว่ำผู้สมัครยอมรับในเงื่อนไขของกำรสมัคร และไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิ์อื่นใด
เกินกว่ำที่กำหนดไว้ตำมประกำศฉบับนี้ ในภำยหลัง
1. วิธีกำรรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทำงเว็บไซต์ https://customs-specialist.com/ เท่านั้น !!!!!!
2. วันที่รับสมัคร และอัตรำค่ำลงทะเบียน
2.1 วันที่รับสมัคร สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร จะเปิดระบบรับสมัคร จำนวน 2 รอบ ดังนี้
 รอบที่ 1 รู ป แบบกำรบรรยำยสด ที่ นั่ ง Classroom (โต๊ ะ +เก้ ำ อี้ ) ระบบจะเปิ ด รั บ สมั ค ร
ในวันศุกร์ที่ 2 เมษำยน 2564 ตั้งแต่เวลำ 09.00 – 24.00 น. รับสมัครจำนวน 80 รำย เมื่อครบจานวน
ตามที่กาหนดแล้ว ระบบรับสมัครจะปิดรับสมัครโดยอัตโนมัติทันที !!
 รอบที่ 2 รูปแบบกำรถ่ำยทอดสด ที่นั่ง Theater (เก้ำอี้เลคเชอร์อย่ำงเดียว) ระบบจะเปิดรับสมัคร
ในวั น ที่ 5 - 6 เมษำยน 2564 ตั้ งแต่ เ วลำ 09.00 น. เป็ น ต้ น ไป รั บสมั ค รจ ำนวน 200 รำย
และส ำรองจ ำนวน 20 รำย เมื่ อครบจ านวนตามที่ ก าหนดแล้ ว ระบบรั บสมั ครจะปิ ด รั บ สมั ค ร
โดยอัตโนมัติทันที !!
** ในกรณีที่พบว่ำผู้สมัครรำยใดสมัครทั้ง 2 รูปแบบ กรมศุลกำกร จะตัดสิทธิ์กำรสมัครในรูปแบบ
ถ่ำยทอดสด โดยจะยังคงสถำนะกำรสมัครในรูปแบบบรรยำยสด **

2.2 อัตรำค่ำลงทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)
รูปแบบกำรบรรยำยสด อัตรำค่ำลงทะเบียน 32,000 บำท (สำมหมื่นสองพันบำทถ้วน)
รูปแบบกำรถ่ำยทอดสด อัตรำค่ำลงทะเบียน 29,000 บำท (สองหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)
วิชำที่อบรมประกอบด้วย 6 ชุดวิชำ ดังนี้
- ชุดวิชากฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ชุดวิชาพิกัดอัตราศุลกากร 1
- ชุดวิชาพิกัดอัตราศุลกากร 2
- ชุดวิชาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
- ชุดวิชาราคาศุลกากร
- ชุดวิชาพิธีการศุลกากร
หมำยเหตุ : 1. อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่ำอำหำรกลำงวันไว้ด้วยแล้ว
2. สถำนที่บรรยำยสดและถ่ำยทอดสด ณ อำคำรศูนย์ฝึกอบรมสถำบันวิทยำกำรศุลกำกร กรมศุลกำกร
เชิงสะพำนกรุงเทพ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร (สถำนที่จอดรถมีจำนวนจำกัด รองรับได้ประมำณ 100 คัน
ควรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะ)
3. หากเกิดกรณีข้อโต้แย้ง หรือมีกรณีพิพาทระหว่างผู้สมัครกับบริษัทผู้จ่ายค่าสมัคร กรมศุลกากร
มี ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ จั ด การฝึ ก อบรมเท่ า นั้ น ไม่ มี หน้ าที่ ในการเจรจา หรื อระงั บสิ ทธิ์ ผู้ เรี ยน ไม่ ว่ าในกรณี ใดๆ ทั้ งสิ้ น
เป็ นหน้ าที่ ของผู้ ส มัค รกั บ บริ ษั ทผู้ จ่ า ยค่ าสมั ครที่ ต้ องตกลงกันเอง และไม่ส ามารถขอรั บเงิน คืนในภายหลั ง ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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3. คุณสมบัติผู้สมัคร
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 อายุไม่ต่ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันแรกของกำรเปิดรับสมัคร
3.3 มีประสบการณ์การทางานด้านศุลกากรไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นเจ้าของกิจการที่ดาเนินงาน
ด้านศุลกากรไม่ต่ากว่า 1 ปี นับถึงวันแรกของกำรเปิดรับสมัคร
4. เอกสำรที่ใช้ในกำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
4.1 รู ปถ่ำ ยสี ห น้ าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไม่ส วมแว่นตา ไม่ส วมหมวก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือ น
นับถึงวันแรกของการเปิดรับสมัคร)
4.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.3 สำเนำหนังสือรับรองกำรผ่ำนงำนด้ำนศุลกำกรไม่น้อยกว่ำ 5 ปี โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.3.1 หนั งสื อรั บ รองที่ อ อกให้ โ ดยนิ ติ บุ ค คลที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ งานด้ า นศุ ล กากร
เช่น ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ด้านการนาเข้า – ส่งออก เป็นต้น
4.3.2 กรณีย้ายบริษัท/หน่วยงาน สามารถนาหนังสือรับรองที่ออกโดยแต่ละบริษัท/หน่วยงาน
มานั บ ระยะเวลารวมกัน ได้ หากไม่ส ามารถนาหนังสือรับรองจากบริษัท/หน่วยงานเดิมมาแสดงได้ สามารถให้
นายจ้างปัจจุบันเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการผ่านงานในบริษัท/หน่วยงานเดิม โดยระบุชื่อบริษัท ตาแหน่งงาน
และระยะเวลาการทางานของบริษัท/หน่วยงานเดิม มาในหนังสือรับรองประสบการณ์ทางานฉบับดังกล่าวด้วย
4.3.3 กรณีผู้สมัครเป็นเจ้ำของกิจกำร (ต้องดาเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี จนถึงวันแรก
ของการเปิ ด รั บ สมั ค ร) ให้ รั บ รองตนเองในการเป็ น เจ้ า ของกิ จ การ โดยแนบหลั ก ฐานส ำเนำหนั ง สื อ รั บ รอง
กำรจดทะเบี ยนนิ ติ บุค คล จำกกรมพัฒนำธุ ร กิ จกำรค้ ำ หรื อสำเนำใบทะเบี ยนพำณิ ช ย์ (แบบ พค.0403)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ หำกกรมศุลกำกรตรวจสอบพบว่ำผู้สมัครปลอมแปลงเอกสำร หรือมีเจตนำยื่นเอกสำรอันเป็นเท็จ
จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำ รับกำรฝึกอบรมทันที และจะไม่คืนเงินที่ชำระไว้ไม่ว่ำกรณีใ ดๆ พร้อมทั้งดำเนิน คดี
ตำมกฎหมำย และจะถือว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมมำตั้งแต่ต้น

เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครตำมข้อ 4
ต้องสแกนเป็นไฟล์รูปภำพนำมสกุล PDF

ยกเว้นรูปถ่ำย ต้องเป็นไฟล์นำมสกุล .jpg หรือ .png เท่ำนั้น !!!!!!!
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5. ขั้นตอนกำรสมัคร
5.1 กรอกรำยละเอียด ในเว็บไซต์รับสมัคร https://customs-specialist.com/ ให้ครบถ้วน และถูกต้อง
ทุกขั้นตอน
5.2 แนบไฟล์ เ อกสำรที่ ใ ช้ ใ นกำรสมั ค ร ตามข้อ 4 ให้ ครบทุก ไฟล์ ต้ อ งสแกนเป็ น ไฟล์ รู ป ภำพ
นำมสกุล PDF ยกเว้นรูปถ่ำย ต้องเป็นไฟล์นำมสกุล .jpg หรือ .png เท่ำนั้น !!!!!!! (กรณีแนบไม่ครบ ระบบจะไม่
ดาเนินการต่อ)
5.3 กดส่งหลักฐำน เมื่อกดส่งหลักฐานและข้อมูลการสมัครแล้ว ท่ำนจะได้รับใบสมัครและใบแจ้ง
กำรชำระเงิน (Bill Payment) ทำง e-Mail ที่ใช้ในกำรสมัคร
5.4 ชำระเงินค่ำลงทะเบียน ผู้สมัครต้องพิมพ์ (Print) ใบแจ้งการชาระเงิน และนาไปชาระค่าสมัคร
ผ่ำนธนำคำรกรุงไทย ได้ 3 ช่องทำง ดังนี้
5.5.1 นาเงินสดพร้อมใบแจ้งการชาระเงิน (Bill Payment) ไปชาระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
5.5.2 KTB Internet Banking (KTB Online/KTB Next/ KTB Corporate Online)
5.5.3 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) ทุกธนาคาร โดยสั่งจ่ายในนาม "โครงการ
ผู้ชานาญการศุลกากร" พร้อมนาใบแจ้งการชาระเงิน (Bill Payment) ไปชาระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ทั้ ง นี้ การช าระเงิ น ค่ า ลงทะเบี ย น ผู้ สมั ครต้ องช ำระเงิ น 1 คน ต่ อ 1 Bill Payment เท่ า นั้ น !!
และสามารถชาระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 เมษำยน 2564 หากไม่ชาระภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้สมัคร
รายดังกล่าวสละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้
5.4 รอกำรตรวจสอบคุณสมบัติและผลกำรอนุมัติ เมื่อชาระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้รอผลกำรอนุมัติ
จำกกรมศุลกำกร ภำยในวันศุกร์ที่ 23 เมษำยน 2564 กรมศุลกากรจะแจ้งผลการสมัครให้ท่านทราบทางอีเมล์
ที่ใช้ในการสมัครเท่านั้น !!
5.5 กรมศุ ล กำกรจะประกำศรำยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรม ให้ ท ราบทางเว็ บ ไซต์
https://customs-specialist.com/ ภำยในวันพุธที่ 5 พฤษภำคม 2564

ข้อควรทราบ !!
1. หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบแล้วพบว่ำผู้สมัครกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
ขำดคุณสมบัติ หรือแนบเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน
จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมทันที โดยกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์ของกรมศุลกำกร ถือเป็นที่
เด็ดขำดและสิ้นสุด ผู้สมัครไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้ทงั้ สิ้น
2. กรณีมีผู้สมัครลำดับตัวจริงรำยใดถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กรมศุลกำกร
จะไม่คืนเงินค่ำลงทะเบียนที่ชำระแล้ว ผู้สมัครไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้ทั้งสิ้น และ
กรมศุลกำกรจะพิจำรณำเรียกลำดับสำรองตำมลำดับต่อไป
3. กรมศุลกำกรจะออกใบเสร็จรับเงิน โดยลงวันที่ตำมวันที่ท่ำนทำกำรชำระเงิน เท่ำนั้น
4. กำรรั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น สำมำรถรั บ ได้ ที่ อำคำรศู น ย์ ฝึ ก สถำบั น วิ ท ยำกำรศุ ล กำกร
เชิงสะพำนกรุงเทพ ในวันที่ 15 พฤษภำคม 2564 เท่ำนั้น !!
/7. ข้อกำหนด…
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7. ข้อกำหนดกำรฝึกอบรม
7.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเรียนแต่ละชุดวิชาไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และจะต้องได้คะแนน
ในการสอบแต่ละชุดวิชาไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิได้รับใบรับรองผู้ชานาญการศุลกากร
7.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมโดยเคร่งครัด ดังนี้
7.2.1 เริ่มเรียนเวลา 09.00 – 17.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เวลำ 08.30 – 10.00 น. เท่ำนัน้
ผู้เข้าอบรมต้องเข้าเรียนตรงเวลา (สถาบันวิทยาการศุลกากร ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนย้อนหลัง และถือว่าขาดการอบรม)
7.2.2 ปิ ด เสี ย งโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทุ ก ชนิ ด และงดรั บ โทรศั พ ท์ ต ลอดเวลา
การอบรมในชั้นเรียน
7.2.3 ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพและเสียงทุกชนิดในระหว่างการฝึกอบรม
7.2.4 ติดตามข่าวสารประกาศจากทางสถาบันวิทยาการศุลกากรเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
หมำยเหตุ : หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ โทร. 08 0015 1901 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
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เว็บไซต์ในกำรสมัคร https://customs-specialist.com/
เว็บไซต์นี้รองรับกำรใช้งำนบนบรำวเซอร์ Mozilla Firefox v.50+ , Chrome v.60+, Safari on iOS 7+ ,
Microsoft Edge 14+ และ ไม่รองรับกำรใช้งำน บน Internet Explorer ในทุกเวอร์ชั่น

ตำรำงกำหนดกำร หลักสูตรผู้ชำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564
รำยกำร

วันที่

หมำยเหตุ

รูปแบบบรรยำยสด วันที่ 2 เมษายน 2564
** เริ่มเวลา 09.00 – 24.00 น. เมื่อได้ผู้สมัครครบจานวน
ที่กาหนด ระบบรับสมัครจะปิดโดยอัตโนมัติทันที !! **

1. รับสมัครบุคคลทั่วไปทำง Internet รูปแบบถ่ำยทอดสด วันที่ 5 - 6 เมษายน 2564 https://customs-specialist.com/
** เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เมื่อได้ผู้สมัครครบจานวนที่กาหนด ระบบรับสมัคร
จะปิดโดยอัตโนมัติทันที !! **

2. ชำระเงินค่ำลงทะเบียน
(รายละเอียดตามข้อ 5.4)

3. ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติผล
กำรสมัคร
5. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม

2 – 20 เมษายน 2564
2 - 23 เมษายน 2564
5 พฤษภาคม 2564

6. ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ชำนำญกำร
ศุลกำกร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564

15 พฤษภาคม – 4 กันยายน 2564

7. ประกำศผลกำรเป็นผู้ชำนำญกำร
ศุลกำกร

22 ตุลาคม 2564

8. รับใบรับรองผู้ชำนำญกำรศุลกำกร

ประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564

1. ชาระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้ 3 ช่องทาง
2. การชาระเงินค่าลงทะเบียน ผูส้ มัคร
ต้องชาระเงิน 1 คน/บิล/รายการ เท่านั้น!!

แจ้งผลการอนุมัติทางอีเมล์ เท่านั้น
หากมีข้อสงสัย โทร. 02 – 6677000
ต่อ 4930, 7386, 7871 และ 7628

1. www.customs.go.th
2. http://hrd.customs.go.th

3. https://customs-specialist.com/

ตามตารางการฝึกอบรม
1. www.customs.go.th
2. http://hrd.customs.go.th

3. https://customs-specialist.com/

สถาบันวิทยาการศุลกากร
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ขั้นตอนกำรรับสมัคร
“หลักสูตรผู้ชำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564”
2 เมษำยน 2564
เปิดรับสมัครบรรยำยสด
5 - 6 เมษำยน 2564 เปิดรับสมัครถ่ำยทอดสด

กรอกข้อมูล / แนบเอกสำรหลักฐำน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน,

สมัครทำงเว็บไซต์
https://customs-specialist.com/
(ระบบจะส่งใบสมัคร และใบชำระเงินให้ทำง e-mail)

กรอกใบสมัครทันภำยในจำนวนที่รับสมัคร

2 – 20 เมษำยน 2564
ชำระเงินผ่ำน 3 ช่องทำง (รายละเอียดตาม ข้อ 5.5)

ไม่ชำระเงินตำมเวลำที่กำหนด

(เมื่อชำระเงินแล้ว รอจนท.ตรวจสอบกำรชำระเงินภำยใน 3 วันทำกำร
และจะแจ้งยืนยันกำรชำระเงินให้ทำ่ นทรำบทำง e-mail)

ชำระเงินภำยในเวลำที่กำหนด

2 – 23 เมษำยน 2564
เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติผลกำรสมัคร

ขำดคุณสมบัติ หรือ
เอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน

แจ้งผลกำรอนุมัติทำง e-mail
(กรุณำพิมพ์ e-mail ให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร)

คุณสมบัติและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน
5 พฤษภำคม 2564
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำอบรมทำงเว็บไซต์

15 พฤษภำคม – 4 กันยำยน 2564
บรรยำยสดและถ่ำยทอดสด (เฉพำะวันเสำร์ - อำทิตย์)
ณ อำคำรศูนย์ฝึกอบรมสถำบันวิทยำกำรศุลกำกร
เชิงสะพำนกรุงเทพ

ตัดสิทธิ์
และเรียกลำดับสำรอง

