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แนวข้อสอบนกัตรวจสอบภายใน ท้องถิ่น62 

1. ขอ้ใดหมายถึงสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
ก.ลกูหน้ีและตัว๋เงินรับ  
ข.ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ 
ค.ค่าเบ้ียประกนัจ่ายลว่งหนา้  
ง.เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
ตอบ ข.ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ 
 
2. รายการในขอ้ใดถือเป็นเงินสด 
ก.ธนาณติั  
ข.เงินมดัจ าจ่าย 
ค.เชค็ลงวนัท่ีลว่งหนา้  
ง.เงินฝากธนาคารประเภทประจ า 
ตอบ ก.ธนาณติั 
 
3. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารควรท าข้ึนเพ่ืออะไร 
ก.พิสูจน์ความถกูตอ้งของเงินฝากธนาคารทุกประเภท 
ข.พิสูจน์ความถกูตอ้งของเงินฝากธนาคารประเภทประจ า 
ค.พิสูจน์ความถกูตอ้งของเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย  ์
ง.พิสูจน์ความถกูตอ้งของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 
ตอบ ง.พิสูจน์ความถกูตอ้งของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 
 
4. การท างบประมาณเงินสดมีประโยชน์อยา่งไร 
ก.เป็นการวางแผนการช าระหน้ี  
ข. เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการขาย 
ค.เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการผลิต  
ง. เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการใชเ้งิน 
ตอบ ง. เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการใชเ้งิน 
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5. ถอนเงินจากธนาคารไปใชส่้วนตวัตอ้งบนัทึกในเลม่ใด 
ก.สมุดรายวนัทัว่ไป  
ข.สมุดรายวนัจ่ายเงิน 
ค.สมุดรายวนัซ้ือสินคา้  
ง.สมุดรายวนัส่งคืนสินคา้ 
ตอบ ข.สมุดรายวนัจ่ายเงิน 
 
6. หลงัการท างบทดสองแลว้ตอ้งท างบอะไร 
ก.งบดุล  
ข.งบการเงิน 
ค.งบก าไรขาดทุน  
ง.กระดาษท าการ 
ตอบ ข.งบการเงิน 
 
7. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของรายการสินคา้ 
ก.เป็นรายการท่ีตอ้งเก็บมาจากเอกสารของกิจการ 
ข.เป็นรายการตอ้งน ามาวเิคราะห์เพ่ือบนัทึกรายการ 
ค.เป็นรายการท่ีไม่มีผลกระทบต่อการเงินของกิจการ 
ง.เป็นรายการท่ีก่อให้เกิดการโอนเงิน/ส่ิงท่ีมีมูลค่าระหวา่งกิจการกบับุคคลภายนอก 
ตอบ ค.เป็นรายการท่ีไม่มีผลกระทบต่อการเงินของกิจการ 
 
8. ขอ้ใดท่ีท าให้งบทดลองไม่ลงตวั 
ก.ลืมลงรายการน าเงินมาลงทุนเพ่ิม 
ข.กูเ้งินจากธนาคารแต่บนัทึกรายการเป็นรายได ้
ค.จ่ายคา่โทรศพัท ์5,000 บาท บนัทึกเป็น 500 บาท 
ง.เก็บยอดดุลเดบิต 2,200 มาลงงบทดลอง 2,000 บาท 
ตอบ ง.เก็บยอดดุลเดบิต 2,200 มาลงงบทดลอง 2,000  บาท 
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9. เม่ือวนัท่ี1 พฤษภาคม 2550กิจการแห่งหน่ึงซ้ือหุ้นสามญัธนาคารกรุงเทพจ านวน12000หุ้น 
โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการลงทุนเป็นเวลา5ปี หลกัทรัพยด์งักลา่วจดัอยูใ่นประเภทใด 
ก.หลกัทรัพยป์ระเภทมีตวัตน  
ข.หลกัทรัพยป์ระเภทไม่มีตวัตน 
ค.หลกัทรัพยป์ระเภทหมุนเวยีน  
ง.หลกัทรัพยป์ระเภทไม่หมุนเวยีน 
ตอบ ง.หลกัทรัพยป์ระเภทไม่หมุนเวยีน 
 
10. การใหข้องสมนาคุณแก่ลกูคา้ จดัเป็นหน้ีสินในลกัษณะใด 
ก.หน้ีสินหมุนเวยีนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ไม่สามารถ ก าหนดมูลค่าหน้ีไดอ้ยา่งแน่นอน 
ข.หน้ีสินหมุนเวยีนท่ีเกิดข้ึนแลว้และสามารถก าหนดมูลค่าหน้ีไดอ้ยา่งแน่นอน 
ค.หน้ีสินหมุนเวยีนท่ีอาจเกิดข้ึน 
ง.หน้ีสินระยะยาว 
ตอบ ก.หน้ีสินหมุนเวยีนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ไม่สามารถ ก าหนดมูลค่าหน้ีไดอ้ยา่งแน่นอน 
 
11. ขอ้ใดคือลกัษณะการลงทุนของกิจการร่วมคา้ 
ก.ผูร่้วมคา้ทุกคนตอ้งน าเงินสดมาลงทุน 
ข.เม่ือไดก้ าไรจากเงินท่ีลงทุนจะน าไปบริจาคดว้ยกนั 
ค.ขอ้ตกลงตามสัญญาก าหนดให้มีอ  านาจในการควบคุมดว้ยกนั 
ง.หากใครน าเงินมาลงทุนมากท่ีสุดจะไดก้ าไรในอตัรามากท่ีสุด 
ตอบ ค.ขอ้ตกลงตามสญัญาก าหนดให้มีอ  านาจในการควบคุมดว้ยกนั 
 
12. ขอ้ใดไม่ใช่ ประเภทของธุรกิจท่ีด าเนินธุรกิจร่วมคา้ได ้
ก.ธุรกิจสร้างและจ าหน่ายภาพยนตร์  
ข.ธุรกิจการจดัสรรท่ีดิน 
ค.ธุรกิจขายสินคา้  
ง.ธุรกิจธนาคาร 
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ตอบ ง.ธุรกิจธนาคาร 
 
13. ขอ้ใดไมใช่สาเหตุการท าธุรกิจร่วมคา้ 
ก.ลดการเส่ียงภยั  
ข.ประหยดัค่าใชจ่้าย 
ค.ไดก้ าไรมากข้ึน  
ง.รวบรวมเงินทุนและบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ตอบ ค.ไดก้ าไรมากข้ึน 
 
14. วธีิบนัทึกบญัชีแบบไม่เปิดสมุดบญัชีร่วมคา้ของกิจกิจกรรมร่วมคา้เม่ือเปิดแยกประเภทของ
กิจการร่วมคา้จะดูสมุดบญัชีของใคร 
ก. สมุดบญัชีของคนท่ีเป็นผูจ้ดัการ 
ข. สมุดบญัชีของคนท่ีท าหนา้ท่ีขาย 
ค. สมุดบญัชีของคนท่ีน าเงิน/สินคา้มาลงทุน 
ง. สมุดบญัชีของผูร่้วมคา้คนใดคนหน่ึง 
ตอบ ง. สมุดบญัชีของผูร่้วมคา้คนใดคนหน่ึง 
 
15. สิทธิส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ จะปรากฏในงบใดอยา่งไร 
ก.งบดุล ทางดา้นหน้ีสิน  
ข.งบก าไรขาดทุน ถือเป็นรายได ้
ค.งบดุลทางดา้นสินทรัพย ์ 
ง.งบก าไรขาดทุน ถือวา่เป็นค่าใชจ่้าย 
ตอบ ค.งบดุลทางดา้นสินทรัพย ์

 
16. บญัชีทางดา้นผูรั้บฝากขายในดา้นบญัชีนั้นเป็นบญัชีลกัษณะใดบา้ง 
ก.บญัชีฝากขาย เป็นบญัชีลกูหน้ี 
ข.บญัชีฝากขายเป็นบญัชีลกูหน้ีและเจา้หน้ี 
ค.บญัชีรับฝากขาย เป็นทั้งบญัชีลกูหน้ีและเจา้หน้ี 
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ง.บญัชีรับฝากขาย เป็นบญัชีเจา้หน้ี 
ตอบ ค.บญัชีรับฝากขาย เป็นทั้งบญัชีลกูหน้ีและเจา้หน้ี 
 
17. การแสดงรายการก าไรจากการขาย ตามสัญญาผอ่นช าระรอตดับญัชีในงบการเงิน จะแสดง
อยา่งไร 
ก.แสดงเป็นรายการหักจากขายตามสญัญาผอ่นช าระในงบก าไรขาดทุน 
ข.แสดงเป็นรายการหกัจากก าไรขั้นตน้ในงบก าไรขาดทุน 
ค.แสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนในงบดุล 
ง.แสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบดุล 
ตอบ ง.แสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบดุล 

1-50 ขอ้เก่ียวกบัมาตรฐานการสอบบญัชี 
 
-CIA เป็นค ายอ่มาจาก Certified Internal Auditor มาตรฐานการท างานให้สูงทดัเทียมระดบั
สากล 
-CPA มาตรฐานการสอบบญัชีบุคคล 
-Impact testing ผลกระทบเก่ียวกบัการทดสอบเคร่ืองมือ-เทคโนโลยี 
Substantive testing เก่ียวกบัการทดสอบมีอยูจ่ริง 
-ขอ้ใดไม่ใช่จริยธรรมของผูต้รวจสอบภายใน.. 
-No Reliance..ขาดความน่าเช่ือมัน่-เช่ือถือ 
-คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทอยา่งไร 
-ขอ้แตกต่างระหวา่งผูส้อบบญัชีกบัผูต้รวจสอบภายใน 
-COSO : การบริหารความเส่ียงกบัการเพ่ิมคุณค่าองคก์ร 
-COSO เป็นค ายอ่จาก Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 
-คณะท างานประกอบดว้ยสถาบนัวชิาชีพ 5 แห่ง คือ 
1. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
2. American Accounting Association (AAA) 
3. Financial Executives Institute (FEI) 
4. Institute of Internal Auditors (IIA) 
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5. Institute of Management Accountants (IMA) 
 
-ประเทศไทยเร่ิมให้มีการตรวจสอบภายในปี พศ. ใด 
2512,2522,2532,2542 
=>พ.ศ.2532  ผูป้ระกอบวชิาชีพตรวจสอบภายในไดร้วมตวักนัก่อตั้งสมาคมผูต้รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย (สตท.) 

 
ขอ้ 51-100 นอกเหนือค าบรรยาย ออกไปซะทัว่ 
-รางวลัโนเบลของประเทศสวเีดน เทียบในไทย.. 
-SME คือ 
-หน้ีนอกระบบ.. ยืมง่าย จ่ายยาก ทวงโหด 
-นายพร้อมพงศ ์นพฤทธ์ิ เป็นโฆษกพรรค..เพ่ือไทย 
-ขอ้ใดเป็นทฤษฎีของอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์..  ทฤษฎีสัมพทัธภาพพิเศษ 
-การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองต่อคร้ัง.. 100 200 500 1000 (ถา้ถามขั้นต ่าท่ีจะบริจาคก็
พอจะตอบได)้ 
-ในคดีฉ้อโกงท่ีดินในโครงการก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสียคลองด่าน จ.สมุทรปราการ..วฒันา อศัว
เหม 
-สส 480 สว 150 
-รัฐสภา 630 
-ต าแหน่งสูงสุดของศาสนา..จุฬาราชมนตรี 
-อบจ. ภาษีธุรกิจเฉพา 
-อบจ. ค่าภาคหลวงแร่ 
-คนต่างดา้ว.. เพ่ือจนจีน 
-กรรมการตรวจรับ.. 
-การแบ่งส่วนราชการในกระทรวง.. 
-ผูแ้ทนคณะกรรมการมาจาก อบจ.. 
-ขอ้ใดไม่ใช่การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต.. 
-การท าสัญญาค่าปรับ 0.01-0.20 
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คดีอาญา คือ 
1.เอกชนฟ้องร้องกนั 
2.รัฐบาลฟ้องร้องกนั 
3.รัฐบาลฟ้องร้องประชาชน 
4.ประชาชนฟ้องร้องรัฐบาล 
 
คดีอาญา หมายถึง คดีท่ีเก่ียวกบัความผิดและมีโทษซ่ึงก าหนดไวใ้นประมวญกฎหมายอาญาและ 
กฎหมายอ่ืน ๆเช่นพระราชบญัญติัตา่งๆ ท่ีมีโทษทางอาญา  เช่นความผิดตาม พระราชบญัญติั
อาวธุปืน พระราชบญัญติัจราจรทางบก เป็นตน้ ซ่ึงโทษ 
ทางอาญานั้นมีอยู ่๕  ประการดว้ยกนัคือ ประหารชีวติ  จ าคุก กกัขงัปรับ และริบทรัพยสิ์น และ
ประเภท ของคดีอาญา นั้นแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือคดีอาญาแผน่ดินหรือคดีอาญา 
ท่ียอมความไม่ไดเ้ช่น คดีฆ่าคนตายหรือคดีลกัทรัพย ์และคดีอาญา อีกประเภทหน่ึง 
คือคดีอาญาท่ีเก่ียวกบัความผิดต่อส่วนตวั หรือคดีอาญาท่ีสามารถยอมความกนัได ้เช่น คดี
ยกัยอกทรัพย ์เป็นตน้ 
.. แลว้จะตอบขอ้ไหนเน่ีย 
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1. 3 E Audit คือ 
2. เลขท่ีกระดาษท าการใส่ไวท่ี้ใด  มุมบนขวา  มุมบนซ่าย มุมลา่งขวา มุมลา่งซ้าย 
3. การประเมินการควบคุมภายในดว้ยตวัเองคือ  CSR  CSA  CPA 
4. การตรวจสอบกรณีพิเศษ คือ 
5. รูปสัญลกัษณ์ 3 เหล่ียมคือ 
6. รูปสัญลกัษณ์ 5 เหล่ียม คือ 
7. ปัจจยัเสริมความส าเร็จของรายการตรวจสอบภายในคือ 
8.ขอ้ใดไม่ใช่ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
และอีกมากมายท่ีจ าไดแ้ต่ตอบไม่ได ้ ถา้คุณ pk napet  ตอบได ้ช่วยตอบให้ดว้ยนะคะ 
  มือใหม่ตรวจสอบภายในคะ 
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ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์เรียกวา่ SET INDEX (น่าจะตอบขอ้น้ี อะ่นะ ไม่แน่ใจ) 
 
วนัสะบาโต (ภาษาองักฤษ: Sabbath) เป็นวนัส าคญัทางศาสนายิว และศาสนาคริสตบ์างคณะ
นิกาย สะบาโต มาจากภาษาฮีบรู "ซับบาธ" แปลวา่ "พกั" พระเจา้ทรงสร้างโลก เวน้และพกัวนัท่ี 
7 เพ่ือให้มนุษยไ์ดป้ฏิบติัเป็นแบบอยา่ง ถือเป็นวนับริสุทธ์ิห้ามท ากิจกรรมใดๆ ทุกอยา่งไดถื้อวา่
วนัน้ีเป็นวนัพกัผอ่น เป็นวนัหยดุสุดสัปดาห์ ให้ท ากิจกรรมท่ีเป็นกุศล เช่น การสวดมนต์
อธิษฐานภาวนาการอา่นพระคมัภีร์ และขอบคุณพระเจา้ 
 
-3 E Audit คือ การปฏิบติังานและขอบเขต Economy Efficiency Effective เพ่ือ.. ประหยดั 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
-เลขท่ีกระดาษท าการใส่ไวท่ี้ใด  มุมบนขวา  (ไม่แน่ใจวา่ตอบขอ้น้ีไหม) 
-การตรวจสอบกรณีพิเศษ คือ.. การไดรั้บมอบห มายให้ปฏิบติังานดา้นใดดา้นหน่ึงก็ตามท่ี
นอกเหนือไปจากงานปกติท่ีกระท าอยู ่เช่น การตรวจสอบ กรณียกัยอกเงิน หรือทรัพยสิ์น การ
ตรวจสอบการจดัซ้ือ/จดัจา้ง การตรวจสอบกรณีการทุจริต เป็นตน้ 
-รูปสัญลกัษณ์ 3 เหล่ียมคือ เร่ิมตน้.. รึป่าว 
-ปัจจยัเสริมความส าเร็จของรายการตรวจสอบภายในคือ  ความส าคญัและมีคุณค่า  แสดงความ
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คิดเห็นและมีส่วนร่วม  ประโยชน์ท่ีผูใ้ชจ้ะไดรั้บเขา้ใจและปฏิบติั  หลกัการเขียนรายงานท่ี
ดี  ผูส้อบเตรียมหลกัฐานอา้งอิงและตอบขอ้ซักถาม 

 


