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*************************************************************************** 
 
เรียน กรรมการผูจ้ดัการ ธรุกิจ การนําเขา้-ส่งออก 
  

ธรุกิจการนําเขา้-ส่งออก จาํตอ้งใหค้วามสําคญัต่อปัญหาทางศุลกากรทีจ่ะเกิดขึน้กบัธรุกิจในอนาคต 
โดยเฉพาะปัญหาภาษีศุลกากรยอ้นหลงั โดยการหนัไปมองดูขา้งหลงัของมุมภาพธรุกิจทีด่ําเนินต่อไปอย่างไม่
หยุด หากวนัขา้งหนา้ธรุกิจไดร้บัการตรวจสอบการนําเขา้-ส่งออกโดยกรมศุลกากรแลว้ ทา่นมัน่ใจไหมว่า
ธรุกิจของทา่นสอบผา่นแบบไม่มีปัญหาทางศุลกากร และจะสอบผ่านไปเรื่อยๆตามวิธีการตรวจสอบของ
ศุลกากรเป็นระยะชว่งเวลายอ้นหลงัทกุ1-5ปีแลว้อะไรเป็นสิ่งทีท่าํใหท้า่นมัน่ใจไดว้่าธรุกิจของทา่นสอบผ่านแบบ
ไม่มีปัญหาทางศุลกากร 
 

บริษทัสํานกักฎหมาย และ ผูช้าํนาญการศุลกากร มีผูช้าํนาญการศุลกากรและทนายความ ซึง่มี
ประสบการณด์า้นพิธีการศุลกากรและการจดัการคดีศุลกากร (พ.ศ.2532-ปัจจุบนั) เพ่ือนําเสนอความรู ้
ความสามารถและเป็นประโยชนต์่อธรุกิจการนําเขา้-ส่งออก ในลกัษณะการใหบ้ริการดงัต่อไปนี้ 
 
การไดร้บัใบอนุญาต 

1. ทนายความ 
2. ผูช้าํนาญการศุลกากร 
3. NOTARY PUBLIC 

งานบริการสําหรับธุรกิจการนําเข้า-ส่งออก 

งานบริการ การว่าจ้างงาน 

 1.ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 2.งานใชสิ้ทธ์ิยืน่อุทธรณ์ 

 3.งานคดีศุลกากร 

 4.งานวางแผนระบบการนาํเขา้-ส่งออก 

 5.งานวางแผนระบบพิธีการศุลกากร 

 6.งานจดัอบรม-สมัมนา 

 1.สญัญาไม่นอ้ยกว่าหน่ึงปีข้ึนไป 

 2.สญัญาตามแต่ละประเด็นปัญหาศุลกากร 

 3.สญัญาตามแต่ละคดีศุลกากร 

 4.สญัญาตามการวางแผนงานแต่ละคร้ัง 

 5.สญัญาตามการวางแผนงานแต่ละคร้ัง 

 6. สญัญาตามวตัถุประสงคข์องงานในแต่ละคร้ัง 
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*************************************************************************** 
อธิบายวตัถุประสงค์และเป้าหมายของงานได้ดังต่อไปนี ้

1. งานที่ปรึกษากฎหมายศุลกากร 

วตัถุประสงค์และเป้าหมายของงาน 

1.1 นาํคาํปรึกษาไปวางแผนการปฏิบติังาน ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายศุลกากร 

1.2 นาํคาํปรึกษาไปวางแผนการป้องกนัปัญหาทางศุลกากร 

1.3 นาํคาํปรึกษาไปแกไ้ขปัญหางานท่ีเกิดข้ึนมาแลว้เพ่ือป้องกนัการตกเป็นคดีศุลกากร 

1.4 เพ่ือจดัการใหค้าํปรึกษาขอ้2-5 และ ขอ้6 จดัอบรม-สมัมนา 

 

2. งานใช้สิทธิ์ยืน่อทุธรณ์ 

วตัถุประสงค์และเป้าหมายของงาน 

 เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีศุลกากรเป็นผูต้รวจสอบพบปัญหาแลว้สัง่ใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงใหม่ เป็นสาเหตุให้

ค่าภาษีศุลกากรท่ีชาํระไวแ้ลว้ขาด และจาํตอ้งชาํระภาษีศุลกากรเพ่ิมข้ึนเป็นภาษีศุลกากรยอ้นหลงัและค่าปรับ

ภาษี 

2.1  เพ่ือต่อสูแ้นวคิดของศุลกากรว่าไม่ถกูตอ้ง 

2.2 เพ่ือรวบรวมพยานหลกัฐานใชใ้นการต่อสูห้รือยืน่ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ 

2.3 เพ่ือจดัทาํหนงัสือช้ีแจงหรือโตแ้ยง้ต่อกรมศุลกากร 

2.4 เพ่ือใชสิ้ทธ์ิในการอุทธรณ์ใหท้นัเวลาตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

2.5 เพ่ือเขา้สู่กระบวนพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ เช่นการยืน่พยานหลกัฐานเพ่ิมเติม และการติดต่อ

ประสานงาน เพ่ือใหก้ารยืน่พยานหลกัฐานครบถว้นสมบูรณ์ 

2.6 เพ่ือการรับผลคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการอุทธรณ์ 
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*************************************************************************** 

3. งานคดศุีลกากร 

วตัถุประสงค์และเป้าหมายของงาน 

3.1 เพ่ือรวบรวมพยานหลกัฐาน 

3.2 เพ่ือทาํหนงัสือช้ีแจงหรือโตแ้ยง้ต่อกรมศุลกากร 

3.3 เพ่ือการจดัการการระงบัคดีในชั้นศุลกากร 

3.4 วิเคราะห์หรือประเมินค่าความเสียหายท่ีธุรกิจไดรั้บและแนวทางในการต่อสูคดีศุลกากร 

 

4. งานวางแผนระบบการนําเข้า-ส่งออก 

วตัถุประสงค์และเป้าหมายของงาน 

 4.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกนัปัญหาทางศุลกากรโดยช้ีเฉพาะสินคา้แต่ละราย 

4.2 เพ่ือวดัความเส่ียงของปัญหาและโอกาสการตกเป็นคดีภาษีศุลกากร 

 

5. งานวางแผนระบบพธิกีารศุลกากร 

วตัถุประสงค์และเป้าหมายของงาน 

4.3 วางแผนการผา่นพิธีการศุลกากรใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายศุลกากร 

4.4 วางแผนการผา่นพิธีการศุลกากรสาํหรับสินคา้แต่ละราย 
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*************************************************************************** 
6. งานจดัอบรม-สัมมนา 

เร่ืองที่ 1 ปัญหาพกิดัศุลกากร กบั ปัญหาระบบบัญชีธุรกจิการนําเข้า-ส่งออก เพือ่การวางแผนป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาคดีภาษีศุลกากร 

 เน่ืองจากสถิติการจบัสินคา้ของศุลกากรและทาํใหธุ้รกิจตกเป็นคดีภาษีศุลกากรพบว่ามาจากปัญหาพิกดั

ศุลกากรและปัญหาระบบบญัชีธุรกิจการนาํเขา้-ส่งออก ในการยกข้ึนบรรยายจะทาํใหผู้เ้ขา้รับการสมัมนาได้

ประโยชน์จากการนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับปรุงหรือวางแผนงานภายในไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ-อ่านต่อ- 

ฟรี หนงัสือพิกดัศุลกากรฉบบัปรับปรุงใหม่ปีพ.ศ.2560และคาํอธิบายพิกดัศุลกากรภาษาไทย-องักฤษและกม.อ่ืน 

สถานท่ี : หอ้งประชุมของบริษทัผูเ้ขา้รับสมัมนา  

หรือ  สถานที ่ : หอ้งอบรม-สมัมนา ช ัน้ 4  ศนูยก์ารคา้ พาราไดซ ์ ปารค์ ถนนศรีนครินทร ์
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*************************************************************************** 
สมัมนา เรือ่งที ่ 1 ปัญหาพิกดัศุลกากร กบั ปัญหาระบบบญัชธีรุกิจการนําเขา้ 

เพ่ือการวางแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาคดีภาษีศุลกากร 
ระยะเวลา สมัมนา 1-2 วนั (9.00-16.00) สถานท่ีจดัสมัมนา นอก และ ในสถานประกอบการ 

แนวคิด 
           กรมศุลกากรมีหนา้ท่ีจดัเก็บภาษีการนําเขา้-
ส่งออก และอีกทัง้ยงัมีการวางระบบบริหารความเสี่ยง การ
ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบ การหลีกเลี่ยงภาษี
ศุลกากร จึงไดมี้แผนการตรวจสอบในขณะผ่านพิธกีารขณะมี
การนําเขา้ และตรวจสอบซํา้อีกในอนาคต โดยส่งทีมงาน
เจา้หนา้ท่ีศุลกากรเขา้ไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ
เพ่ือคน้หาการกระทําความผิดท่ีเป็นสาเหตใุหเ้กิดชาํระภาษี
ขาดและผลลพัธคื์อปัญหาภาษีศุลกากรยอ้นหลงัซึง่ไดส้รา้ง
ความเจ็บปวดใหก้บัธรุกิจเป็นอย่างย่ิง เพราะตอ้งหาเงินจํา
นวมหาศาล มาชาํระภาษียอ้นหลงั จากผลการตรวจสอบ
ของศุลกากรท่ีเป็นสาเหตใุหค่้าภาษีศุลกากรขาด คือปัญหา
พิกดัศุลกากร (การใชร้หสัพิกดัผิดพลาด และ ใชอ้ตัรา
อากรเพ่ือการคํานวณภาษีผิดพลาด) และ ปัญหาระบบบญัชี
( เชน่ การบนัทึกบญัช ี การจดัเก็บเอกสาร การเคลื่อนไหว
ในระบบการนําเขา้-ส่งออก ท่ีนักบญัชกีระทําการบนัทึก
บญัชไีปแลว้โดยไม่รูว้่าเป็นการกระทําท่ีจะเกิดปัญหาทาง
ศุลกากรในอนาคตหรือตอ้งตกเป็นคดีศุลกากรในอนาคต) 
          ปัญหาทางศุลกากรทําใหธ้รุกิจนําเขา้-ส่งออก ไดร้บั
ความเสียหายเพราะการชาํระภาษีศลุกากรยอ้นหลงัและ
ค่าปรบัภาษี 

ปัญหาพิกดัศุลกากร 
           ปัญหามีว่า ทําอย่างไร ชือ่สินคา้ คําแปล
สินคา้ภาษาไทย กบัการใชร้หสัพิกดัศลุกากร ตอ้งมี
ความหมายท่ีสอดคลอ้งถกูตอ้งตรงกนักบัชือ่สินคา้+
ของจริง??? ถา้ใชร้หสัพิกดัถกูตอ้ง ใชอ้ตัราอากร
ถกูตอ้ง=ชาํระภาษีครบถว้น แต่ถา้ไม่ถกูตอ้ง= เป็น
ผลใหช้าํระภาษีเกิน ยกผลประโยชนใ์หร้ฐัไป แต่ถา้
เป็นผลทําใหช้าํระภาษีขาด ตอ้งตกเป็นคดีภาษี
ศุลกากร ธรุกิจตอ้งชาํระภาษียอ้นหลงัอีกครัง้ใหก้บั
กรมศุลกากร+ค่าปรบัภาษี 
ปัญหาระบบบญัชธีรุกิจนําเขา้ 
 ระบบบญัชธีรุกิจนําเขา้ นักบญัชี
จาํเป็นตอ้งศึกษากฎหมายศุลกากรทีเ่กี่ยวขอ้ง
เพราะมีเงื่อนไขอีกหลายขอ้ทีค่วบคุมการ
เคลื่อนไหวทีผู่ข้ายกบัผูซ้ือ้ทีมี่ธุรกรรมต่อกนั และ
ธรุกรรมบางอย่างอาจจะมีผลทาํใหเ้กิดภาษี
ศุลกากรยอ้นหลงัและตกเป็นคดีศุลกากรหาก
ศุลกากรตรวจสอบพบในอนาคต และถา้วนันี้รู ้
กฎหมาย วางแผนป้องกนัและแกไ้ขก่อนตกเป็น
คดีภาษีศุลกากร 

การจดัสมัมนาในครัง้นี ้ ฟรี...หนังสือและเอกสารทางกฎหมายดงันี ้
1)กฎหมายพิกดัศุลกากร  
2)รหสัพิกดัและอตัราอากรศุลกากรฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ. 2560  
3)คําอธบิายพิกดัศุลกากรฉบบัภาษาองักฤษและคําแปลภาษาไทย(EN)  
4)กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานหรือควบคุม เพื่อนํามาอา้งอิงในการปฏิบติังานอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  
5) คําวินิจฉัยพิกดัศุลกากรโดยกรมศุลกากร 

วิทยากร อ.ธญัณภสัส ์  ปัญญาดีวสุกุล (Lawyer /  Customs Specialist)Experian 28 years  
(ทนายความ /ผูช้าํนาญการศุลกากร/ทีป่รึกษากฎหมายธรุกิจนําเขา้-ส่งออก) 
(ประสบการณด์า้นคดีศุลกากรและพิธกีารศุลกากรเม่ือ พ.ศ.2532-ปัจจบุนั) (28ปี) 
การศึกษา 
     ปริญญาโท สาขา การคา้ระหว่างประเทศ 
          ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ์
          ปริญญาตรี  สาขา นิติศาสตร ์
ใบอนุญาต : 1. ทนายความ  2. ผูช้าํนาญการศุลกากร  3. NOTARY  PUBLIC 
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