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เรียน กรรมการผูจั้ ดการ ธุรกิจ การนํ าเข ้า-ส่งออก
่
้ บธุรกิจในอนาคต
ธุรกิจการนํ าเข ้า-ส่งออก จําตอ้ งให ้ความสําคัญต่อปัญหาทางศุลกากรทีจะเกิ
ดขึนกั
่ าเนิ นต่อไปอย่างไม่
โดยเฉพาะปัญหาภาษี ศุลกากรย้อนหลัง โดยการหันไปมองดูข ้างหลังของมุมภาพธุรกิจทีดํ
่
หยุด หากวันข ้างหน้าธุรกิจได ้รับการตรวจสอบการนํ าเข ้า-ส่งออกโดยกรมศุลกากรแลว้ ท่านมันใจไหมว่
า
่
ธุรกิจของท่านสอบผ่านแบบไม่มีปัญหาทางศุลกากร และจะสอบผ่านไปเรือยๆตามวิธีการตรวจสอบของ
่ าใหท้ า่ นมันใจได
่
ศุลกากรเป็ นระยะช่วงเวลาย้อนหลังทุก1-5ปี แลว้ อะไรเป็ นสิ่งทีทํ
ว้ ่าธุรกิจของท่านสอบผ่านแบบ
ไม่มีปัญหาทางศุลกากร
่
บริษท
ั สํานักกฎหมาย และ ผูช
้ าํ นาญการศุลกากร มีผชํ
ู ้ านาญการศุลกากรและทนายความ ซึงมี
ประสบการณ์ด ้านพิธีการศุลกากรและการจัดการคดีศุลกากร (พ.ศ.2532-ปัจจุบน
ั ) เพื่อนํ าเสนอความรู ้
ความสามารถและเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจการนํ าเข ้า-ส่งออก ในลักษณะการให ้บริการดังต่อไปนี ้
การได ้รับใบอนุ ญาต
1. ทนายความ
2. ผู ้ชํานาญการศุลกากร
3. NOTARY PUBLIC

งานบริการสํ าหรับธุรกิจการนําเข้ า-ส่ งออก
งานบริการ
1.ที่ปรึ กษากฎหมาย
2.งานใช้สิทธิ์ยนื่ อุทธรณ์
3.งานคดีศุลกากร
4.งานวางแผนระบบการนําเข้า-ส่งออก
5.งานวางแผนระบบพิธีการศุลกากร
6.งานจัดอบรม-สัมมนา

การว่าจ้างงาน
1.สัญญาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี ขึ้นไป
2.สัญญาตามแต่ละประเด็นปัญหาศุลกากร
3.สัญญาตามแต่ละคดีศุลกากร
4.สัญญาตามการวางแผนงานแต่ละครั้ง
5.สัญญาตามการวางแผนงานแต่ละครั้ง
6. สัญญาตามวัตถุประสงค์ของงานในแต่ละครั้ง
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อธิบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานได้ดังต่อไปนี้

1. งานที่ปรึกษากฎหมายศุลกากร
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน
1.1 นําคําปรึ กษาไปวางแผนการปฏิบตั ิงาน ให้ถกู ต้องตามกฎหมายศุลกากร
1.2 นําคําปรึ กษาไปวางแผนการป้ องกันปัญหาทางศุลกากร
1.3 นําคําปรึ กษาไปแก้ไขปัญหางานที่เกิดขึ้นมาแล้วเพื่อป้ องกันการตกเป็ นคดีศุลกากร
1.4 เพื่อจัดการให้คาํ ปรึ กษาข้อ2-5 และ ข้อ6 จัดอบรม-สัมมนา

2. งานใช้ สิทธิ์ยนื่ อุทธรณ์
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็ นผูต้ รวจสอบพบปัญหาแล้วสัง่ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็ นสาเหตุให้
ค่าภาษีศุลกากรที่ชาํ ระไว้แล้วขาด และจําต้องชําระภาษีศุลกากรเพิม่ ขึ้นเป็ นภาษีศุลกากรย้อนหลังและค่าปรับ
ภาษี
2.1 เพื่อต่อสูแ้ นวคิดของศุลกากรว่าไม่ถกู ต้อง
2.2 เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานใช้ในการต่อสูห้ รื อยืน่ ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์
2.3 เพื่อจัดทําหนังสือชี้แจงหรื อโต้แย้งต่อกรมศุลกากร
2.4 เพื่อใช้สิทธิ์ ในการอุทธรณ์ให้ทนั เวลาตามที่กฎหมายกําหนด
2.5 เพื่อเข้าสู่กระบวนพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ เช่นการยืน่ พยานหลักฐานเพิ่มเติม และการติดต่อ
ประสานงาน เพื่อให้การยืน่ พยานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์
2.6 เพื่อการรับผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์
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3. งานคดีศุลกากร

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน
3.1 เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
3.2 เพื่อทําหนังสือชี้แจงหรื อโต้แย้งต่อกรมศุลกากร
3.3 เพื่อการจัดการการระงับคดีในชั้นศุลกากร
3.4 วิเคราะห์หรื อประเมินค่าความเสียหายที่ธุรกิจได้รับและแนวทางในการต่อสูคดีศุลกากร
4. งานวางแผนระบบการนําเข้ า-ส่ งออก
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน
4.1 เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนป้ องกันปัญหาทางศุลกากรโดยชี้เฉพาะสินค้าแต่ละราย
4.2 เพื่อวัดความเสี่ยงของปัญหาและโอกาสการตกเป็ นคดีภาษีศุลกากร
5. งานวางแผนระบบพิธกี ารศุ ลกากร
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน
4.3 วางแผนการผ่านพิธีการศุลกากรให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายศุลกากร
4.4 วางแผนการผ่านพิธีการศุลกากรสําหรับสินค้าแต่ละราย
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6. งานจัดอบรม-สัมมนา

เรื่องที่ 1 ปัญหาพิกดั ศุ ลกากร กับ ปัญหาระบบบัญชีธุรกิจการนําเข้ า-ส่ งออก เพือ่ การวางแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาคดีภาษีศุลกากร
เนื่องจากสถิติการจับสินค้าของศุลกากรและทําให้ธุรกิจตกเป็ นคดีภาษีศุลกากรพบว่ามาจากปัญหาพิกดั
ศุลกากรและปัญหาระบบบัญชีธุรกิจการนําเข้า-ส่งออก ในการยกขึ้นบรรยายจะทําให้ผเู้ ข้ารับการสัมมนาได้
ประโยชน์จากการนําความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุ งหรื อวางแผนงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ-อ่านต่อฟรี หนังสือพิกดั ศุลกากรฉบับปรับปรุ งใหม่ปีพ.ศ.2560และคําอธิบายพิกดั ศุลกากรภาษาไทย-อังกฤษและกม.อื่น
สถานที่ : ห้องประชุมของบริ ษทั ผูเ้ ข้ารับสัมมนา
หรือ

สถานที่ : ห ้องอบรม-สัมมนา ชนั้ 4

ศูนย ์การค ้า พาราไดซ ์ ปาร ์ค ถนนศรีนครินทร ์
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่ ่ 1 ปัญหาพิกด
สัมมนา เรืองที
ั ศุลกากร กับ ปัญหาระบบบัญชีธรุ กิจการนํ าเข ้า
่
เพือการวางแผนป้ องกันและแกไ้ ขปัญหาคดีภาษี ศุลกากร

ระยะเวลา สัมมนา 1-2 วัน (9.00-16.00) สถานที่จัดสัมมนา นอก และ ในสถานประกอบการ
แนวคิด
ปัญหาพิกด
ั ศุลกากร
่ นค้า คําแปล
กรมศุลกากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีการนํ าเข ้าปัญหามีว่า ทําอย่างไร ชือสิ
้ งมีการวางระบบบริหารความเสี่ยง การ
ส่งออก และอีกทังยั
สินค้าภาษาไทย กับการใช ้รหัสพิกด
ั ศุลกากร ต้องมี
่
่
่ นค้า+
ป้ องกันและปราบปรามการลักลอบ การหลีกเลียงภาษี
ความหมายทีสอดคล ้องถูกต้องตรงกันกับชือสิ
ศุลกากร จึงได้มีแผนการตรวจสอบในขณะผ่านพิธก
ี ารขณะมี ของจริง??? ถ้าใช ้รหัสพิกด
ั ถูกต้อง ใช ้อัตราอากร
้ กในอนาคต โดยส่งทีมงาน
การนํ าเข ้า และตรวจสอบซําอี
ถูกต้อง=ชําระภาษีครบถ้วน แต่ถ ้าไม่ถก
ู ต้อง= เป็ น
่
เจ้าหน้าทีศุลกากรเข ้าไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ
ผลให ้ชําระภาษีเกิน ยกผลประโยชน์ให ้รัฐไป แต่ถ ้า
เพื่อค้นหาการกระทําความผิดที่เป็ นสาเหตุให ้เกิดชําระภาษี
เป็ นผลทําให ้ชําระภาษีขาด ต้องตกเป็ นคดีภาษี
่
้ ้กับ
ขาดและผลลัพธ ์คือปัญหาภาษีศุลกากรย ้อนหลังซึงได้สร้
าง
ศุลกากร ธุรกิจต้องชําระภาษีย ้อนหลังอีกครังให
่
ความเจ็บปวดให ้กับธุรกิจเป็ นอย่างยิง เพราะต้องหาเงินจํา
กรมศุลกากร+ค่าปรับภาษี
นวมหาศาล มาชําระภาษีย ้อนหลัง จากผลการตรวจสอบ
ปัญหาระบบบัญชีธรุ กิจนํ าเข ้า
ของศุลกากรที่เป็ นสาเหตุให ้ค่าภาษีศุลกากรขาด คือปัญหา
ระบบบัญชีธรุ กิจนํ าเข ้า นักบัญชี
พิกด
ั ศุลกากร (การใช ้รหัสพิกด
ั ผิดพลาด และ ใช ้อัตรา
่ ่ยวข ้อง
จําเป็ นตอ้ งศึกษากฎหมายศุลกากรทีเกี
อากรเพื่อการคํานวณภาษีผิดพลาด) และ ปัญหาระบบบัญชี
่
่
เพราะมีเงื อนไขอีกหลายข ้อทีควบคุมการ
( เช่น การบันทึกบัญชี การจัดเก็บเอกสาร การเคลื่อนไหว
่ ข
่ ธุรกรรมต่อกัน และ
เคลื่อนไหวทีผู
้ ายกับผูซ
้ อที
ื ้ มี
ในระบบการนํ าเข ้า-ส่งออก ที่นักบัญชีกระทําการบันทึก
ธุรกรรมบางอย่างอาจจะมีผลทําให ้เกิดภาษี
บัญชีไปแล ้วโดยไม่รูว้ ่าเป็ นการกระทําที่จะเกิดปัญหาทาง
ศุลกากรย้อนหลังและตกเป็ นคดีศุลกากรหาก
ศุลกากรในอนาคตหรือต้องตกเป็ นคดีศุลกากรในอนาคต)
ปัญหาทางศุลกากรทําให ้ธุรกิจนํ าเข ้า-ส่งออก ได้รับ ศุลกากรตรวจสอบพบในอนาคต และถา้ วันนี ้รู ้
กฎหมาย วางแผนป้ องกันและแกไ้ ขก่อนตกเป็ น
ความเสียหายเพราะการชําระภาษีศล
ุ กากรย ้อนหลังและ
ค่าปรับภาษี
คดีภาษีศุลกากร

้ ้ ฟรี...หนังสือและเอกสารทางกฎหมายดังนี ้
การจัดสัมมนาในครังนี
1)กฎหมายพิกด
ั ศุลกากร
2)รหัสพิกด
ั และอัตราอากรศุลกากรฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560
3)คําอธิบายพิกด
ั ศุลกากรฉบับภาษาอังกฤษและคําแปลภาษาไทย(EN)
่ ่เกี่ยวข ้องกับการปฏิบต
4)กฎหมายอืนที
ั ิงานหรือควบคุม เพื่อนํ ามาอ ้างอิงในการปฏิบต
ั ิงานอย่างถูกต ้องตามกฎหมาย
5) คําวินิจฉัยพิกด
ั ศุลกากรโดยกรมศุลกากร
วิทยากร อ.ธัญณภัสส ์ ปัญญาดีวสุกล
ุ (Lawyer / Customs Specialist)Experian 28 years
่ กษากฎหมายธุรกิจนํ าเข ้า-ส่งออก)
(ทนายความ /ผู ้ชํานาญการศุลกากร/ทีปรึ
(ประสบการณ์ด ้านคดีศล
ุ กากรและพิธก
ี ารศุลกากรเมื่อ พ.ศ.2532-ปัจจุบน
ั ) (28ปี )
การศึกษา
ปริญญาโท สาขา การค ้าระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ์
ปริญญาตรี สาขา นิ ติศาสตร ์
ใบอนุ ญาต : 1. ทนายความ 2. ผู ้ชํานาญการศุลกากร 3. NOTARY PUBLIC

