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ก ำหนดกำร และขั้นตอนกำรสมัคร 
หลักสูตร ผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที่ 17 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

ผู้สมัครโปรดอ่ำนรำยละเอียดให้ครบถ้วน ก่อนด ำเนินกำรสมัคร และเม่ือผู้สมัครด ำเนนิกำรสมัครแล้ว 
ถือว่ำผู้สมัครยอมรับในเงื่อนไขของกำรสมัคร และไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิ์อ่ืนใด  

เกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ตำมประกำศฉบับนี้ ในภำยหลัง 

1. วิธีกำรรับสมัคร 
 รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต (Website) เท่านั้น !!!!!! 

https://customs-specialist.com/ 
2. วันที่รับสมัครและเงื่อนไขกำรรับสมัคร 
 สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร จะเปิดระบบรับสมัครในวันจันทร์ที่   
13 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่า จะได้ผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมครบ
จ ำนวน 160 รำย และส ารอง 15 ราย เมื่อครบจ ำนวนตำมที่ก ำหนดดังกล่ำวแล้ว ระบบรับสมัคร 
จะปิดรับสมัครโดยอัตโนมัติทันที!!!!! ท้ังนี้ขอสงวนสิทธิ์การสมัครให้เพียงบริษัท/หน่วยงานละ 
ไม่เกิน 3 รายเท่านั้น!!!! 
 ล าดับส ารองจะถูกเรียก ก็ต่อเมื่อล าดับท่ี 1 – ล าดับที่ 160 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด
ข้อหนึ่งดังนี้ 
 2.1 เมื่อกรมศุลกากรตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้ 
หรือหากตรวจสอบพบภายหลังว่าข้อความท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือหลักฐานเอกสารต่างๆ  
ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัคร
เจตนาแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ กรมศุลกากรจะด าเนินการตามกฎหมาย และตัดสิทธิ์ในการเข้าฝึกอบรม 
โดยไม่คืนเงินท่ีช าระแล้ว (ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้ท้ังสิ้น) 
 2.2 ไม่ช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 2.3 มีผู้สมัครเกิน 3 รายต่อ 1 บริษัท/หน่วยงาน (โดยกรมศุลกากรจะพิจารณาผู้มีสิทธิ์
เพียง 3 รายแรกเท่านั้น) 

3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 3.1 มีสัญชาติไทย 
 3.2 อายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันแรกของการเปิดรับสมัคร) 
 3.3 มีประสบการณ์การท างานด้านศุลกากรไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันแรก 
ของกำรเปิดรับสมัคร 

4. เอกสำรที่ใช้ในกำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ต 
 4.1 รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมหมวก 
 4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 4.3 หนังสือรับรองการผ่านงานด้านศุลกากรไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

https://customs-specialist.com/
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  4.3.1 หนังสือรับรองออกให้โดยนิติบุคคลท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานด้านศุลกากร 
เช่น ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ด้านการน าเข้า – ส่งออก เป็นต้น 

4.3.2 กรณีย้ายบริษัท/หน่วยงาน สามารถน าหนังสือรับรองท่ีออกโดยแต่ละบริษัท/
หน่วยงาน มานับระยะเวลารวมกันได้ หากไม่สามารถน าหนังสือรับรองจากบริษัท/หน่วยงานเดิม
มาแสดง ให้นายจ้างปัจจุบันเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการผ่านงานในบริษัท/หน่วยงานเดิมให้ได้ 

4.3.3 กรณีผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการ (ต้องด าเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี
จนถึงวันแรกของการรับสมัคร) ให้รับรองตนเองในการเป็นเจ้าของกิจการ โดยแนบหลักฐานส าเนา
การจดทะเบียนธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ท้ังนี้ หากกรมศุลกากรตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีประสบการณ์การท างานด้านศุลกากร
น้อยกว่า 5 ปี หรือผู้สมัครปลอมแปลงเอกสาร หรือเจตนายื่นเอกสารอันเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ 
ในการเข้าฝึกอบรมทันที และจะไม่คืนเงินท่ีช าระไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมท้ังด าเนินคดีตามกฎหมาย 
และจะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการฝึกอบรมมาตั้งแต่ต้น 
 

***หมำยเหตุ***  เอกสำรข้อ 1 – ข้อ 3 ต้องสแกนเป็นไฟล์ ไฟล์รูปภำพ 
นำมสกุล .jpg หรือ .png เท่ำน้ัน !!!!!!!!!!!! 

 

5. ขั้นตอนกำรสมัคร 
 5.1 กรอกรายละเอียดในเว็บไซต์รับสมัคร https://customs-specialist.com/ 
ให้ครบถ้วน และถูกต้องทุกขั้นตอน (พร้อมท้ังระบุ ชื่อ – นามสกุล ท่ีอยู่ ส าหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง) 
 5.2 แนบไฟล์ให้ครบทุกไฟล์ (กรณีแนบไม่ครบ ระบบจะไม่ด าเนินการต่อ) 
 5.3 เมื่อกดส่งหลักฐาน และข้อมูลการสมัครพร้อมเอกสารประกอบท่ีครบถ้วนแล้ว  
ให้รอผลการอนุมัติจากกรมศุลกากร ภายในวันและเวลาท่ีกรมศุลกากรก าหนดไว้ 
 5.4 ตรวจสอบผลการอนุมัติ (กรมศุลกากรจะแจ้งผลทางอีเมล์เท่านั้น) โดยผู้สมัคร 
ท่ีได้รับการอนุมัติต้องพิมพ์ (Print) ใบช าระเงิน และไปช าระเงิน (ผู้สมัครจะพิมพ์ใบช าระเงินได้  
ก็ต่อเมื่อปฏิบัติครบทุกขั้นตอน และได้รับการอนุมัติจากกรมศุลกากรแล้วเท่านั้น) 
 5.5 ผู้สมัครสามารถช าระค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
 5.5.1 เคำน์เตอร์ บมจ. ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ (เฉพำะเงินสดเท่ำนั้น) 
ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
 5.5.2 อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง (Internet Banking) ค่ำธรรมเนียม 15 บำท 
 ท้ังนี้ ผู้สมัครจะต้องช าระค่าสมัครภายในเวลาท่ีก าหนดเท่านั้น (ตามท่ีระบุไว้ 
ในแบบฟอร์มการช าระเงิน) หากไม่ช าระตามระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือว่าผู้สมัครรายดังกล่าวสละสิทธิ์
เข้ารับการฝึกอบรม และผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้ 
 5.6 ส่งใบช าระเงิน (Pay in) หรือส าเนาภาพหน้าจอท ารายการส าเร็จกรณีช าระทาง Internet 
Banking ท่ีสถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร พร้อมยืนยัน  

https://customs-specialist.com/
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ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน และรับตารางการฝึกอบรม ท้ังนี้ สามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ 
ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนำยน 2562 

 การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 - ยื่นหลักฐานใบช าระเงิน (Pay in) กรณี หรือส าเนาภาพหน้าจอท ารายการส าเร็จ 
กรณีช าระทาง Internet Banking 
 - ยืนยันท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกับกรมศุลกากร 
 - ยื่นหนังสือรับรองการผ่านงานด้านศุลกากรไม่น้อยกว่า 5 ปี ตัวจริง 
 - ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

6. อัตรำค่ำสมัคร 
 กรณีสมัครครบหลักสูตร รวมท้ังหมด 5 ชุดวิชา ดังนี้ 
 - ชุดวิชากฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ชุดวิชาพิกัดอัตราศุลกากร 
 - ชุดวิชาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
 - ชุดวิชาราคาศุลกากร 
 - ชุดวิชาพิธีการทางศุลกากร 
อัตรำค่ำสมัคร 32,000 บำท (สำมหมื่นสองพันบำทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 

 หากเกิดกรณีข้อโต้แย้ง หรือมีกรณีพิพาทระหว่างผู้สมัคร และบริษัทผู้จ่ายค่าสมัคร 
กรมศุลกากรไม่มีหน้าท่ีในการเจรจา หรือระงับสิทธิ์ผู้เรียน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ท้ังสิ้น เป็นหน้าท่ีของ
ท้ังสองฝ่ายท่ีต้องตกลงกันเอง และไม่สามารถขอรับเงินคืนในภายหลังได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ (อัตราค่าสมัคร 
รวมค่าอาหารเย็นไว้ด้วยแล้ว) 

7. ข้อควรทรำบ 
 7.1 เมื่อช าระค่าสมัครแล้ว สถาบันวิทยาการศุลกากร จะไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณ ี
 7.2 กรณีผู้สมัครได้สิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม แต่ในภายหลังสละสิทธิ์ กรมศุลกากร 
จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ 
 7.3 หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีโครงการ โทร. 02 – 6677000 ต่อ 5805, 
5809, 7386, 7628 และ 4874 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
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เว็บไซต์ในกำรสมัคร (เปิดระบบวันจันทร์ที่ 13 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป) 

https://customs-specialist.com/ 
 

เว็บไซต์นี้รองรับกำรใช้งำนบนบรำวเซอร์ Mozilla Firefox v.50+ , Chrome v.60+, Safari on iOS 7+ ,  
Microsoft Edge 14+ และ ไม่รองรับกำรใช้งำน บน Internet Explorer ในทุกเวอร์ชัน่ 

ตำรำงก ำหนดกำร หลักสตูรผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที่ 17 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

รำยกำร วันที่ หมำยเหตุ 

1. รับสมัครบุคคลทั่วไปทาง Internet 
13 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00 น. 
เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ผู้สมัครครบ 
จ านวน 160 ราย (ส ารอง 15 ราย) 

https://customs-specialist.com/ 

2. อนุมัติผลการสมัคร 13 - 17 พฤษภาคม 2562 
แจ้งผลการอนุมัติทางอีเมล์ เท่านั้น 
โทร. 02 – 6677000 ต่อ 5805, 
5809, 7386, 7628 และ 4874 

3. การช าระเงิน 13 – 24 พฤษภาคม 2562 

1. ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำ 
(เฉพำะเงินสดเท่ำนั้น) 

2. อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง 
(Internet Banking) 

4. ยื่นหลักฐาน ดังนี้ 
- ยื่นหลักฐานการช าระเงิน 
- ยืนยันที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน 
- ยื่นหนังสือรับรองการผ่านงาน 
ด้านศุลกากรไม่น้อยกว่า 5 ปี ตัวจริง 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้าน 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

13 – 28 พฤษภาคม 2562 
 

สถาบันวิทยาการศุลกากร 
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี 

กรมศุลกากร 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตร 
ผู้ช านาญการศุลกากร รุ่นที่ 17
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

30 พฤษภาคม 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้ารับการฝึกอบรม

www.customs.go.th 

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

6. เริ่มการฝึกอบรม 3 มิถุนายน – 12 กันยายน 2562 ตามตารางการฝึกอบรม 

7. ประกาศผลการเป็น
ผู้ช านาญการศุลกากร 

15 ตุลาคม 2562 

ประกาศผลการเป็นผู้ช านาญการศุลกากร 
www.customs.go.th 

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

8. รับใบรับรองฯ กลางเดือนพฤศจิกายน 2562 สถาบันวิทยากรศุลกากร 

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

https://customs-specialist.com/
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/
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13 - 17 พฤษภำคม 2562 
แจ้งผลกำรอนุมัติทำง e-mail  

13 - 24 พฤษภำคม 2562 
ช ำระเงินผ่ำน 

1.ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำ 
2.Internet Banking 

กรอกใบสมัคร ระบบเปดิวันที่ 13 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 
https://customs-specialist.com/  

จนกว่ำจะได้ผู้สมัครครบ จ ำนวน 160 รำย และส ำรอง จ ำนวน 15 รำย 
 

ขั้นตอนกำรรับสมัคร 

ยื่นหลักฐำนกำรช ำระเงิน 
และหลักฐำนอืน่ 

13 - 28 พฤษภำคม 2562 
ณ สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร 

(รับใบเสร็จกำรช ำระเงิน
ภำยหลังเริ่มกำรอบรม) 

30 พฤษภำคม 2562 
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำอบรมทำงเว็บไซต์ 

เริ่มกำรฝึกอบรม 
3 มิถุนำยน 2562 

ณ สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร
ศุลกำกร 

เรียกล ำดับ
ส ำรอง 

สละสิทธิ์หลังเรียน 

ช ำระครบ 

5 ชุดวิชำ 
 

ไม่ช ำระตำมก ำหนด 

กรมศุลกำกร ตรวจสอบภำยหลัง 

กรมศุลกำกรตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

เกิน 3 รำยต่อบริษัท 

คุณสมบัติครบถ้วน 

สละสิทธิก์่อนเรียน 

(กรุณำพิมพ์ e-mail ให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร) 

https://customs-specialist.com/


6 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรสมัคร เพ่ือสอบซ่อมรำยวิชำ 
ส ำหรับผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที่ 16 ประจ ำปี พ.ศ. 2561 

 ส าหรับผู้ท่ีไม่ผ่านการอบรมในรุ่นท่ี 16 ประจ าปี 2561 จ านวน 17 ราย (รวม 5 ชุดวิชา) 
ให้สมัคร (ยื่นหลักฐำนด้วยตนเอง หรือตัวแทนรับมอบ) ท่ีสถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 15 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร เท่านั้น!!!!!!! โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. เอกสำรที่ใช้ในกำรสมัคร ให้ย่ืนหลักฐานการสมัครเพ่ือสอบซ่อม ดังนี้ 
 1.1 ใบสมัคร (รับจากเจ้าหน้าท่ี) โดยให้กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 
 1.2 รูปถ่ายหน้าตรงส าหรับติดบัตร ขนาด 2.5 x 3.5 ซม. (1 - 2 นิ้ว) จ านวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันย่ืนใบสมัคร)และเขียนชื่อ นามสกุล (ด้านหลังรูป) 

1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. กำรสมัครและกำรช ำระเงิน (ณ สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร ชั้น 15 อำคำร 120 ปี กรมศุลกำกร 
ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 พฤษภำคม 2562 ในวันและเวลำรำชกำรเท่ำนั้น) 
 2.1 ยื่นเอกสารในข้อ 1.1 – ข้อ 1.3 ให้ครบถ้วน 
 2.2 ช าระเงิน (ตามอัตราค่าสมัครในข้อ 3) พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน + ตารางฝึกอบรม 

3. อัตรำค่ำสมัครต่อชุดวิชำ ผูส้มัครสอบซ่อม ช าระค่าสมัครเป็นเงินสดเท่ำนั้น ในอัตราดังต่อไปนี ้
 - ชุดวิชำกฎหมำยศุลกำกร   ชุดวิชำละ 5,500 บำท 
 - ชุดวิชำพิกัดอัตรำศุลกำกร   ชุดวิชำละ 7,000 บำท 
 - ชุดวิชำรำคำศุลกำกร   ชุดวิชำละ 4,000 บำท 
 - ชุดวิชำสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร  ชุดวิชำละ 4,000 บำท 
 - ชุดวิชำพิธีกำรศุลกำกร   ชุดวิชำละ 4,000 บำท 

ข้อควรทรำบ 
 1. หากสถาบันวิทยาการศุลกากร ออกใบเสร็จให้ท่านแล้ว จะไม่คืนเงินให้ท่านไม่ว่ากรณีใด  ๆก็ตาม 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาเรียนแต่ละชุดวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องได้คะแนน
ในการสอบแต่ละชุดวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิได้รับใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร 
 3. กรณีได้ผลคะแนนสอบไม่ถึงร้อยละ 60 จะยกเลิกคะแนนในรายวิชาท่ีสอบผ่านแล้วท้ังหมด 
ท้ังนี้ เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร ท่ี 188/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเป็น
ผู้ช านาญการศุลกากร ข้อ 6.3 วรรคสอง 

หมำยเหตุ : หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีโครงการ โทร. 02 – 6677000 ต่อ 5805, 5809, 7386, 
7628 และ 4874 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 


