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    ประวัตคิวามเปนมาของกรมสรรพากร 
 
 ประวัติการจัดต้ังและแบงสวนราชการกรมสรรพากร 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงวางแผนปฏิรูปการปกครอง แลว ก็ได
ทรงวางระเบียบกิจการคลังใหมโดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังหอรัษฎากรพิพัฒนข้ึนในป 
พ.ศ. 2416 เพ่ือเก็บรายไดภาษีอากรของแผนดินมารวมไว ณ ท่ีแหงเดียว ตอมาจึงยกเปน
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีเสนาบดีประจําตางหากในปพ.ศ. 2435 การภาษีอากรก็ไดทรง
ปรับปรุงใหม โดยแตงต้ังขาหลวงคลังไปประจําทุกจังหวัดและทุกมณฑลเพื่อทําหนาท่ีเก็บภาษี 
อากรจากราษฎรโดยตรงแลวรวบรวมรายไดท้ังหมดสงมารวมไว ณ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
ราษฎรไมตองเสียภาษีอากรมากนอยลักลั่นกันเหมือนแตกอน ท้ังน้ียอมเปนการปรับปรุงระบบการ
คลังอยางยิ่งใหญ ทําใหผลประโยชนรายไดของแผนดิน เพ่ิมข้ึนกวาแตกอนมาก ในดานรายจายก็
ทรงวางพิกัดอัตราเงินเดือนใหแกขาราชการตามตําแหนงเปนท่ี แนนอนแทนเงินเบี้ยหวัดท่ีจายแต
เดิม และยังพระราชทานเบ้ียบํานาญแกขาราชการเพ่ือเปนเคร่ืองเลี้ยงชีพเม่ือรับ ราชการไมไดแลว 
อน่ึง ในป พ.ศ. 2439 พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหมีการจัดทํางบประมาณแผนดินข้ึน
เปนคร้ัง แรก อันเปนแบบฉบับท่ีจะตองทํางบประมาณแผนดินสืบมาทุกป 
          คร้ันป พ.ศ. 2463 (ร.ศ.112) ประเทศไทยตองประสบวิกฤตทางการเมืองอยางหนัก ดวย
ฝร่ังเศสยกกองทหารมารุกรานดินแดนฝงแมนํ้าโขง รัฐบาลจําเปนตองสงทหารไปตั้งรับขาศึกท่ี
เมืองอุบลราชธานี ทําใหเมืองปราจีนบุรีมีความสําคัญ ทางดานยุทธศาสตรและทาง การเมืองข้ึน
ฉะน้ัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหต้ังเมืองปราจีนบุรีเปนมณฑลขึ้นเปนคร้ังแรกใน
ประวัติศาสตร และโปรดใหพระยาฤทธิรงครณเฉท (ศุกร ชูโต) เปนขาหลวงเทศาภิบาล ตอมาใน
การประชุม สมุหเทศาภิบาลครั้งแรกในป พ.ศ. 2438 พระยาฤทธิรงครณเฉท กราบทูลเสนาบดี
กระทรวง มหาดไทยวาอากรคานํ้าในมณฑลปราจีนบุรี รัฐบาลไดรับเงินอากรเขาพระคลัง นอยกวา
เทาท่ีควรจะได เพราะนายอากรท่ีรับผูกขาดไมมีเวลาท่ีจะเก็บไดท่ัวถึง ถาใหสมุหเทศาภิบาล
จัดเก็บอากรคานํ้าและ ใหรางวัลสวนลดแกกํานัน ผูใหญบานท่ีจัดต้ังข้ึนใหม ใหเปนพนักงานเก็บ 

 

จะไดเงินหลวงเพิ่มข้ึนอีกมากมาย เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจึงนําความไปกราบทูลกรมขุนศิริ
ธัชสังกาศ เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติซ่ึงไมทรงเห็นชอบดวย ดังปรากฎขอความใน
หนังสือ สาสนสมเด็จ ลาย พระหัตถของสมเด็จกรมพระยาดํารงฯซ่ึงทรงดํารงตําแหนงเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยใน สมัยน้ัน มีหนังสือทูลสมเด็จกรมพระยานริศราฯ ลงวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 
2478 อธิบายเร่ืองเปลี่ยนวิธีเก็บภาษีอากรดังน้ี 
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ยุทธศาสตรกรมสรรพากร 

ยุทธศาสตรที่ 1 รักษาเสถียรภาพทางรายไดภาษีอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการบริการเพื่อเสริมสรางการแขงขันทาง 

เศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางธรรมาภิบาลและสภาพแวดลอมการทํางานในองคกร 

 
วิสัยทัศน 

จัดเก็บภาษีทันสมัย ใสใจบริการ ยึดม่ันธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมไทย 
 
พันธกิจ 

1.จัดเก็บภาษีใหไดตามประมาณการ 
2. ใหบริการและสรางความสมัครใจในการเสียภาษี 
3.เสนอแนะการใชนโยบายทางภาษีอากรอยางท่ัวถึงเปนธรรม 
4. สามารถใชเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแขงขันของประเทศตอ 

กระทรวงการคลัง 
 
คานิยม 

I  Integrity     จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
A  Accountability    ความรับผิดชอบ 
M  Mastery     ความเปนมืออาชีพ 
R  Respect & Responsiveness   การใหเกียรติและสนองตอลูกคา 
D  Development     การพัฒนาและคิดคานส่ิงใหม 
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 ความรูเกี่ยวกับภาษีอากร 
 
 
 
  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา         

  ภาษีเงินไดนิติบุคคล        

  ภาษีมูลคาเพิ่ม           

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ         

  ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย       

  อากรแสตมป         

  เลขประจําตัวผูเสียภาษี       

  สิทธิและหนาท่ีผูเสียภาษี       

  การอุทธรณภาษีอากรฯ        

  มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี   
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ภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา 
      
      ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา..... คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลท่ัวไป หรือจากหนวยภาษีท่ีมี
ลักษณะพิเศษ ตามท่ีกฎหมายกําหนดและมีรายไดเกิดข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนด โดยปกติจัดเก็บ
เปนรายป รายไดท่ีเกิดข้ึนในปใดๆ ผูมีรายไดมีหนาท่ีตองนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดง
รายการภาษีท่ีกําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป สําหรับผูมีเงินไดบางกรณี
กฎหมายยังกําหนดใหยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนคร่ึงป สําหรับรายได ท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงคร่ึงปแรก 
เพ่ือเปนการบรรเทาภาระภาษีท่ีตองชําระและเงินไดบางกรณี กฎหมายกําหนดให ผูจายทําหนาท่ี
หักภาษี ณ ท่ีจายจากเงินไดท่ีจายบางสวน เพ่ือใหมีการทยอยชําระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเกิดข้ึนอีก
ดวย 
 
 ใครมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ?  

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก ผูท่ีมีเงินไดเกิดข้ึนระหวางปท่ีผานมาโดยมี
สถานะอยางหน่ึงอยางใด ดังน้ี 
        1)   บุคคลธรรมดา  
        2)   หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  
        3)   ผูถึงแกความตายระหวางปภาษี  
        4)   กองมรดกท่ียังไมไดแบง  
 
 เมื่อมีเงินไดเกิดข้ึนแลวผูมีหนาที่เสียภาษีจะตองทําอะไรบาง?  

1. ขอมีเลข และบัตรประจําตัวผูเสียภาษี ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีมีเงินไดเกิดข้ึน 
กรณีเปนผูมีเงินได ท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน ไดแก เปนคนตางดาว หรือกองมรดกท่ียังไมได
แบง  เวนแต ผูมีเงินได ท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน สามารถใช เลขประจําตัวประชาชน แทนเลข
ประจําตัว ผูเสียภาษีอากรได โดยไมตองขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรอีก  

ผูมีเงินไดท่ีมีภูมิลําเนา อยูในกรุงเทพมหานคร อาจยื่นคํารอง ณ สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานคร ท้ัง 30 แหง หรือ สํานักสรรพากรพื้นท่ี สาขา(อําเภอ)ทุกแหง 

สําหรับในตางจังหวัด ยื่นคําขอไดท่ีสํานักงานสรรพากร พ้ืนท่ี (จังหวัด) และสํานักงาน
สรรพากร พ้ืนท่ีสาขา (อําเภอ) ทุกแหง แลวแตกรณี 
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2. ย่ืนแบบแสดงรายการ ปกติปละ 1 ครั้ง เงินได ของปใด ก็ยื่นแบบฯ ภายใน วันท่ี 31 
มีนาคม ของปถัดไป เวนแต เงินได บางลักษณะ เชน การใหเชา ทรัพยสิน เงินไดจาก วิชาชีพ
อิสระ เงินไดจาก การรับเหมา เงินได  จากธุรกิจ การพาณิชย เปนตน จะตอง ยื่นแบบฯ ตอนกลาง
ป สําหรับเงินได ท่ีเกิดข้ึนใน 6 เดือนแรก ภายใน เดือนกันยายน ของทุกป 
 
 เงินไดอะไรบางที่ตองเสียภาษี? 

ตามกฎหมาย เงินไดท่ีตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เรียกวา "เงินไดพึงประเมิน" 
หมายถึง เงินไดของบุคคลใดๆ หรือหนวยภาษีใดขางตนท่ีเกิดข้ึนระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 
ธันวาคม ของปใดๆ หรือเงินได ท่ีเกิดข้ึนในปภาษี ไดแก 

1. เงิน 

 

  

2. ทรัพยสินซ่ึงอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน ท่ีไดรับจริง ท่ีไดรับจริง 

3. ประโยชนซ่ึงอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน (เกณฑเงินสด) 

4. เงินคาภาษีอากรท่ีผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนให     

5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกําหนด     

  
ผูที่มีเงินไดเกิดข้ึนในระหวางปภาษีมีหนาที่ตองยื่นแบบฯ เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทุก
กรณีหรือไม? 
            ผูท่ีมีเงินไดเกิดข้ึนระหวางปภาษีจะมีหนาท่ีตองยื่นแบบฯ ก็ตอเม่ือมีเงินไดถึงเกณฑข้ัน
ตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด ไมวาเม่ือคํานวณภาษีแลวจะมีภาษีตองชําระเพิ่มเติมหรือไมก็ตาม ดังน้ี 
               1. ผูมีเงินไดจากการจางแรงงานประเภทเงินเดือน คาจางท่ีไดรับในปภาษีน้ัน (ต้ังแต 
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) 

2. ผูมีเงินไดจากการทําธุรกิจการคาทั่วไปที่มิใชเกิดจากการจางแรงงานท่ีไดรับในป
ภาษีน้ัน (ต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) 

- กรณีไมมีคูสมรสตองมีเงินไดพึงประเมินเกิน 30,000 บาท 
- กรณีมีคูสมรสไมวาฝายเดียวหรือท้ังสองฝายตองมีเงินไดพึงประเมินรวมกัน เกิน 60,000  

บาท 
3. กองมรดกของผูตายที่ยังไมแบงเกิน 30,000 บาท 
4. หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลเกิน 30,000 บาท 
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ภาษเีงินไดนิติบุคคล 
 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนภาษีอากรประเภทหน่ึงท่ีบัญญัติไว ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บ
จากเงินไดของบริษัท หรือ หางหุนสวนนิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บท่ีสําคัญๆ โดยลําดับดังน้ี 
 
ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดแก บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ท่ีจดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีไมไดจดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดวย ดังน้ี  
         บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล มีดังน้ี  
       (1)   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ไดแก  
               ก.   บริษัท จํากัด  
               ข.   บริษัทมหาชน จํากัด  
               ค.   หางหุนสวนจํากัด  
               ง.   หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน  
       (2)   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ ซ่ึงมีหนาท่ี
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย ก็ตอเม่ือเขาเง่ือนไขขอใดขอหน่ึง ดังตอไปนี้  
               ก.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศน้ัน เขามากระทํากิจการในประเทศไทย 
(มาตรา 66 วรรคแรก แหงประมวลรัษฎากร)  
               ข.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศน้ัน กระทํากิจการในที่อื่นๆ รวมท้ังใน
ประเทศไทย (มาตรา 66 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร)  
               ค.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศน้ัน กระทํากิจการอื่นๆรวมทั้งใน
ประเทศไทยและกิจการท่ีกระทําน้ันเปนกิจการขนสงระหวางประเทศ (มาตรา 67 แหงประมวล
รัษฎากร)  
               ง.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศน้ัน มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย 
แตไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ท่ีจายจากหรือในประเทศไทย 
(มาตรา 70) 
               จ.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศ
ไทย ตามมาตรา 76 วรรคสอง และมาตรา 76 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ไดจําหนายเงินกําไรหรือ
เงินประเภทอ่ืนท่ีกันไวจากกําไร หรือถือไดวาเปนเงินกําไรออกไปจากประเทศไทย (มาตรา 70 ทวิ 
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แหงประมวลรัษฎากร) 
               ฉ.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศน้ัน มิไดเขามาทํากิจการในประเทศไทย
โดยตรง หากแตมีลูกจางหรือผูทําการแทนหรือผูทําการติดตอ ในการประกอบกิจการในประเทศ
ไทย ซ่ึงเปนเหตุใหไดรับเงินไดหรือผลกําไรในประเทศไทย (มาตรา 76 ทวิ)  
       (3)   กิจการซึ่งดําเนินการเปนทางคา หรือหากําไร โดย  
               ก.   รัฐบาลตางประเทศ  
               ข.   องคการของรัฐบาลตางประเทศ  
               ค.   นิติบุคคลอื่นท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ  
       (4)   กิจการรวมคา (Joint Venture) ไดแก กิจการท่ีดําเนินการรวมกันเปนทางคาหรือหา
กําไร ระหวางบุคคลดังตอไปน้ีคือ  
               ก.   บริษัทกับบริษัท  
               ข.   บริษัทกับหางหุนสวนนิติบุคคล  
               ค.   หางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนนิติบุคคล  
               ง.   บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา  
               จ.   บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  
               ฉ.   บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนสามัญ  
               ช.   บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับนิติบุคคลอื่น  
       (5)   มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายไดแตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนองคการหรือสถานสาธารณกุศล  
       (6)   นิติบุคคลที่อธิบดกีําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร 
 
นิติบุคคลที่ไมตองเสียภาษีเงินได 

นิติบุคคลอื่นๆ นอกจากท่ีกลาวในขางตน และเฉพาะที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย เชน 
กระทรวง ทบวง กรม องคการ ของรัฐบาลหรือสหกรณ ไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลแต
อยางใด  

อยางไรก็ตาม ยังมีนิติบุคคลอีกบางประเภทที่เขาลักษณะตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
ประมวลรัษฎากร แตไดรับการยกเวนตามบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ไดแก  
       (1)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามขอผูกพันท่ีประเทศไทยมีอยูตามสัญญาวาดวยความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ หรือทางเทคนิคระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ  
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ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 

ระบบคอมพิวเตอร  (Computer System) 
 ระบบ  (System)  คือ  กลุมขององคประกอบทีม่ีความสัมพนัธกันและทํางาน

รวมกัน  ซึ่งระบบคอมพวิเตอรจะมอีงคประกอบที่สําคัญ  3  สวน  คือ 
1. ฮารดแวร  (Hardware) คือตัวเครื่องคอมพิวเตอรเชน  คียบอรด  

จอภาพ  CPU Diskette Modem  เปนตน 
2. ซอฟตแวร  (Software)  คือลําดับข้ันตอนการทํางานของคําส่ังซึ่งจะ

ทําหนาที่บอกคอมพิวเตอรวาใหทําอะไรโดยทั่วไปซอฟตแวรแบงออกไดเปน  2 ชนิดคือ  
Application Software  และ  System Software 

3. บุคลากร (Peopleware) คือบุคคลที่ใชคอมพิวเตอร  เชน  
Programmer,System Analysis เปนตน  จัดวาเปนสวนสําคัญที่สุดของการใชคอมพิวเตอร 
 
ขนาดของคอมพิวเตอร 

 คอมพิวเตอรแบงออกเปน  6  ประเภท  คือ 
1. Microcomputer  หรือคอมพวิเตอรตั้งโตะ  เปนคอมพิวเตอรขนาด

เล็ก  ซึ่งทํางานโดยใชระบบผูใชคนเดียว  (Single–user System) คอมพิวเตอรประเภทนี้
แบงไดเปน  2  ประเภท  คอื 

1) Personal Computers (PCs) เปนคอมพวิเตอรที่เคล่ือนยายได
สะดวก  เหมาะกับงานประเภท  Word Processing  และ  Spreadsheets 

2) Workstations  (สถานีงาน)  เปนคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ
สูง  ราคาแพง  นิยมนําไปใชงานทางดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร 

2. Minicomputer  เปนคอมพิวเตอรที่มีความรวดเร็วในการประมวลผล
และความจุต่ํากวาระบบเมนเฟรม  มินิคอมพิวเตอรจะทํางานโดยใชระบบผูใชหลายคน  
(Multi–user System)  สวนใหญนิยมนํามาประยุกตใชงานกับบริษัทขนาดกลาง    

3. Mainframe Computer  เปนคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพต่ํารองจาก  
Supercomputer  มีความเร็วในการประมวลผลและความจุสูง สวนใหญมักจะนําไปใชงานกับ
องคกรขนาดใหญ    
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4. Supercomputer  เปนคอมพิวเตอรที่มีความจุในการจัดเก็บขอมูลสูง  
และมีความเร็วในการประมวลผลสูงมาก  จึงเหมาะสําหรับการพยากรณอากาศการออกแบบ
เครื่องบิน  และงานวิจันทางวิทยาศาสตร 

5. Network Computer  เปนการนําเอา  Computer  หลาย ๆ  เครื่อง
มาตอเขาดวยกัน  เพื่อแชรขอมูล  แชรฮารดแวร  แชรซอฟตแวร  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

6. Embeded Computer  คือ  คอมพิวเตอรที่เปนองคประกอบของระบบ
อื่น  ซึ่งจะถูกกําหนดขั้นตอนการทํางานโดยเฉพาะ  (Dedicated Task)  เอาไว  เชน  ไมโคร
โพรเซสเซอรที่ควบคุมระบบเครื่องยนตของยานพาหนะ 

  
 ยุคของคอมพิวเตอร   

ไดมีการแบงยุคของคอมพิวเตอรออกเปนยุคตาง ๆ  ตามเทคโนโลยีที่
เปล่ียนแปลงไปไดดังนี้ 
                       ยุคที่ 1 เปนยุคของเทคโนโลยีหลอดสุญญากาศ  (Vacuum Tube) 

                        ยุคที่ 2 เปนยุคของเทคโนโลยีทรานซิสเตอร  (Transistor)  และใชวงแหวน
แมเหล็ก  (Magnetic Core)  เปนส่ือเก็บขอมูลหลักภายใน 

                         ยุคที่ 3 เปนยุคของ  Solid – Logic Technology  ซึ่งจะมีการนําเอา  
Integrated Circuits  (IC) ซึ่งไดแก  สารก่ึงตัวนํา  (Semiconductor)  ชิ้นเล็ก ๆ  ที่สามารถ
บรรจุวงจรทางตรรกะ(Logic Circuit)  ไวไดหลายวงจร  ซึ่งวงจรเหลานี้จะถูกบรรจุไวในแผน
ซิลิคอนซิป  (Silicon Chip)  จึงทําใหคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลง  แตทํางานไดเร็วข้ึน 

                      ยุคที่ 4 เปนยุคของ  LSI  (Large Scale Integrated Circuit)  และ  VLSI  
(Very Large Scale Integration) โดยที่เทคโนโลยี  LSI นําไปสูการพัฒนา  Microprocessor  
ซึ่งใชในMicrocomputer 

                      ยุคที่ 5 ในยุคนี้จะเนนการออกแบบใหเครื่องมีโพรเซสเซอรหลายๆ  ตัว  
ทํางานเปนคูขนานไปอันจะเปนการเพิ่มพลังการประมวลผลอยางมหาศาล  มีการให
ความสําคัญกับงานปญญาประดิษฐ  (Artificial Intelligence)  กันมากขึ้น  โดยพยายามทําให
คอมพิวเตอรสามารถ ที่จะเรียนรูไดดวยตัวเอง 
ประเภทของคอมพิวเตอรตามลักษณะการใชงาน 
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การจัดการของแฟมขอมูล  (File Organizing) 
การจัดรูปแบบของระเบยีนแฟมขอมลูเพื่อทําใหสามารถเรียกใชงานไดสะดวกและ

รวดเร็วนั้น จะตองคํานึงถึงลักษณะการเก็บขอมูล ชนิดของสื่อรับและเก็บขอมูล ตลอดจนถึง
อัตราการเขาถึงขอมูลและการปรับปรุงแกไขขอมูล โดยการจัดการแฟมขอมูลนี้สามารถแบง
ได 3 ลักษณะ คอื 

 
 1. แฟมขอมูลแบบเรียงตามลําดับ  (Sequential File) 

คือการจัดการแฟมขอมลูในลักษณะที่ระเบียนในแฟมขอมูลถูกเรียงตามลําดับไวเรียบรอย
แลว โดยอาจเรียงตามคารหัส (Key) จากนอยไปมาก หรือจากมากไปนอยก็ได 

 การคนหาขอมูลแบบเรียงรหสัตามลําดับ (Sequential Search) สามารถทําได 
2 วิธ ี ดังนี้ 

– การคนหาแบบเสนตรง  (Linear Search) เปนการคนหาขอมูลทีละ
ระเบียน โดยเริ่มจากระเบียนแรกจนถึงระเบียนที่ตองการตามคาของรหัส ซึ่งการคนหาอาจจะ
หยุดหากคาของรหัสระเบียนที่คนหาสูงกวาคาของรหัสที่ตองการหา 

– การคนหาแบบแบงครึ่ง  (Binary Search) เปนวิธีการเปรียบเทียบคาที่
ตองการคนหากับคาของรหัสของระเบียนที่อยูกึ่งกลางแฟมขอมูล หากเปรียบเทียบแลวคาที่
ตองการคนหานอยกวาคารหัสของระเบียนในแฟมขอมูลที่อยูกึ่งกลางก็จะทําการคนหาเฉพาะ
ครึ่งแรกของแฟมขอมูล แตหากคาที่ตองการคนหามากกวาก็จะทําการคนหาเฉพาะครึ่งหลัง
ของแฟมขอมูล ดังนั้นการคนหาดวยวิธีนี้จึงใชเวลาคนหาโดยเฉล่ียนอยกวาการคนหาขอมูล
แบบเสนตรง 

 สื่อขอมูล  ส่ือที่ใชในการบันทึกขอมูลแบบเรียงตามลําดับ สามารถใชไดทั้ง
ส่ือที่เปนเทปแมเหล็กและจานแมเหล็ก 

 ขอดีของการจัดขอมูลในแฟมขอมูลแบบเรียงตามลําดับ 
1. เขาใจงายและสะดวกตอการเขียนคําส่ังงาน นอกจากนี้ยังเหมาะสมตอ

การประมวลผลขอมูลที่ตองการประมวลผลทุกระเบียนอีกดวย เชน การประมวลผลการขึ้น
เงินเดือนพนักงานเมื่อส้ินป 

2. สะดวกตอการคนหาขอมูล และเหมาะตอการประมวลผลทุกระเบียน
สําหรับแฟมขอมูลที่มีปริมาณขอมูลมาก ๆ  

3. ปองกันการสูญหายของขอมูลในแฟมขอมูล เนื่องจากจะมีการทํา
สําเนาแฟมขอมูล (Back File) เก็บไวในเทปแมเหล็ก 
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ระบบเครือขาย 

หมายถึง  ระบบการส่ือสารขอมูลที่ประกอบดวยผูสง  ผูรับ  และตัวกลางใน
การสง  สําหรับระบบเครือขายพื้นฐานจะประกอบดวยผูสงและผูรับอยางละ  1  แตสําหรับ
ระบบเครือขายขอมูลขนาดใหญข้ึนไปจะมีผูรับและผูสงมากข้ึน  และระยะทางการสื่อสาร
ขอมูลก็อาจไกลกันมาก  เชน  การส่ือสารขอมูลขามประเทศ  หรือขามทวีปเปนตน  เครือขาย
จะมีอยูดวยกันหลายประเภท  ดังนี้ 

1. เครือขายระยะไกล  (WAN : Wide Area Network)  เปนเครือขายที่มี
ขนาดใหญที่มีขอบเขตกวางไกลครอบคลุมทั่วประเทศและระหวางประเทศ  ซึ่งเครือขายนี้
อาจประกอบดวยเครือขายยอย  เชนLAN  หรือ  MAN  ตอรวมกันเปนเครือขาย  โดยปกติมี
อัตราการสงขอมูลต่ํา  และมีความผิดพลาดในการสงขอมูลสูง  การสงขอมูลอาจใชอุปกรณ
พวกโมเด็มมาชวย 

2. เครือขายระดับเมือง  (MAN : Metropolitan Area Network)  เปน
เครือขายที่ครอบคลุมทั้งตัวเมือง  เชน  การแพรขอมูลภาพดวยระบบเคเบิลทีวี  หรือการสง
ขอมูลดวยคล่ืนวิทยุ 

3. เครือขายทองถิ่น  (LAN : Local Area Network)  เปนเครือขายเฉพาะที่  
ครอบคลุมเขตไมกวางนัก  (ไมกี่กิโลเมตร)  เชน  เครือขายภายในอาคารหนึ่ง ๆ  LAN  นั้น
จะสงขอมูลดวยความเร็วสูง  (หลาย ๆ  Mbps)  และอัตราความผิดพลาดของขอมูลต่ํา 
  อุปกรณคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย 

 1. Modem  ยอมาจาก  MOdulate/DEModulate  คือ  อุปกรณที่เปล่ียน
สัญญาณดิจิตอลเปนสัญญาณอนาลอก  (Modulation)  หรือเปล่ียนสัญญาณอนาลอกเปน
สัญญาณดิจิตอล  (Demodulate) 

อัตราการสงขอมูลของ  Modem  มีหนวยวัดเปน  BPS  (Bits Per 
Second)  และมีการสงแบบอนุกรม  (Serial Transmission)  คือ  จะสงขอมูลทีละบิตในหนึ่ง
เวลา 

โมเด็มแบงออกเปน  3  ประเภท  คือ 
1) Acoustic Coupler Modem  เปนโมเด็มที่ใชรวมกับเครื่องรับ

โทรศัพท  โดยใชหูโทรศัพทวางบนโมเด็ม  มีขอดี  คือ  สามารถตอกับเครื่องรับโทรศัพทได
ทุกเคร่ือง 
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โปรแกรมประยุกตใชงานประเภทตางๆ 
 

โปรแกรมตารางทําการ (Spreadsheets) 
เปนซอฟตแวรที่มีไวใหผูใชสรางตารางและจัดระบบการเงิน โดยการใสขอมูลลง

ในแถว (Row) และสดมภ (Column) จัดเรียงเปนตะแกรงบนจอภาพของคอมพิวเตอร 
ตัวอยางของโปรแกรมตารางทําการที่สําคัญ ไดแก VisiCalc, Multiplan, Lotus 1–2–3, 
Microsoft Excel, Quattro Pro เปนตน 

 ประโยชนของโปรแกรมตารางทําการ คือ 
1.  เตรียมการและจัดการวิเคราะหงบประมาณทางการเงินเพื่อเสนอ

ผูบริหาร 
2. ทําการพยากรณยอดขายโดยดูจากแนวโนมในอดีต และสรางคา

พยากรณในอนาคตไดดวย 
3. ควบคมุระบบสินคาคงคลัง 
4. กําหนดราคาสินคาโดยใชขอมูลตนทนุของสินคาเปนตัวกําหนด 
5. วิเคราะห Product Performance โดยอาศัยปจจัยจากตนทุนของการ

ผลิต ยอดขายและความพอใจของลกูคา 
6. มีการวิเคราะหขอมูลและแสดงผลเปนกราฟเพื่อชวยในการตดัสินใจ 
7. ใชในการวิเคราะหหาหนทางของการลงทุนและวิเคราะหคาใชจาย 

ความสามารถที่เปนจุดเดนของโปรแกรมตารางทําการ คือ การคํานวณได
เองโดยอัตโนมัติ (Automatic Recalculating) นอกจากนี้ยังสามารถใชในการสราง
แบบจําลองเพื่อใชในการตัดสินใจภายใตคําถามประเภท “What If” คําถามประเภทนี้
หมายความวา จะเกิดอะไรข้ึนถาหากวาปจจัยบางอยางเปล่ียนไป เชน จะเกิดอะไรข้ึนถาหา
กวาตนทุนวัตถุดิบในการผลิตข้ึนราคาไปอีก 10% เปนตน 

ตําแหนงที่บันทึกขอมูล เซลลแตละเซลลที่ปรากฏในตาราทําการนั้น จะบงบอก
ถึงตําแหนงของแถวละสดมภ ซึ่งเซลลที่ A1 นั้น ปกติจะเรียกวา Home Address โดย
สดมภสุดทายของ Lotus 1–2–3 ก็คือ  IV  

Control Panel หรือ Status Line จะประกอบดวยขอสนเทศของการใชงานใน
ระบบกระดาษทําการ โดยที่ Control Panel จะเปล่ียนแปลงสารสนเทศของการใชงานไป
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ตามการเลือกของผูใชงาน ตัวอยางของ Control Panel ไดแก Cell Pointer, Menu Line และ 
Mode Indicator 

กราฟก เปนความสามารถดานหนึ่งของโปรแกรมตารางทําการ โดยโปรแกรม
จะสรางรูปกราฟแบบตาง ๆ เพื่อใชในการตัดสินเพื่อวางแผน หรือเลือกยุทธวิธีดําเนินงาน 
แผนภูมิที่เลือกสรางจะประกอบดวยกราฟตาง ๆ ที่ใชงานตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 1. กราฟเสน (Line Graph) จะเหมาะสมกับการแสดงถึงขนาดของขอมูล 
เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลของตัวแปรที่สัมพันธกัน เชน แนวโนมของมูลคาการขายตาม
กาลเวลา 

2. กราฟแทง (Bar Graph) เปนกราฟท่ีแสดงมูลคาของตัวแปรที่สนใจใน
แตละกลุมเปรียบเทียบกัน 

3. กราฟแกน X, Y (XY Graph) จะมีลักษณะคลายกับกราฟเสน แตจะ
ตางกันตรงที่วาในแตละจุดของกราฟจะประกอบดวยจุด XY ปกติแลวจะใชในการ
เปรียบเทียบคาของสิ่งที่เราสนใจ เชน คาใชจายในการโฆษณาเปรียบเทียบกับคาใชจายใน
ดานอื่น ๆ 

 4. Stacked Bar มีลักษณะคลายกับกราฟแทง แตจะตางกันก็ตรงท่ี 
Stacked Bar จะแสดงความหนาแนนสะสมของมูลคาตาง ๆ เชน การแสดงยอดขายในแตละ
ไตรมาส โดยจําแนกตามพื้นที่ตาง ๆ กัน 

 ฟงกชันและการคํานวณ เปนการคํานวณผลรวมของเซลลตาง ๆตลอดจน
การคํานวณฟงกชันทางคณิตศาสตร หรือทําการหาคาภายใตเงื่อนไขของขอบเขต (Range) 
ของเซลลตาง ๆ ที่กําหนด โดยมีตัวเลขที่ใชในการคํานวณอยู 2 ลักษณะ คือ 

1.Relative Addressing คือ คาที่ทําใหสูตรที่อยูในแตละเซลลเปล่ียนแปลงโดย
สัมพันธกับตําแหนงของเซลล 

2.Absolute Addressing คือ คาคงทีซ่ึ่งไมไดเปล่ียนแปลงไปตามตําแหนงของ
เซลล 

โปรแกรมตารางทําการ 3 มิติ (Three Dimensional Spreadsheet) รูปแบบ
ของตารางทําการแบบ 3 มิติ พัฒนามาจากแนวการทํางานของโปรแกรม Lotus รุนเกา ซึ่ง
การใชตารางทําการแบบ 3 มิติ ไมไดหมายความวาจอภาพจะแสดงตารางทําการในรูปของ 3 
มิติได แตการแสดงภาพ 3 มิติ จะใช Page แทนการแสดงผล ตัวอยางของโปรแกรมนี้ 
เชน Boeing Calc,Lotus Release 3 เปนตน โดยที่ Boeing Calcจะมีความสามารถในการ 
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แนวขอสอบ คอมพิวเตอร ชุดที่ 2  
 
1.ถาพิมพงานดวย Microsoft Word แลวเรียกขอมูลผาน Web Browser มาดู ในขณะท่ีเรียก
ขอมูลมาดูนั้น เราเรียก Microsoft Word วาทําหนาที่ในสวนที่เปน 
 ก. Background Mode  ข. Front Mode  
 ค.  Back Mode  ง. Dual Mode 
 ตอบ  ก.   
 Foreground Mode  คือ  งานท่ีคอมพิวเตอรกําลังทําอยูในหนาตางที่กําลังใชงาน  
(Active Window)  ในกรณีที่คอมพิวเตอรนั้นสามารถทําไดหลายโปรแกรมหรือหลาย ๆ  
หนาตางพรอมกัน(Multitasking)  สําหรับ  Background Mode  คือ  หนาตางพื้นหลังที่เรา
ยังไมไดใชงานในขณะนั้นซึ่งจะซอนอยูหลังหนาตางที่กําลังใชงาน  (Foreground) 
 
2.โปรแกรมฝงตัว หรอื Resident Program เปนโปรแกรมซึ่งเมื่อติดตัง้แลวจะอยูในสวนของ 
 ก. Hard Disk  ข. Diskette  
 ค. Operating System  ง. Memory 
 ตอบ  ง.   
 โปรแกรมประเภทฝงตัว  (Resident Program)  เปนโปรแกรมที่ถูกออก–แบบใหคงอยู
ในหนวยความจํา  (Memory)  ซึ่งสามารถเขาถึงโดยสุมไดตลอดเวลา  เพื่อใหผูใชสามารถ
นํามาใชงานไดอยางรวดเร็ว  ถึงแมวาจะมีโปรแกรมประเภทอื่นอยูในหนวยความจําก็ตาม
ตัวอยางเชน  SideKick  (SK), Lotus Metro, Print Spooler Program  เปนตน 
 
3.ขอใดไมใชหนาที่ของระบบปฏบิัตกิาร  
 ก. I/O Management  ข. Memory Management  
 ค. Processor Management  ง. ไมมีขอใดผิด 
 ตอบ ค.   
 หนาที่ของระบบปฏบิัตกิารมีดังนี้  คือ 
 1.  การจัดการในสวนของการติดตอกับอุปกรณอินพตุและเอาทพุต  (I/O 
Management) 
 2.  การจัดการในหนวยความจําของคอมพิวเตอร(Memory Management) 
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 3.  ความสามารถในการรับคําส่ังเขาไปปฏิบัติการ  (Command Processing)  ซึ่ง
เปรียบเสมือนแมบานที่ควบคุมการทํางานของระบบคอมพวิเตอร 
 
4.คอมพวิเตอรที่สง Web Pages ใหกับผูใชงานตามที่ผูใชรองขอ เรียกวา 
 ก. Web Link  ข. Web Server  
 ค. Web Client  ง. Web Services 
 ตอบ  ข.  
 เครื่องบริการเว็บ  (Web Server)  คือ  โปรแกรมท่ีรับการรองขอ  (Request)  สําหรับ
สารสนเทศที่เปนไปตามกฎเกณฑในการสงไฮเปอรเท็กซ  (Hypertext)  ใน  WWW  เครื่อง
บริการจะประมวลผลการรองขอเหลานี้และสงเอกสารไปใหตามท่ีรองขอ 
 
5.ขอใดถูกตองเกี่ยวกับ Internet 
 ก. E – book เปนบริการหลักบริการหนึ่งของ Internet  
 ข. เปนเครือขายในระดับ MAN 
 ค. รัฐบาลแตละประเทศเปนเจาของเครือขาย Internet ของประเทศนั้น ๆ 
 ง. บุคคลทั่วไปใชงาน Internet ผาน Internet Service Provider 
 ตอบ ง.  
 ตัวเลือกท่ี  ก. – ค.  ผิด  เนื่องจากเครือขายอินเตอรเน็ตเปนเครือขายระดับ  WAN  โดย
มีWWW (World Wide Web)  เปนบริการหลักบริการหนึ่งของ  Internet  นอกจากนี้ระบบ
อินเตอรเน็ตทั้งหมดจะถูกควบคุมดูแลโดยสมาคมอินเตอรเน็ตนานาชาติ  (Internet 
Societies : ISOC) 
 
6.WYSIWYG (What You See Is What You Get) เปนข้ันตอนใดในการใชโปรแกรม
ประมวลผลคํา 
 ก. Text Entry  ข. Editing  
 ค. Print Formatting  ง. Printing 
 ตอบ ค.  
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7.การจัดกระดาษใหหางจากขอบกระดาษดานซายมือและขวามือวาเปนเทาใด เปนขั้นตอนใด
ในการใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
 ก. Text Entry  ข. Editing  
 ค. Print Formatting  ง. Printing 
 ตอบ ค.  
 
8.โปรแกรมซึ่งชวยใหเราสามารถหาคําพองไดพรอมกับความหมายยอของแตละคํา เรียกวา 

ก. Thesaurus  ข. Mail Merge  
ค. Spelling Checker  ง. Outliner 

 ตอบ  ก.   
 Thesaurus  คือ  โปรแกรมที่ชวยใหเราสามารถหาคําพองไดพรอมกับความหมายยอ
ของแตละคํา  นอกจากนี้ยังสามารถตรวจประโยคท่ีเขียนผิดจากหลักไวยากรณและขัดเกลาใน
เรื่องคําศัพทที่ใชไดอีกดวย 
 
9.การสรางแฟมจดหมาย 1 ฉบับ และสรางแฟมฐานขอมูลลูกคาซึ่งมีลูกคาหลาย ๆ คน 
โปรแกรมจะทําการพิมพจดหมายโดยการนํารายชื่อลูกคาและรายละเอียดอยางอื่นของลูกคา
มาผนวกกับแฟมจดหมาย ผลที่ไดจะไดจดหมายใหลูกคาของบริษัททั้งหมดโดยไมตอง
เสียเวลาการพิมพจดหมายใหลูกคาแตละรายการเปนการทํางานของโปรแกรมในขอใด
ตอไปนี ้
 ก. Thesaurus  ข. Mail Merge  
 ค. Spelling Checker  ง. Outliner 
 ตอบ ข.   
 โปรแกรมประมวลผลคํา  (Word Processing)  มีความสามารถพิเศษในการทํางานดาน  
Mail  Merge  ซึ่งหมายถึง  การสรางแฟมจดหมาย  1  ฉบับ  และสรางแฟมฐานขอมูลของ
ลูกคาเพื่อพิมพจดหมายใหลูกคาของบริษัทท้ังหมด  ทําใหไมตองเสียเวลาจัดพิมพจดหมายให
ลูกคาแตละราย 
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10.คุณลักษณะในขอใดตอไปนี้ที่โปรแกรมสามารถตรวจคําสะกดโดยมีการเก็บคําตาง ๆ ที่
ใชกันอยูเปนแสน ๆ คํา เพื่อตรวจสอบความถูกตองของคํา 
 ก. Thesaurus  ข. Mail Merge  
 ค. Spelling Checker  ง. Outliner 
 ตอบ ค.  
 ความสามารถอีกประการหนึ่งของโปรแกรมประมวลผลคํา  ก็คือ  การตรวจและแกไข
คําสะกด  (Spelling Checker)  ซึ่งเมื่อเราพิมพผิดหรือพิมพคําที่ไมมีในพจนานุกรม  จะ
ปรากฏเสนสีแดงขีดใตคํานั้น  ทําใหเราสามารถแกไขคํานั้นไดทันที 
 
11.ถาผูจัดการบริษัทตองการคํานวณหาปริมาณสั่งซื้อสินคาที่เหมาะสมท่ีสุดท่ีทําใหระบบ
สินคาคงคลังมีคาใชจายที่ต่ําที่สุด ทานคิดวาโปรแกรมในขอใดตอไปนี้เหมาะสมท่ีสุด 
 ก. Microsoft Word ข. Microsoft Excel 
 ค. Microsoft PowerPoint ง. Microsoft Access 
 ตอบ ข.   
 ประโยชนของโปรแกรม  Spreadsheet  มีดังนี ้
 1.  เตรียมการและจัดการวิเคราะหขอมูลการเงินตาง ๆ   
 2.  ทําการพยากรณยอดขาย   
 3.  ควบคุมระบบสินคาคงคลัง   
 4.  กําหนดราคาสินคา  โดยใชขอมูลตนทุนของสินคาเปนตัวกําหนด   
 5.  มีการวิเคราะหขอมูลและแสดงผลเปนกราฟเพื่อชวยในการตัดสินใจ  เปนตน 
 
12.คําถามที่วา “อะไรจะเกิดข้ึนถาน้ํามันเพิ่มข้ึนอีก 10%” เปนคําถามประเภทใด 
 ก. What if  ข. Goal seek  
 ค. Where are  ง. How is 
 ตอบ  ก.  
 “What If”  คือ  ลักษณะของคําถามที่ปอนใหกับระบบ  DSS  ซึ่งมีความหมายวาจะเกิด
อะไรขึ้นถาปจจัยบางอยางเปล่ียนแปลงไป  เชน  ถาราคายางเพิ่มข้ึน  20%  ราคาขายของ
สินคาจะเปนเทาไร  เปนตน 
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แนวขอสอบ พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกีย่วกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

 
6.ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึง่ระบบคอมพิวเตอรที่มมีาตรการปองกันการเขาถึงตองระวางโทษ
อยางไร 
 ก. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 
 ข. จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 
 ค. จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท 
 ง. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท 
 ตอบ ก. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 

ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพวิเตอรทีม่ีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ 
และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ (พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550 มาตรา 5) 
 
7.ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพวิเตอรท่ีผูอื่นจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะและ
นําไปเปดเผยโดยมิชอบทําใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น   ตองระวางโทษอยางไร 
 ก. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกนิ 20,000 บาท 
 ข. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกนิ 10,000 บาท 
 ค. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท 
 ง. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 
 ตอบ ก. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท 

ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําข้ึนเปนการ
เฉพาะ ถานาํมาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแก
ผูอื่น ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ  
(พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 6) 
 
8.ในการติดตอ เตมิ หรอืดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส เปนเหตุใหผูอื่นเสียชื่อเสียง 
ถูกดูหมิ่นหรือไดรับความเสียหายตองระวางโทษอยางไร 
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 ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท 
 ข. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท 
 ค. จําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท 
 ง. จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท 
 ตอบ ข. จําคุกไมเกินหนึ่งเดอืน หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท 

ผูใดนําเขาสูระบบคอมพวิเตอร ที่ประชาชนทัว่ไปอาจเขาถึงไดซึ่งขอมูล คอมพิวเตอร
ที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางข้ึน ตัดตอ เติม หรือ
ดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสหรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่น
นั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (พรบ. วาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 16) 
 
9.ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไมนอยกวากี่วนั  นับแตวนัที่ขอมูล
นั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร 
 ก. ไมนอยกวา 30 วนั    ข. ไมนอยกวา 45 วนั 
 ค. ไมนอยกวา 60 วนั    ง. ไมนอยกวา 90 วนั 
 ตอบ ง. ไมนอยกวา 90 วัน 

ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวันนับแต
วันที่ขอมูลนัน้เขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณจีําเปนพนักงานเจาหนาที่จะส่ังใหผูให
บริการผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณี
พิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวกไ็ด (พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 26) 
 
10.ผูใดทําหนาที่กําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏบิัติในการดําเนินการ จบั 
ควบคมุ คน ทําสําเนาสืบสวน 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. รัฐมนตร ี
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 
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 แนวขอสอบ เก่ียวกับสรรพากร 
 
1. รัฐบาลไมลดภาษีสรรพสามิตนํ้ามันเช้ือเพลิงเพราะหลักใด    

(1) เปนหนาท่ีดานพานิชยกรรม  (2) เปนการควบคุม   
(3) รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   (4) ชําระหน้ีสินของรัฐ 
ตอบ  2 การท่ีรัฐบาลไมลดภาษีสรรพสามิตนํ้ามันเช้ือเพลิงน้ัน เปนวัตถุประสงคในการ

จัดเก็บภาษีอยางหน่ึง โดยอาศัยหลักเพ่ือการควบคุม คือ ตองการควบคุม จํากัด รวมท้ังตองการ
ใหมีการลดการบริโภคสินคาฟุมเฟอย 

 

2. เครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ไดแกเครดิตภาษีเงินไดในขอใด 
(1) หุนปนผลจากบริษัทจํากัด   (2) เงินเดือนจากหางหุนสวนจํากัด 
(3) สวนแบงกําไรจากหางหุนสวนสามัญ (4) สวนแบงกําไรจากหางหุนสวนจํากัด 
ตอบ  4 เครดิตภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด ตามมาตรา 47 ทวิ ไดแก เครดิตภาษีเงินปน

ผลหรือเงินสวนแบงกําไรของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ท่ีจายใหแกผูถือหุนหรือผูเปน
หุนสวน 

 

3. นาย ก. เปนนักบัญชีมีเงินเดือนจากบริษัทตรวจสอบบัญชี 15,000 บาท 
(1) มาตรา 40(1)    (2) มาตรา 40(2)   
(3) มาตรา 40(6)     (4) มาตรา 40(7) 
ตอบ  1 เงินเดือนท่ีนาย ก. ไดรับจากบริษัท    ถือวาเปนเงินไดพึงประเมินประเภทที่ 1 ตาม

มาตรา 40(1) เพราะเปนเงินไดเน่ืองจากการจางแรงงานตามสัญญาแรงงาน  
 

4. นาย ข. เปนแพทยมีเงินไดจากคลินิกเดือนละ 15,000 บาท 
(1) มาตรา 40(1)    (2) มาตรา 40(2)   
(3) มาตรา 40(6)     (4) มาตรา 40(7) 
ตอบ  3 เงินไดจากคลินิก เปนเงินไดจากการประกอบโรคศิลป ถือวาเปนเงินไดพึงประเมิน

ตามมาตรา 40(6) เพราะเปนเงินไดจากวิชาชีพอิสระ 
 

5. นาย ค. เปนนายหนา ไดรับคานายหนาขายรถยนต 200,000 บาท 
(1) มาตรา 40(1)    (2) มาตรา 40(2)   
(3) มาตรา 40(6)     (4) มาตรา 40(7) 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 

แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่
  LINE ID :  sheetram 

โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


