ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ

๑

ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ

๒

ขอบเขตเนื้อหา
แนวขอสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
แนวขอสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
แนวขอสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
แนวขอสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
แนวขอสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5
แนวขอสอบคอมพิวเตอร ชุดที่ 1
แนวขอสอบคอมพิวเตอร ชุดที่ 2
แนวขอสอบกฎหมายเกี่ยวของกับศุลกากร
แนวขอสอบความรูพื้นฐานดานการคาระหวางประเทศ (ชุดที่ 1)
แนวขอสอบความรูพื้นฐานดานการคาระหวางประเทศ (ชุดที่ 2)
แนวขอสอบความรูพื้นฐานดานกรมศุลกากร

4
40
62
86
118
75
160
177
190
212
232

ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ

๓

แนวขอสอบที่เกี่ยวของกับศุลกากร
11.สิทธิของกรมศุลกากรที่จะเรียกอากรที่ขาดเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก หรือ
ราคาแหงของใด ๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสําหรับของใด ๆ นั้น ใหมีอายุความกี่ป
ก. สามป
ข. หาป
ค. สิบป
ง. ยี่สิบป
ตอบ ค. สิบป
สิทธิของกรมศุลกากรที่จะเรียกอากรที่ขาดเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก
หรือราคาแหงของใด ๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสําหรับของใด ๆ นั้น ใหมีอายุความสิบป แต ในเหตุที่ได
คํานวณจํานวนเงินอากรผิด ใหมีอายุความสองป ทั้งนี้ นับจากวันที่นําของเขาหรือสงของออก (มาตรา 3)
12. อธิบดีมีอํานาจคืนเงินอากรสวนที่เสียไวเกินเฉพาะในเหตุที่ไดคํานวณจํานวนเงินอากรผิดโดยไมจําตอง
มีคําเรียกรองขอคืน แตมิใหสั่งคืนเมื่อพนกําหนดเกินกวากี่ปนับจากวันที่นําของเขาหรือสงของออก
ก. หนึ่งป
ข. สองป
ค. สามป
ง. สี่ป
ตอบ ข. สองป
ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีมีอํานาจคืนเงินอากรสวนที่เสียไวเกินเฉพาะในเหตุที่ไดคํานวณจํานวน
เงินอากรผิดโดยไมจําตองมีคําเรียกรองขอคืน แตมิใหสั่งคืนเมื่อพนกําหนดสองปนับจากวันที่นําของเขาหรือ
สงของออก (มาตรา 3)
13.ผูใดขึ้นไปบนเรือเดินตางประเทศขณะที่อยูในราชอาณาจักรโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ตองระวางโทษปรับอยางไร
ก. ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ข. ไมเกินสองหมื่นบาท
ค. ไมเกินสามหมื่นบาท
ง. ไมเกินหาหมื่นบาท
ตอบ ง. ไมเกินหาหมื่นบาท
ผูใดขึ้นไปบนเรือเดินตางประเทศขณะที่อยูในราชอาณาจักรโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท (มาตรา 15 ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2548)
15. ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไวโดยประการใดซึ่งของอันตนรู
วาเปนของที่ยังมิไดเสียคาภาษี หรือของตองจํากัด หรือของตองหาม หรือที่เขามาในราชอาณาจักรโดยยัง
มิไดผานศุลกากร มีความผิดตองระวางโทษอยางไร
ก. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับเปนเงินสองเทา หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. จําคุกไมเกินสองป หรือปรับเปนเงินสองเทา หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ค. จําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับเปนเงินสี่เทา หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. จําคุกไมเกินหาป หรือปรับเปนเงินสี่เทา หรือทั้งจําทั้งปรับ
ตอบ ง. จําคุกไมเกินหาป หรือปรับเปนเงินสี่เทา หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไวโดยประการใดซึ่งของอัน
ตนรูวาเปนของที่ยังมิไดเสียคาภาษี หรือของตองจํากัด หรือของตองหาม หรือที่เขามาในราชอาณาจักรโดย
ยังมิไดผานศุลกากร โดยถูกตองก็ดี หรือเปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ขอจํากัด
หรือขอหามอันเกี่ยวแกของนั้นก็ดี มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับเปนเงินสี่เทาราคา
ของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 27 ทวิ)
16. หามมิใหเรือขนถายสิ่งของใด ๆ ในทะเลนอกเขตทาโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือไมไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ ถานายเรือหรือบุคคลใดฝาฝน มีความผิดตองระวางโทษอยางไร
ก. จําคุกไมเกินสองป
ข. ปรับเปนเงินสามเทาของราคาของหรือปรับเปนเงินหนึ่งแสนบาท
ค. ตามขอ ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง
ตอบ ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง
หามมิใหเรือขนถายสิ่งของใด ๆ ในทะเลนอกเขตทาโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือไมไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่ ถานายเรือหรือบุคคลใดฝาฝน มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับเปนเงินสามเทาของราคาของหรือปรับเปนเงินหนึ่งแสนบาท แลวแตจํานวนใดจะมากกวา หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ (มาตรา 27 ตรี)
17. ถาปรากฏวาเรือลําใดอยูในเขตทามีสินคาในเรือ และภายหลังมาปรากฏว าเรือลํานั้นเบาลอยตัวขึ้น หรือ
มีแตอับเฉาและนายเรือไมสามารถจะพิสูจนไดวา ไดขนสินคาขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายไซร ทานวานายเรือ
นั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับเทาใด
ก. ไมเกินหนึ่งแสนบาท
ข. ไมเกินสองแสนบาท
ค. ไมเกินหาแสนบาท
ง. ไมเกินหนึ่งลานบาท
ตอบ ง. ไมเกินหนึ่งลานบาท
ถาปรากฏวาเรือลําใดอยูในเขตทามีสินคาในเรือ และภายหลังมาปรากฏวาเรือลํานั้นเบาลอยตัวขึ้น
หรือมีแตอับเฉาและนายเรือไมสามารถจะพิสูจนไดวา ไดขนสินคาขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายไซร ทานวานาย
เรือนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท และจะใหริบตัวเรือนั้นก็ได (มาตรา 28 อัตราโทษ
แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2548)
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18. ถามีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรือซึ่งมีระวางบร รทุกเกินสองรอยหาสิบตัน นาย
เรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินเทาใด
ก. หนึ่งแสนบาท
ข. สองแสนบาท
ค. สามแสนบาท
ง. หาแสนบาท
ตอบ ง. หาแสนบาท
ถามีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรือซึ่งมีระวางบรรทุกเกินสองรอยหาสิบตัน
และนายเรือนั้นไมสามารถจะพิสูจนไดวาตนไดจัดการเต็มตามวิสัยที่จะจัดได เพื่อที่จะสืบคนใหพบและ
ปองกันเสียซึ่งการกระทําผิดนั้นแลวไซร ทานวานายเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
(มาตรา 33 อัตราโทษ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2548)
32. ภายใน กี่วัน นับแตวันที่ไดรับใบปลอยเรือชั้นที่สุดจากที่ทอดเรือภายนอก ใหนายเรือหรือตัวแทนยื่น
บัญชีสินคาสําหรับเรือแกพนักงานผูกํากับ ณ ที่นั้น แสดงสินคาทั้งหมดที่ไดบรรทุกลง ณ ที่ทอดเรือ
ภายนอก
ก. 3 วัน
ข. 5 วัน
ค. 6 วัน
ง. 7 วัน
ตอบ ค. 6 วัน
ภายในหกวันนับแตวันที่ไดรับใบปลอยเรือชั้นที่สุดจากที่ทอดเรือภายนอก ใหนายเรือหรือตัวแทน
ยื่นบัญชีสินคาสําหรับเรือแกพนักงานผูกํากับ ณ ที่นั้น แสดงสินคาทั้งหมดที่ไดบรรทุกลง ณ ที่ทอดเรือ
ภายนอก (มาตรา 85)
34. ผูใดบังอาจลอบเปดคลังสินคา หรือลวงเขาไปถึงของที่อยูในคลังสินคานั้นตองระวางโทษอยางไร
ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. จําคุกไมเกินสิบเดือน หรือปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. จําคุกไมเกินสิบสองเดือน หรือปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ตอบ ข. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดบังอาจลอบเปดคลังสินคา หรือลวงเขาไปถึงของที่อยูในคลังสินคานั้น เวนแตจะไดเขาไปตอ
หนาพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรในเวลากระทําการตามหนาที่ ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหนึ่งแ สนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 93 อัตราโทษ แกไข
เพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2548)
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แนวขอสอบความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
22. กิจการใดที่กรมศุลกากรจะตองเขาไปอยูประจําเพื่อดูแลเกี่ยวกับการนําเขาและสงอ อกสินคา วัตถุดิบ
และเครื่องจักร
(1) กิจการที่ขอรับการสงเสริมการลงทุน
(2) กิจการที่อยูในเขตอุตสาหกรรมสงออก
(3) คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา
(4) กิจการที่ไดรับสิทธิประโยชนตามมาตรา 19 ทวิ
ตอบ 3 คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา เปนกิจการที่กรมศุลกากรจะเขามาอยูประจําเพื่อ
ดูแลระบบควบคุมภายในอยางใกลชิด ไดแก การนําเขา การสงออก การผลิต สินคา
สําเร็จรูป การบัญชี วัตถุดิบและเครื่องจักร
23. เมื่อมีการคาระหวางประเทศเกิดขึ้นจะเกิดสามเหลี่ยมมุมฉาก เสนตรงขามกับมุมฉากคือ
(1) เสนราคา
(2) เสนความสามารถทางการผลิต
(3) สินคาออก
(4) สินคาเขา
ตอบ 1 เมื่อมีการคาระหวางประเทศเกิดขึ้นจะเกิดสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยเสนราคาจะเปนเสนที่อยู
ตรงขามกับมุมฉาก สวนเสนที่ประกอบเปนมุมฉากคือ เสนที่วัดถึงการสงสินคาออกและการ
สั่งสินคาเขา ซึ่ง การคาจะเกิดขึ้นในราคาเดียวกันทุกประเทศ โดยเสนสัมผัสของเสน
ความสามารถทางการผลิตและเสนความพึงพอใจเทากันทุกเสนจะมีความยาวเทากัน
24. จุดเริ่มตนของ ASEAN Free Trade Area เกิดจากการประชุมขอใด
(1) UNCTAD ที่กรุงเทพฯ
(2) ASEAN Summit ที่กรุงเทพฯ
(3) AFTA Conference ที่มาเลเซีย
(4) ASEAN Summit ที่สิงคโปร
ตอบ 4 การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA : ASEAN Free Trade Area) ไดมีการลงนาม
พรอมกันเพื่อจัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน
(ASEAN Summit) ครั้งที่ 4 ที่ประเทศสิงคโปร
25. องคการใดมีนโยบายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศในลักษณะที่ใหความสําคัญในการแกปญหาในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศ
(1) EC
(2) ASEAN
(3) UNCTAD
(4) GATT
ตอบ 3 UNCTAD เปนขอตกลงวาดวยการคาและการพัฒนาขององคการสหประชาชาติที่มี
วัตถุประส งคเพื่อสงเสริมการคาระหวางประเทศ
ในลักษณะที่มุงจะเรงรัดการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศที่มีระดับของการพัฒนาแตกตางกัน และเพื่อใหนโยบายการคาและ
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การพัฒนาของประเทศตาง ๆ รวมทั้งกลุมเศรษฐกิจระดับภูมิภาคตาง
กลมกลืนและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯลฯ

ๆ มีการผสม

82. กิจการใดที่กรมศุลกากรยอมยกเวนอากรทั้งหมดขณะนําเขา โดยมีเงื่อนไขวาจะตองมีทุนจดทะเบียน
ไมต่ํากวา 10 ลานบาท และตองสงออกไมต่ํากวารอยละ 80
(1) B.O.I.
(2) EPZ
(3) มาตรา 19 ทวิ
(3) คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา
ตอบ 4คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา
เปนกิจการที่กรมศุลกากรยอมยกเวนอากร
ทั้งหมดขณะนําเขา แตหากตรวจสอบแลววัตถุดิบขาดหายจากคลังก็จะตองเก็บอากรตามสวน โดยมี
เงื่อนไขวาจะตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 10 ลานบาท และตองสงออกไมต่ํากวา 80%
83. อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศและขอคืนอากรขาเขา คือ
(1) B.O.I.
(2) EPZ
(3) มาตรา 19 ทวิ
(4) คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา
ตอบ 3 กิจการตามมาตรา 19 ทวิ อาจเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็ได (ไมไดจํากัดขนาดและทุนจด
ทะเบียนของกิจการ) โดยผูนําเขาวัตถุดิบตองชําระคาภาษีอากรไวกอนแลว จึงจะขอคืนอากรขาเขาไดเต็ม
จํานวนในภายหลังเมื่อมีการสงออก
97.ทานตองการเปนตัวแทนออกของอาชีพ จะตองสมัครขอรับการอบรม ณ ที่ใด
(1) กรมศุลกากร
(2) กรมการคาตางประเทศ
(3) กรมสงเสริมการสงออก
(4) กระทรวงพาณิชย
ตอบ 1 กรมศุลกากรไดกําหนดคุณสมบัติในการพิจารณาออกบัตร “ตัวแทนออกของ” ไวดังนี้
1. ตองไมเปนบุคคลที่เคยทําบัตรตัวแทนออกของมากอน และไมมีประวัติการกระทําผิด
กฎหมายศุลกากร
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีประกาศนี ยบัตรผานการอบรมจาก
ศูนยฝกอบรมกรมศุลกากร หรือจากสมาคมชิปปงแหงประเทศไทย หรือจากสถาบันการศึกษาที่เปดสอน
วิชาตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
3. มีหนังสือรับรองการเปนตัวแทนออกของจากบริษัทหางรานที่ตนเปนตัวแทน

98.การเพิ่มขึ้นของเงินตราตางประเทศและทองคําจะตองลงบัญชีในดุลการชําระเงินอยางไร
(1) เดบิทบัญชีการโอนเงิน
(2) เดบิทบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ
(3) เครดิตบัญชีการโอนเงิน
(4) เครดิตบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ
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แนวขอสอบ ความรูเกี่ยวกับกรมศุลกากร
1.กิจการภาษี หรือการศุลกากรสมัยพอขุนรามคําแหง เรียกวา
ก. ระบบเจาภาษีนายอากร
ข. จกอบ
ค. ขนอน
ง. ภาษีรอยชักสาม
ตอบ ข. จกอบ
กิจการภาษี หรือกรมศุลกากร มีมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย จากหลักฐาน ศิลาจารึกของพอขุน
รามคําแหง เรียกวา "จกอบ" ในสมัยสุโขทัยมีการคาขายเปนปจจัย ในการสรางความมั่งคั่งของรัฐ การเก็บ
ภาษีในชวง ระยะเวลาหนึ่งกรุงสุโขทัย ไดมีประกาศยกเวนแกผูมาคาขายดังหลักฐานที่ปรากฎในศิลาจารึก
วา "เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ํามีปลาในนามีขาว พอเมืองบอเอาจกอบในไพรลูทางเพื่อนจูงวัวไปค าขี่มาไปขาย
ใครจักใครคาชางคาใครจักใครคามาคา"
2."ภาษีรอยชักสาม" เกิดขึ้นในยุคสมัยใด
ก. ยุคพอขุนรามคําแหง
ข. ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา
ค. ยุคสมัยกรุงธนบุรี
ง. ยุครัตนโกสินทร
ตอบ ง. ยุครัตนโกสินทร
เมื่อเขาสูกรุงรัตนโกสินทร ในรัชสมัยสมเด็ จพระนั่งเกลาอยูหัวมีการประมูลผูกขาดการเรียกเก็บ
ภาษีอากร เรียกวา "ระบบเจาภาษีนายอากร " สวนสถานที่เก็บภาษีเรียกวา "โรงภาษี " ตอมาในสมัย
รัชกาลที่ 4 การติดตอ คาขายกับตางประเทศมากขึ้น มีการทําสนธิสัญญาเบาริ่งที่เกี่ยวกับศุลกากร คือ
ยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมปากเรือเปลี่ยนมาเปนเก็บภาษีสินคาขาเขาที่เรียกวา “ภาษีรอยชักสาม” สวน
สินคาขาออกใหเก็บตามที่ระบุในทายสัญญาเปนชนิดไป มีการตั้งโรงภาษี เรียกวา ศุลกสถาน (Customs
House) ขึ้นเปนที่ทําการศุลกากร
3.ขอใดไมใชพันธกิจของกรมศุลกากร
ก. บรรจุมาตรฐานศุลกากรโลก
ข. จัดเก็บภาษีอากร
ค. สนับสนุนความสามารถในการแขงขัน
ง. ปกปองเศรษฐกิจและสังคม
ตอบ ข. จัดเก็บภาษีอากร
พันธกิจกรมศุลกากร
1. บรรลุมาตรฐานศุลกากรโลก
2. สนับสนุนความสามารถในการแขงขัน
3. ปกปองเศรษฐกิจและสังคม
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4.ระบบราคาแกตต (GATT Valuation) คืออะไร
ก. ราคาของสินคานําเขาเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร
ข. ราคาของสินคาสงออกเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร
ค. ราคาของสินคานําเขาและสงออกเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร
ง. ราคาของสินคาภายในประเทศเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร
ตอบ ก. ราคาของสินคานําเขาเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร
คําวา "ศุลกากร" หรือ "ราคา" แหงของอยางนั้น ในกรณีของนําเขา หมายถึง ราคาของสินคา
นําเขาเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร ปจจุบันป ระเทศไทยใชราคาศุลกากรเรียกวา "ระบบราคา
แกตต (GATT Valuation)" ขององคการศุลกากรโลก (World Trade Organization : WTO) ในการ
กําหนดราคาสินคาขาเขาสําหรับการคํานวณคาภาษีอากร ปกติการกําหนดราคาศุลกากรจะอยูบนพื้นฐาน
ของราคาซื้อขายของที่นําเขาซึ่งเปนราคาที่ผูซื้ อจายหรือพึงจายจริงใหกับผูขายในตางประเทศ อยางไรก็ดี
ราคาซื้อขายของที่นําเขานั้น จะอยูภายใตเงื่อนไขบางประการ เชน การซื้อขายผูซื้อกับผูขายตองไมมี
ความสัมพันธกัน หรือการซื้อขายนั้นตองไมมีเงื่อนไขอยางอื่นอีก
5.ความผิดทางศุลกากรที่มักพบเสมอๆ ในการนําเขาสงออกสามารถจําแนกไดกี่ประเภท
ก. 3 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 5 ประเภท
ง. 6 ประเภท
ตอบ ค. 5 ประเภท
ความผิดทางศุลกากรที่มักพบไดเสมอๆ ในการนําเขาสงออก สามารถจําแนกออก เปน 5 ประเภท
ใหญๆ คือ
1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร
2. ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร
3. ความผิดฐานสําแดงเท็จ
4. ความผิดฐานนําเขาของตองหามตองกํากัดเขามาในหรือสงออกนอกสหราชอาณาจักร
5. ความผิดฐานฝาฝนพิธีการศุลกากร
6. ความผิดทางศุลกากรในกรณีมีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร คือ
ก. ริบของ , จําคุกไมเกิน 4 ป หรือปรับ 4 เทาของราคารวมคาภาษีอากร
ข. ริบของ , จําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับ 10 เทาของราคารวมคาภาษีอากร
ค. ริบของ , จําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับ 4 เทาของราคารวมคาภาษีอากร
ง. ริบของ , จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับ 4 เทาของราคารวมคาภาษีอากร
ตอบ ค. ริบของ ,จําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับ 4 เทาของราคารวมคาภาษีอากร
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10.บัตรที่ผูนําเขาหรือสงออก หรือผูที่จะปฏิบัติพิธีการศุลกากร จะตองใชแสดงในการผานพิธีการศุลกากร
คือ
ก. SMART CARD
ข. GOLD CARD
ค. SILVER CARD
ง. PASS CARD
ตอบ ก. SMART CARD
SMART CARD บัตรที่ผูนํา เขาหรือผูสงออก หรือผูที่จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรจะตองใช
แสดงในการผานพิธีการศุลกากร GOLD CARD บัตรที่กรมศุลกากรออกใหกับผูประกอบที่เปนเจาของ
หรือผูจัดการของบริษัทนําเขาหรือสงออก
11.บัตรที่กรมศุลกากรออกใหกับบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กรมศุลกากรกํา หนดเพื่อทําหนาที่ผานพิธีการ
ศุลกากร เรียกวา
ก. LICENSED CUSTOMS BROKER CARD
ข. CUSTOMS CLEARANCE CARD
ค. ATTORNEY IN FACT CARD
ง. MANAGER CARD
ตอบ ข. CUSTOMS CLEARANCE CARD
บัตรตัวแทนออกของรับอนุญาต LICENSED CUSTOMS BROKER CARD
บัตรผานพิธีการศุลกากร CUSTOMS CLEARANCE CARD
บัตรผูรับมอบอํานาจ ATTORNEY IN FACT CARD
บัตรเจาของหรือผูจัดการ MANAGER CARD
12.บัตรที่กรมศุลกากรออกใหกับผูประกอบการที่เปนเจาของหรือผูจัดการของบริษัท หางรานฯ ที่นําเขา
และ/หรือสงออกใชเปนสีอะไร
ก. เขียว
ข. ชมพู
ค. เหลือง
ง. ฟา
ตอบ ค. เหลือง
บัตรเจาของหรือผูจัดการ (OWNER OR MANAGER CARD) สีเหลือง เปนบัตรที่กรมศุลกากร
ออกใหกับผูประกอบการที่เปนเจาของหรือผูจัดการของบริษัท หาง รานฯ ที่นําเจาและ/หรือสงออก
13.ของประเภทใดเปนของตองหาม
ก. ยาเสพติดใหโทษ
ค. สิ่งพิมพหรือวัตถุลามก
ตอบ ง. ถูกทุกขอ

ข. วัตถุระเบิด
ง. ถูกทุกขอ
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แนวขอสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (306 ขอ)
แนวคําถาม? เรื่องกริยา (verb)
1.

A week ago my maid
1. is
3. has been

2.

Every summer my son
1. goes
3. has gone

bitten by a dog.
2. was
4. will be
to England.
2. will go
4. will be going

3.

Everyday when Charles
1. get
3. will get

4.

“A full purse never lacks friends”
1. is
3. was

5.

Water in the river
1. is flowing
3. has flown

6.

7.

8.

9.

Songkran Day
1. is coming
3. came

a proverb.
2. will be
4. has been

up and down.
2. flows
4. is frown

At this moment, Larry
1. is flying
3. flied
Tell him I
1. am seeing
3. have seen

up, he exercises for ten minute.
2. gets
4. has got

to France.
2. has flied
4. flies

her in two minutes.
2. sees
4. saw
next week.

She
in the park right now.
1. is jogging
3. jogged

2. has come
4. come

2. will jog
4. jogs
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Part I : Structure
1. She walks with care, so she
stumble.
(1) is able to
(2) has to
(3) should not
ตอบ 3 should not = ไมควรจะ (stumble = สะดุดหัวทิ่ม, หัวคะมํา)
คําอธิบายเพิ่มเติม

is able to
has to
ought to

= สามารถ
= ตอง
= ควรจะ

2. Children
pay respect to their parents.
(1) must to
(2) have to
(3) has to
ตอบ 2
must
has to
ตอง + v. 1 (ไมผัน)
have to

(4) ought to

+ v.1 (ไมผัน)

(4) had

คําอธิบายเพิ่มเติม : has ใชกับประธานเอกพจน / have ใชกับประธานพหูพจน
3. How long
you
the violin, Malee ?
(1) do; learn
(2) did; learn
(3) had; learned
(4) have; learned
ตอบ 4 Present Perfect Tense ใชกับเหตุการณที่เกิดติดตอกันตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยไมได
ระบุวาเหตุการณหรือการกระทํานั้นจะดําเนินตอไปในอนาคตหรือไม มักมีกริยาวิเศษณ เชน
over the years (เปนเวลาหลายป), many times, several times, over and over (หลาย
ครั้ง), for (ตั้งแต), since (เปนเวลา, How long ….? s. + has / have + v.3 ….
5. We
a good time at the party right now.
(1) would have
(2) are having
(3) had had
(4) have been having
ตอบ 2 Present Continuous Tense ใชแสดงเหตุการณที่กําลังกระทําอยูในขณะที่พูด มักมีกริยา
วิเศษณที่แสดงถึงการกระทําอยู เชน
now
right now

at the moment
at this moment

มีรูปประโยคดังนี้ s. + is / am / are + v.ing
6.

we got in the stadium, we would not wet.
(1) Have; have been (2) Had; been
(3) Have; being
(4) Had; have been
ตอบ 4 การใช had นําหนาประโยคยอยในประโยคแสดงเงื่อนไขแบบที่ 4
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แนวขอสอบ คอมพิวเตอร ชุดที่ 1
66.ถาตองการนําเสนองานในที่ประชุม ทานควรเลือกโปรแกรมในขอใดตอไปนี้มาชวยงานจึงจะเหมาะสม
ที่สุด
(1) PowerPoint
(2) Excel
(3) Norton
(4) Word
ตอบ 1. PowerPoint
Presentation Graphics เปนโปรแกรมที่ใชแสดงแผนการดําเนินงานและขั้นตอน การปฏิบัติงาน หรือ
แสดงผลที่ไดจากการปฏิบัติงาน เพื่อใหรายงานนั้นดูนาสนใจและใหรายละเอียด ที่ชัดเจนขึ้น การแสดงผล
รายงานนั้นอาจจะปรากฏเปนรูปภาพ กราฟ ขอความและผลจากคา วิเคราะหขอมูลใ นรูปของตารางก็ได
ตัวอยางของโปรแกรมนี้ เชน PowerPoint, Lotus Freelance Plus เปนตน
67.สถาปนิกคนหนึ่งมาขอคําปรึกษาวาทานควรเรียนรูการใชงานโปรแกรมใดดี เพื่อชวยในการเขียนแบบ
หรือออกแบบบาน ทานคิดวาควรเปนโปรแกรมในขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
(1) Microsoft Word
(2) Excel
(3) Case
(4) AutoCAD
ตอบ 4. AutoCAD
โปรแกรม AutoCAD เปนโปรแกรมที่ใชในการออกแบบตาง ๆ เชนออกแบบเครื่องจักร เครื่องมือ
ทางอุตสาหกรรม อุปกรณทางวิทยาศาสตร ฯลฯ ซึ่งอาชีพที่เกี่ยวของและใชโปรแกรมนี้มาก ไดแก
วิศวกร สถาปนิก และนักออกแบบ
69.ขนาดของเครือขายที่ใชภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเปนเครือขายในขนาดที่เรียก
(1) WAN
(2) MAN
(3) LAN
(4) VAN
ตอบ 3. LAN
70.Intranet หมายถึง
(1) เครือขายที่ตอเชื่อมอุปกรณคอมพิวเตอรภายในองคการ
(2) เครือขายที่เชื่อมตอระหวางกิจการที่เปนคูคาระหวางกันเทานั้น
(3) เปนการใช Internet Technology สรางเปนเครือขายใชภายในองคการ
(4) เปนการใช Internet Technology สรางเครือขายใหเฉพาะคูคาของกิจการใชงานได
ตอบ 3. เปนการใช Internet Technology สรางเปนเครือขายใชภายในองคการ
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61. เมื่อตองการเรียกคืนขอมูลที่ทําการลบ หรือแกไขไปแลวนั้น ใหทําอยางไร
ก. แกไข > เลิกทํา (Undo) หรือ กด Ctrl + U
ข. แกไข > เลิกทํา (Undo) หรือ กด Ctrl + Z
ค. ไฟล > ใหม (New) หรือ กด Ctrl + N
ง. ไฟล > ใหม (New) หรือ กด Ctrl + V
ตอบ ข. แกไข > เลิกทํา (Undo) หรือ กด Ctrl + Z
62. เมื่อตองการสั่งพิมพเอกสาร ตองกดปุมใด
ก. Ctrl + P
ค. Ctrl + C
ตอบ ก. Ctrl + P

ข. Ctrl + V
ง. Ctrl + A

63. ในโปรแกรม Microsoft Word หากตองการวางแนวกระดาษในแนวนอนตองเลือกใช ขั้นตอนในขอใด
ก. Page Setup  Layout  Landscape
ข. Page Setup  Layout  Vertical
ค. Page Setup  Margins  Landscape
ง. Page Setup  Margins  Vertical
ตอบ ค. Page Setup  Margins  Landscape
64.การผสานเซลล ตองใชคําสั่งใดใน Microsoft Word
ก. Merge Cells
ค. Mere and Center
ตอบ ก. Merge Cells
65. Merge Cells นั้นตองใชขั้นตอนอยางไร
ก. คลิกคอลัมนที่ตองการ
ข. คลิกคอลัมนที่ตองการ
ค. เลือกกลุมคอลัมนที่ตองการ
ง. กรอกจํานวนคอลัมนที่ตองการ
ตอบ ค. เลือกกลุมคอลัมนที่ตองการ







ข. Spite Cells
ง. Cell Formatting

คลิกเมาสขวา
คลิกเมาสซาย
คลิกเมาสขวา
คลิกเมาสซาย
คลิกเมาสขวา

 เลือกคําสั่งผสานเซลล
 เลือกคําสั่งผสานเซลล
 เลือกคําสั่งผสานเซลล
 เลือกคําสั่งผสานเซลล
 เลือกคําสั่งผสานเซลล

