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ก ำหนดกำร ข้ันตอน และเงื่อนไขกำรสมัคร 
หลักสูตร ผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที่ 19 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

ผู้สมัครโปรดอ่ำนรำยละเอียดให้ครบถ้วน ก่อนด ำเนินกำรสมัคร และเม่ือผู้สมัครด ำเนนิกำรสมัครแล้ว 
ถือว่ำผู้สมัครยอมรับในเงื่อนไขของกำรสมัคร และไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิ์อ่ืนใด  

เกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ตำมประกำศฉบับนี้ ในภำยหลัง 
 

1. วิธีกำรรับสมัครและรูปแบบกำรฝึกอบรม 
1.1 วิธีกำรสมัคร 

รับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://customs-specialist.com/ เท่านั้น !! 
1.2 รูปแบบกำรฝึกอบรมและกำรสอบวัดผล 

การฝึกอบรม : รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
การสอบวัดผล : สอบข้อเขียน ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 
หมำยเหตุ : รูปแบบและวิธีการสอบวัดผล อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในขณะนั้น 

2. วันที่รับสมัคร และอัตรำค่ำลงทะเบียน 
2.1 วันที่รับสมัคร 

 สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร จะเปิดระบบรับสมัคร วันที่ 7 - 8 เมษำยน 2565  
ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป รับสมัครจ ำนวน 250 รำย และล ำดับส ำรอง 25 รำย เมื่อได้ผู้สมัครครบจ านวน 
ตามท่ีก าหนดแล้ว ระบบรับสมัครจะปิดรับสมัครโดยอัตโนมัติทันที !!  
 2.2 อัตรำค่ำลงทะเบียน (ไม่รวมค่ำธรรมเนียมธนำคำร) 
 ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จ ำนวน 24,000 บำท (สองหม่ืนสี่พันบำทถ้วน) ประกอบด้วย 
6 ชุดวิชา ดังนี้ 
 1) ชุดวิชากฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 2) ชุดวิชาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
 3) ชุดวิชาราคาศุลกากร 
 4) ชุดวิชาพิกัดอัตราศุลกากร 1 
 5) ชุดวิชาพิกัดอัตราศุลกากร 2 
 6) ชุดวิชาพิธีการศุลกากร 
หมำยเหตุ : หากเกิดกรณีข้อโต้แย้ง หรือมีกรณีพิพาทระหว่างผู้สมัครกับบริษัทผู้จ่ายค่าสมัคร กรมศุลกากร  
มีหน้าที่เป็นผู้จัดการฝึกอบรมเท่านั้น ไม่มีหน้าที่ในการเจรจา หรือระงับสิทธิ์ผู้ เรียน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
เป็นหน้าที่ของผู้สมัครกับบริษัทผู้จ่ายค่าสมัครที่ต้องตกลงกันเอง และไม่สามารถขอรับเงินคืนในภายหลังได้  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
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เอกสำรหลักฐำนท่ีใช้ในกำรสมัครตำมข้อ 4  

ต้องสแกนเป็นไฟล์รูปภำพนำมสกุล PDF  

ยกเว้นรูปถ่ำย ต้องเป็นไฟล์นำมสกุล .jpg หรือ .png เท่ำนั้น !!!!! 
 

 
 

3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 3.1 มีสัญชาติไทย 
 3.2 อายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันแรกของกำรเปิดรับสมัคร 
 3.3 มีประสบการณ์การท างานด้านศุลกากรไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นเจ้าของกิจการที่ด าเนินงาน 
ด้านศุลกากรไม่ต่ ากว่า 1 ปี นับถึงวันแรกของกำรเปิดรับสมัคร 

 4. เอกสำรที่ใช้ในกำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ต (Upload File) 
4.1 รูปถ่ำยสีหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

นับถึงวันแรกของการเปิดรับสมัคร) 
4.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4.3 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรผ่ำนงำนด้ำนศุลกำกรไม่น้อยกว่ำ 5 ปี โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

4.3.1 หนังสือรับรองที่ออกให้โดยนิติบุคคลที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานด้านศุลกากร เช่น ธุรกิจ
ด้านโลจิสติกส์ ด้านการน าเข้า – ส่งออก เป็นต้น 

4.3.2 กรณีย้ำยบริษัท/หน่วยงำน สามารถน าหนังสือรับรองที่ออกโดยแต่ละบริษัท/หน่วยงาน  
มานับระยะเวลารวมกันได้ หากไม่สามารถน าหนังสือรับรองจากบริษัท/หน่วยงานเดิมมาแสดงได้ สามารถให้ 
นายจ้างปัจจุบันเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการผ่านงานในบริษัท/หน่วยงานเดิม  โดยระบุชื่อบริษัท ต าแหน่งงาน  
และระยะเวลาการท างานของบริษัท/หน่วยงานเดิม มาในหนังสือรับรองประสบการณ์ท างานฉบับดังกล่าวด้วย  

4.3.3 กรณีผู้สมัครเป็นเจ้ำของกิจกำร (ต้องด าเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี  จนถึงวันแรก 
ของการเปิดรับสมัคร) ให้รับรองตนเองในการเป็นเจ้าของกิจการ โดยแนบหลักฐานส ำเนำหนังสือรับรอง 
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล จำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (แบบ พค.0403)  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ทั้งนี้ หำกกรมศุลกำกรตรวจสอบพบว่ำผู้สมัครปลอมแปลงเอกสำร หรือมีเจตนำยื่นเอกสำร 
อันเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมทันที และจะไม่คืนเงินที่ช ำระไว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ พร้อมทั้ง
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำย และจะถือว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมมำตั้งแต่ต้น 
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5. ขั้นตอนกำรสมัคร 
 5.1  เปิดเว็บไซต์ http://customs-specialist.com >>   
จำกนั้นกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน หากมีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูลในใบสมัคร 
ของท่าน ทางสถาบันวิทยาการศุลกากรจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

5.2 แนบไฟล์เอกสำรที่ใช้ในกำรสมัคร ตามข้อ 4 ให้ครบทุกไฟล์ ต้องสแกนเป็นไฟล์รูปภำพนำมสกุล PDF 
ยกเว้นรูปถ่ำย ต้องเป็นไฟล์นำมสกุล .jpg หรือ .png เท่ำนั้น !!!! (กรณีแนบไม่ครบ ระบบจะไม่ด าเนินการต่อ)  

5.3 กดส่งหลักฐำน เมื่อกดส่งหลักฐานและข้อมูลการสมัครแล้ว ท่ำนจะได้รับใบสมัครและใบแจ้งกำร
ช ำระเงิน (Bill Payment) ทำง e-Mail ที่ใช้ในกำรสมัคร 
 5.4 ช ำระเงินค่ำลงทะเบียน ผู้สมัครต้องพิมพ์ (Print) ใบแจ้งการช าระเงิน และน าไปช าระค่าสมัคร 
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ผ่ำนธนำคำรกรุงไทย ได้ 3 ช่องทำง ดังนี้ 

1. น าเงินสดพร้อมใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) ไปช าระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
2. KTB Internet Banking (KTB Online/KTB Next/ KTB Corporate Online)   
3. เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) ทุกธนาคาร โดยสั่งจ่ำยในนำม "โครงกำร

ผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร" พร้อมน าใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) ไปช าระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ทั้งนี้  กำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียน ผู้สมัครต้องช ำระเงิน 1 คน ต่อ 1 Bill Payment เท่ำนั้น!!  

และสามารถช ำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 22 เมษำยน 2565 หากไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้สมัคร
รายดังกล่าวสละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้  
หมำยเหตุ : เม่ือท่ำนช ำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐำนกำรช ำระเงิน เนื่องจากสถาบันวิทยาการศุลกากร  
จะได้รับรายงานการช าระเงินของท่านจากธนาคาร และระบบจะแจ้งเปลี่ยนสถานะการสมัครเป็น “ช ำระเงิน
เรียบร้อยแล้ว” ให้ท่ำนทรำบทำงอีเมล์ ภำยหลังจำกที่ท่ำนช ำระเงินภำยใน 3 วันท ำกำร 
 5.5 รอกำรตรวจสอบคุณสมบัติและผลกำรอนุมัติ หลังจากทีส่ถานะการสมัครเป็น “ช ำระเงินเรียบร้อยแลว้” 
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร (เฉพาะผู้สมัครที่ช าระเงินแล้วเท่านั้น) กรณีผู้สมัครรายใด 
ที่มีคุณสมบัติ  และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนตามที่ก าหนด จะได้รับผลการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่   
โดยสถานะการสมัครจะเปลี่ยนเป็น “ได้รับกำรคัดเลือกแล้ว” และแจ้งให้ท่ำนทรำบทำงอีเมล์ ภำยในวันพุธที่  
28 เมษำยน 2565   
 5.6 ติดตำมและตรวจสอบรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรฝึกอบรม กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้ารับการฝึกอบรม และข้อก าหนด กติกา และวิธีการฝึกอบรมออนไลน์ ให้ทราบทางเว็บไซต์ https://customs-
specialist.com/ ภำยในวันพุธที่ 11 พฤษภำคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สมัครหลกัสูตรผู้ช ำนำญกำรศลุกำกร 

1. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ ขาดคุณสมบัติ หรือ
แนบเอกสารหลักฐานที่ ใช้ ในการสมัคร ไม่ถู กต้องครบถ้ วน จะถูกตัดสิทธิ์ ในการ เข้ า รับ 
การฝึกอบรมทันที โดยการพิจารณาตัดสิทธิ์ของกรมศุลกากร ถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้สมัครไม่
สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

2. กรณีมีผู้สมัครล าดับตัวจริงรายใดถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับการฝึกอบรม กรมศุลกากร  จะไม่คืนเงิน
ค่าลงทะเบียนที่ช าระแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ ใดๆ ได้ทั้งสิ้น  และกรมศุลกากร 
จะพิจารณาเรียกล าดับส ารองตามล าดับต่อไป 

3. กรมศุลกากรจะออกใบเสร็จรับเงิน โดยลงวันที่ตามวันที่ท่านท าการช าระเงิน เท่านั้น 
4. กำรรับใบเสร็จรับเงิน สถาบันวิทยาการศุลกากร จะจัดส่งให้ทำงไปรษณีย์ ในวันที่ 12 พฤษภำคม 2565  

ข้อควรทราบ !! 
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7. ก ำหนดกำรฝึกอบรม 

7.1 ระยะเวลำกำรฝึกอบรม : ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภำคม – 9 ธันวำคม 2565  
(อบรมเฉพำะวันอังคำร วันพฤหัสบดี และวันเสำร์) รายละเอียดดังนี้ 

 วันอังคำร และวันพฤหัสบดี เริ่มอบรม ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น. 
 วันเสำร์ : เริ่มอบรม ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. 

8. ข้อก ำหนดกำรฝึกอบรม 
8.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเรียนแต่ละชุดวิชาไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และจะต้องได้คะแนน

ในการสอบแต่ละชุดวิชาไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร 
8.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรอบรมออนไลน์ ดังนี้ 

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ZOOM 
2. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ZOOM 
3. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้งาน 
4. เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
5. เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย 

8.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมโดยเคร่งครัด ดังนี้ 
 8.2.1 ระยะเวลาการลงทะเบียน และการเข้าอบรม 

  วันอังคาร และวันพฤหัสบดี  
   - ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เวลำ 16.30 – 18.00 น. เท่ำนั้น  
   - เริ่มอบรมเวลา 17.00 – 20.00 น. (สามารถเข้าห้อง Zoom ได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น.) 
 วันเสาร์  
   - ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เวลำ 08.30 – 10.00 น. เท่ำนั้น  
     - เริ่มอบรมเวลา 09.00 – 17.00 น. (สามารถเข้าห้อง Zoom ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.)   

   8.2.2 เปิดกล้อง ปิดไมค์ ขณะฝึกอบรม 
   8.2.3 ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพและเสียงทุกชนิดในระหว่างการฝึกอบรม  
   8.2.4 เข้าเรียนตรงเวลาและติดตามข่าวสารประกาศจากทางสถาบันวิทยาการศุลกากรเพ่ือรักษา
สิทธิของตนเอง 
 
หมำยเหตุ : หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ โทร. 08 0015 1901 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
 
 
 
 

 

 

/เว็บไซต์… 
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เว็บไซต์นี้รองรับกำรใช้งำนบนบรำวเซอร์ Mozilla Firefox v.50+ , Chrome v.60+, Safari on iOS 7+ ,  

Microsoft Edge 14+ และ ไม่รองรับกำรใช้งำน บน Internet Explorer ในทุกเวอร์ชั่น 

ตำรำงก ำหนดกำร หลักสูตรผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที่ 19 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

รำยกำร วันที่ หมำยเหตุ 

1. รับสมัครบุคคลทั่วไปทำง Internet 

วันที่ 7 - 8 เมษายน 2565 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

เมื่อได้ผู้สมัครครบ (ตัวจริง 250 ราย  
และส ารอง 25 ราย ) ระบบรับสมัคร 

จะปิดโดยอัตโนมัติทันที !!   

https://customs-specialist.com/ 

2. ช ำระเงินค่ำลงทะเบียน 

    (รายละเอียดตามข้อ 5.4) 
7 – 22 เมษายน 2565  

3. ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติผล
กำรสมัคร ภายในวันที่ 28 เมษายน 2565 แจ้งผลการอนุมัติทางอีเมล์ เท่านั้น 

4. ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติผล
กำรสมัคร ล ำดับส ำรอง (ถ้ำมี) 2 – 6 พฤษภาคม 2565 

 

5. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม รวมทั้งรำยละเอียด 
วิธีกำร และข้ันตอนกำรฝึกอบรม  

11 พฤษภาคม 2565 https://customs-specialist.com/ 

6. ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ช ำนำญกำร
ศุลกำกร รุ่นที่ 19 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 24 พฤษภาคม – 12 พฤศจิกายน 2565 ตามตารางการฝึกอบรม 

7. ประกำศผลกำรเป็นผู้ช ำนำญกำร
ศุลกำกร  9 ธันวาคม 2565 https://customs-specialist.com/ 

8. รับใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร ประมาณเดือนมกราคม 2566  

 

 

 

 

เว็บไซต์ในกำรสมัคร https://customs-specialist.com/ 
 

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


Page 6 of 6 

 

 

 

  
 
 

 
ภำยในวันที่ 28 เมษำยน 2565 

เจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติผลกำรสมัคร 
แจ้งผลกำรอนุมัติทำง e-mail  

(กรุณำพิมพ์ e-mail ให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร) 
 

 

ไม่ช ำระเงินตำมเวลำที่ก ำหนด 

กรอกข้อมูล / แนบเอกสำรหลักฐำน  
ไม่ถูกต้องครบถ้วน, 

11 พฤษภำคม 2565 
ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำอบรมทำงเว็บไซต์ 

(ผู้มีสิทธิ์เข้ำอบรมจะต้องสแกนเข้ำร่วมกลุ่ม 
LINE OPENCHAT จำกประกำศดังกล่ำว) 

 
 
 

 
24 พฤษภำคม – 9 ธันวำคม 2565 

รูปแบบออนไลน์ ผ่ำน ZOOM  
(เฉพำะวันอังคำร วันพฤหัสบดี และวันอำทิตย์) 

 
วันที่ 7 - 8 เมษำยน 2565 

สมัครทำงเว็บไซต์ 
https://customs-specialist.com/ 

(ระบบจะส่งใบสมัคร และใบช ำระเงินให้ทำง e-mail) 

 
7 – 22 เมษำยน 2565 

ช ำระเงินผ่ำน 3 ช่องทำง (รายละเอียดตาม ข้อ 5.5) 

(เมื่อช ำระเงินแล้ว รอจนท.ตรวจสอบกำรช ำระเงินภำยใน 3 วันท ำกำร  
และจะแจ้งยืนยันกำรช ำระเงินให้ทำ่นทรำบทำง e-mail) 

ขำดคุณสมบตัิ หรือ 

เอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน 

ตัดสิทธิ์ 
และเรียกล ำดับส ำรอง 

คุณสมบัติและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

ช ำระเงินภำยในเวลำที่ก ำหนด 

กรอกใบสมัครทันภำยในจ ำนวนที่รับสมัคร 

ขั้นตอนกำรรับสมัคร 

“หลักสูตรผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที่ 19 ประจ ำปี พ.ศ. 2565” 
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