
วิชา หมายเหตุ

Orientation โดย สถาบันฯ/หลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการ บทลงโทษ
ของการเป็นผู้ช านาญการศุลกากร/ถ่ายภาพ/รับใบเสร็จรับเงิน

สถาบันวิทยาการศุลกากร

กฏหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

อาทิตย์ ๑๖ พ.ค. ๖๔ กฏหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เสาร์ ๒๒ พ.ค. ๖๔ กฏหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

อาทิตย์ ๒๓ พ.ค. ๖๔ กฏหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เสาร์ ๒๙ พ.ค. ๖๔ กฏหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

อาทิตย์ ๓๐ พ.ค. ๖๔ กฏหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เสาร์ ๕ มิ.ย. ๖๔ สอบชุดวิชากฏหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

อาทิตย์ ๖ มิ.ย. ๖๔ พิกัดอัตราศุลกากร 1

เสาร์ ๑๒ มิ.ย. ๖๔ พิกัดอัตราศุลกากร 1

อาทิตย์ ๑๓ มิ.ย. ๖๔ พิกัดอัตราศุลกากร 1

เสาร์ ๑๙ มิ.ย. ๖๔ พิกัดอัตราศุลกากร 1

อาทิตย์ ๒๐ มิ.ย. ๖๔ พิกัดอัตราศุลกากร 1

เสาร์ ๒๖ มิ.ย. ๖๔ พิกัดอัตราศุลกากร 1

อาทิตย์ ๒๗ มิ.ย. ๖๔ พิกัดอัตราศุลกากร 1

เสาร์ ๓ ก.ค. ๖๔ พิกัดอัตราศุลกากร 1

อาทิตย์ ๔ ก.ค. ๖๔ พิกัดอัตราศุลกากร 1

สอบชุดวิชาพิกัดอัตราศุลกากร 1

พิกัดอัตราศุลกากร 2 

อาทิตย์ ๑๑ ก.ค. ๖๔ พิกัดอัตราศุลกากร 2 
เสาร์ ๑๗ ก.ค. ๖๔ พิกัดอัตราศุลกากร 2 

อาทิตย์ ๑๘ ก.ค. ๖๔ สอบชุดวิชาพิกัดอัตราศุลกากร 2 
เสาร์ ๒๔ ก.ค. ๖๔ งดบรรยาย (วันอาสาฬหบูชา)

อาทิตย์ ๒๕ ก.ค. ๖๔ งดบรรยาย (วันเข้าพรรษา)
เสาร์ ๓๑ ก.ค. ๖๔ ราคาศุลกากร

อาทิตย์ ๑ ส.ค. ๖๔ ราคาศุลกากร
เสาร์ ๗ ส.ค. ๖๔ สอบชุดวิชาราคาศุลกากร

อาทิตย์ ๘ ส.ค. ๖๔ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

เสาร์ ๑๕ พ.ค. ๖๔

เสาร์ ๑๐ ก.ค. ๖๔

ตารางฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช านาญการศุลกากร รุ่นท่ี 18 ประจ าปี พ.ศ. 2564
ระหว่างวันท่ี 15 พ.ค.  - 22 ต.ค. 2564 (09.00 น. - 17.00 น.)

ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 และ ช้ัน 4 อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ 
  *************************************************

วัน



วิชา หมายเหตุวัน

เสาร์ ๑๔ ส.ค. ๖๔ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

อาทิตย์ ๑๕ ส.ค. ๖๔ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

เสาร์ ๒๑ ส.ค. ๖๔ สอบชุดวิชาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

อาทิตย์ ๒๒ ส.ค. ๖๔ พิธีการศุลกากร

เสาร์ ๒๘ ส.ค. ๖๔ พิธีการศุลกากร
อาทิตย์ ๒๙ ส.ค. ๖๔ พิธีการศุลกากร
เสาร์ ๔ ก.ย. ๖๔ สอบชุดวิชาพิธีการศุลกากร

อาทิตย์ ๕ ก.ย. ๖๔ วันหยุดราชการ
จันทร์ ๖ ก.ย. ๖๔ -
อังคาร ๗ ก.ย. ๖๔ -

พุธ ๘ ก.ย. ๖๔ -
พฤหัสบดี ๙ ก.ย. ๖๔ -

ศุกร์ ๑๐ ก.ย. ๖๔ -
เสาร์ ๑๑ ก.ย. ๖๔ วันหยุดราชการ

อาทิตย์ ๑๒ ก.ย. ๖๔ วันหยุดราชการ
จันทร์ ๑๓ ก.ย. ๖๔
อังคาร ๑๔ ก.ย. ๖๔ -

พุธ ๑๕ ก.ย. ๖๔ -
พฤหัสบดี ๑๖ ก.ย. ๖๔ -

ศุกร์ ๑๗ ก.ย. ๖๔ ประกาศผลสอบ 5 ชุดวิชาพร้อมคะแนน
เสาร์ ๑๘ ก.ย. ๖๔ วันหยุดราชการ

อาทิตย์ ๑๙ ก.ย. ๖๔ วันหยุดราชการ

จันทร์ ๒๐ ก.ย. ๖๔ -

อังคาร ๒๑ ก.ย. ๖๔ -
พุธ ๒๒ ก.ย. ๖๔ -

พฤหัสบดี ๒๓ ก.ย. ๖๔ -

ศุกร์ ๒๔ ก.ย. ๖๔ -

เสาร์ ๒๕ ก.ย. ๖๔ วันหยุดราชการ
อาทิตย์ ๒๖ ก.ย. ๖๔ วันหยุดราชการ
จันทร์ ๒๗ ก.ย. ๖๔ -
อังคาร ๒๘ ก.ย. ๖๔ -

พุธ ๒๙ ก.ย. ๖๔ -
พฤหัสบดี ๓๐ ก.ย. ๖๔ -

ศุกร์ ๑ ต.ค. ๖๔ สอบซ่อมวิชากฎหมายศุลกากร
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เสาร์ ๒ ต.ค. ๖๔ สอบซ่อมพิกัดอัตราศุลกากร และราคาศุลกากร
อาทิตย์ ๓ ต.ค. ๖๔ สอบซ่อมสิทธิประโยชนทางภาษีอากร และพิธีการศุลกากร
จันทร์ ๔ ต.ค. ๖๔ -
อังคาร ๕ ต.ค. ๖๔ -

พุธ ๖ ต.ค. ๖๔ -
พฤหัสบดี ๗ ต.ค. ๖๔ -

ศุกร์ ๘ ต.ค. ๖๔ -
เสาร์ ๙ ต.ค. ๖๔ วันหยุดราชการ

อาทิตย์ ๑๐ ต.ค. ๖๔ วันหยุดราชการ
จันทร์ ๑๑ ต.ค. ๖๔ -
อังคาร ๑๒ ต.ค. ๖๔ -

พุธ ๑๓ ต.ค. ๖๔ -
พฤหัสบดี ๑๔ ต.ค. ๖๔ -

ศุกร์ ๑๕ ต.ค. ๖๔ -
เสาร์ ๑๖ ต.ค. ๖๔ วันหยุดราชการ

อาทิตย์ ๑๗ ต.ค. ๖๔ วันหยุดราชการ
จันทร์ ๑๘ ต.ค. ๖๔
อังคาร ๑๙ ต.ค. ๖๔

พุธ ๒๐ ต.ค. ๖๔
พฤหัสบดี ๒๑ ต.ค. ๖๔

ศุกร์ ๒๒ ต.ค. ๖๔ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร

จ านวนวันท่ีอบรม

6 วัน

9 วัน
3 วัน -
2 วัน
3 วัน
3 วัน

26 วัน
6. ชุดวิชาพิธีการทางศุลกากร

รวม

1 วัน

-
-
-

3 วัน

2. ชุดวิชาพิกัดอัตราศุลกากร 1

4. ชุดวิชาราคาศุลกากร

5. ชุดวิชาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

3. ชุดวิชาพิกัดอัตราศุลกากร 2

1. ชุดวิชากฎหมายศุลกากร
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ลาได้

1 วัน

หมายเหตุ :  ติดตามประกาศจากกรมศุลกากรทางเว็บไซต์ ในเร่ืองของการรับใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากรอีกคร้ัง

ช่ือชุดวิชา
สิทธ์ิในการลาของผู้เข้าอบรม

ทางเว็บไซต์ 
www.customs-specialist.com


