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แนวความรู้การสอบส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (องักฤษ: State Audit Office of the Kingdom of Thailand) หรือ สตง. (SAO) เป็น
องค์กรอิสระ อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) มีหน้าท่ีดาํเนินการเก่ียวกับ การ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบติังาน และการดาํเนินการอ่ืน ท่ีเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน ตรวจสอบการใช้
งบประมาณของรัฐบาล โดยมี ผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดิน (Auditor General) เป็นหวัหนา้สาํนกังาน 

ประวติั 
สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ได้

กาํหนดให้เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระและเป็นกลาง ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูว้่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน และสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบติังานต่อสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรี ตามตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 

ผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดิน 
เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มีผลใชบ้งัคบั และกาํหนดให้สาํนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็น

องค์กรอิสระ โดยมี คตง. 10 คน และผูว้่าการตรวจเงินแผ่นดิน 1 คน จึงได้มีการสรรหาผูว้่าการตรวจเงินแผ่นดิน แต่
ประสบปัญหาล่าชา้ เน่ืองจากผูส้มคัรขาดคุณสมบติั จึงมีผูเ้สนอช่ือให้คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา เป็นผูว้่าการตรวจเงิน
แผน่ดิน และไดรั้บเลือกเป็นผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดินคนแรก[4] 

หลงัการรัฐประหารในปี 2549 ผูว้่าการตรวจเงินแผ่นดินได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบการกระทาํท่ี
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ (คตส.)[5] และให้ทาํหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 
2549 จนกว่าจะมีคาํสัง่เปล่ียนแปลง[6] 

ต่อมาในปี 2553 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตี้ความการปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งผูว้่าการสาํนักงานตรวจ
เงินแผน่ดิน (สตง.) ของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ว่าพน้จากตาํแหน่งนบัตั้งแต่วนัท่ีมีอายคุรบ 65 ปี[7] พิศิษฐ์ ลีลาวชิโร
ภาส รองผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดิน ไดเ้รียกร้องใหคุ้ณหญิงจารุวรรณ ปฏิบติัตามคาํวินิจฉยัดงักล่าว จนเกิดความขดัแยง้กนั
ภายใน สตง. กระทัง่ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ศาลปกครองกลางไดต้ดัสินใหก้ารดาํรงตาํแหน่งผูว้่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ของคุณหญิงจารุวรรณ ส้ินส้ินลงเม่ือมีอายคุรบ 65 ปีบริบูรณ์แลว้[8] 

ผูบ้ริหาร พลเอก ชนะทพั อินทามระ, ประธานคณะกรรมการ  
ประจกัษ ์บุญยงั, ผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดิน  
อญัชลี เจริญทรัพย,์ รองผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดิน 
พศุตมณิ์ชา จาํปาเทศ, รองผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดิน 
ภทัรา โชวศ์รี, รองผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดิน 
สุทธิพงษ ์บุญนิธิ, รองผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดิน 
สุรพงศ ์ศิรินทราเวช, รองผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดิน 
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ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัการสอบบัความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัการสอบบัญชีญชี  
1. การสอบบัญชีคืออะไร 

การสอบบญัชี คือ การตรวจสอบสมุดบญัชี เอกสารประกอบการลงบญัชี และหลกัฐานอ่ืนๆ โดยผูป้ระกอบวิชาชีพสอบ
บญัชีตามแนวทางปฏิบติังานท่ีวชิาชีพไดก้าํหนดเป็นมาตรฐานไวเ้พื่อท่ีใหผู้ส้อบบญัชีจะสามารถวินิจฉยัและแสดงความเห็น
ไดว้่างบการเงินท่ีกิจการจดัทาํข้ึนขดักบัขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปเพียงใด 
หรือไม ่
 
2. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี มจุีดมุ่งหมาย 2 ประการ  คือ 
  การตรวจสอบการปฏิบัตติามระบบ (Compliance Test)  
เป็นวิธีการท่ีช่วยใหผู้ป้ระเมินไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่าการควบคุมภายในท่ีองคก์รกาํหนดข้ึนนั้น ไดม้ีการปฏิบติั

ตามระบบบญัชีและการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้ระบบการ
ควบคุมภายในยิง่ข้ึน 
         วิธีการทดสอบการปฏิบติัตามระบบ  จดัทาํไดโ้ดย 
         2.1  การทดสอบรายการบัญชี  เป็นการตรวจดูเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ เพื่อใหแ้น่ใจว่าการควบคุมภายใน
ท่ีกาํหนดไว ้ไดม้ีการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง กล่าวคือ มีการอนุมติัรายการโดยผูม้ีอาํนาจก่อนการบนัทึกบญัชี 
        2.2  การปฏิบัติงานซ ้า  เป็นการทดสอบว่า การปฏิบติังานเป็นไปตามระบบและวิธีการปฏิบติังานท่ี
กาํหนดไว ้ โดยการปฏิบติังานซํ้าตามวิธีท่ีพนกังานปฏิบติั อาจจะเป็นบางขั้นตอน หรือทั้งหมด เช่น การทดสอบระบบการ
รับเงินฝาก เป็นตน้ 
        2.3  การสอบถามและการสังเกตการณ์  เป็นการสงัเกตดูการปฏิบติังานจริง ขณะท่ีพนักงานปฏิบติังาน
อยู ่เพื่อดูว่ามีการละเมิดหรือละเวน้การปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวห้รือไม ่เช่น การสังเกตดูว่ามีพนักงานคน
ใดไดป้ฏิบติังานท่ีตนไม่ไดรั้บมอบหมาย หรือไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนั้นหรือไม่ 

 กรณีท่ีผูป้ระเมินพบว่า  การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน  
ผูป้ระเมินควรหาสาเหตุว่าเกิดข้ึนเน่ืองจากอะไรและมีความถ่ีมากน้อยเพียงใดตลอดจนโอกาสจะเกิดความผิดพลาด
บกพร่อง หรือการทุจริต อนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร ถา้ผูป้ระเมินไดรั้บการช้ีแจงแลว้แต่ยงัไม่มีความมัน่ใจว่า
จะเหมาะสมหรือเพียงพอ  ผู้ประเมนิอาจไม่มคีวามเช่ือถือในระบบการควบคุมภายใน  และตอ้งทาํการทดสอบความถูกตอ้ง
ของรายการบญัชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระสาํคญั (Substantive test) 
 

  การตรวจสอบรายการบัญชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระส าคญั  
(Substantive Test) 
       หมายถึง การตรวจสอบหลกัฐานประกอบรายการท่ีปรากฏในงบการเงิน ซ่ึงจะกระทาํภายหลงัการ
ตรวจสอบระบบขอ้มูล เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได ้
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 เป้าหมายหรือวตัถุประสงคห์ลกัในการตรวจสอบ 
2.1  ความมอียู่จริงหรือเกดิขึน้จริง 
 ผูส้อบบญัชี จะทดสอบรายการท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงิน ไม่ว่าจะสินทรัพย ์หน้ีสิน  

ทุน รายได ้และค่าใชจ่้าย ว่าจะตอ้งเป็นรายการท่ีมีอยูจ่ริงหรือเกิดข้ึนจริงในกิจการท่ีรับตรวจสอบ 
2.2  ความถูกต้องและครบถ้วนของรายการ 
โดยทัว่ไปรายการประเภทสินทรัพย ์  และรายไดม้กัจะมีแนวโน้มท่ีจะแสดงไวสู้งกว่าท่ีมีอยู่จริง ในขณะท่ีรายการ

ประเภทหน้ีสิน และค่าใชจ่้ายมกัจะมีแนวโน้มท่ีจะแสดงไวต้ ํ่ากว่าท่ีมีอยู่จริง  ดงันั้น ผูส้อบบญัชีจึงตอ้งพิสูจน์ว่ารายการ
เหล่าน้ีไดถู้กบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น (ไม่สูงหรือตํ่ากว่าความเป็นจริง)  ในส่วนที่มสีาระส าคญั 

2.3  กรรมสิทธิ์และภาระหนีสิ้น 
รายการท่ีจะบนัทึกเป็นสินทรัพยข์องกิจการจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีกิจการมีกรรมสิทธ์ิและรายการท่ีจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน

ไดจ้ะตอ้งเป็นส่ิงท่ีกิจการมีภาระในการจ่ายชาํระ ผูส้อบบญัชีจึงตอ้งหาหลกัฐานเพ่ือดูว่า สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีบนัทึกใน
งบการเงินมีกรรมสิทธ์ิและภาระหน้ีสินจริง 

2.4  การตรีาคาหรือการกระจายราคา 
รายการท่ีแสดงในงบการเงิน จะตอ้งเป็นไปตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป เช่น รายการท่ีเก่ียวกบัเงินตรา

ต่างประเทศจะตอ้งมีการแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราท่ีหลกัการบญัชีไดร้ะบุไว ้การตีราคาสินคา้คงเหลือตอ้งตีตามราคา
ทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีไดรั้บ เป็นตน้  ดงันั้น ผูส้อบบญัชีจะตอ้งตรวจสอบว่ารายการเหล่าน้ีมีการแสดงมูลค่าถูกตอ้ง 

2.5  การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
นอกจากรายการท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินแลว้  ผูส้อบบัญชีจะต้องคาํนึงถึงรายละเอียดท่ีปรากฏอยู่ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน เช่น เร่ืองการนาํสินทรัพยไ์ปคํ้าประกนัเงินกูย้มื    ผูส้อบบญัชีตอ้งพิจารณาว่าไดม้ีการเปิดเผยขอ้มูลไว้
หรือไม่ การมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องและอยู่ระหว่างการดาํเนินคดี) เป็นตน้  เพื่อช่วยในการ
ตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน 

 
3. ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ผูส้อบบญัชีเพียงแต่แสดงความเห็นต่องบการเงินเท่านั้น มิใช่ว่ารับประกนัความถูกตอ้งของบรรดางบการเงินต่าง ๆ  
ในการปฏิบติัการตรวจสอบ  หากผูส้อบบญัชีตรวจสอบตามมาตรฐานการ สอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปแลว้ ผูส้อบบญัชีย่อม
ตอ้งตรวจสอบพบขอ้บกพร่องอนัพึงปรากฏ (ถา้มี) จากการตรวจสอบตามมาตรฐานฯ นอกเหนือจากนี้แล้วผู้สอบบัญชีไม่
ต้องรับผดิชอบ รวมทั้งความรับผดิชอบเกีย่วกบัการค้นหาทุจริต (แต่ผู้สอบบัญชีอาจต้องขยายเวลาการตรวจสอบหรือหา
หลกัฐานเพิม่ขึน้เพ่ือความเพยีงพอต่อการแสดงความเห็น)  เว้นแต่ ผู้สอบบัญชีจะปฏิบัตหิน้าที่โดยไม่สุจริตหรือประมาท
เลนิเล่ออย่างร้ายแรง  นอกเหนือจากหน้าท่ีท่ีจะตอ้งตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานแลว้  ผูส้อบบญัชียงัจะตอ้งรักษา
ความลบัของลูกคา้ท่ีไดม้าจากการตรวจสอบดว้ย 
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4. หลกัฐานในการสอบบัญชี 
หมายถึง ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งรวบรวมข้ึน เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นว่า งบการเงินของกิจการท่ี

ตรวจสอบนั้นไม่ขดักบัขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัและเช่ือถือไดเ้พียงใด 
 คุณลกัษณะของหลกัฐาน 

1) ความเพียงพอของหลกัฐาน จะพิจารณาจากปริมาณของหลกัฐาน 
2) ความเช่ือถือไดข้องหลกัฐาน จะพิจารณาจากคุณภาพของหลกัฐาน 
ปัจจยัที่กระทบความเช่ือถือได้ของหลกัฐาน 
1. แหล่งที่มาของหลกัฐาน 

- หลกัฐานท่ีมาจากภายนอก (บุคคลท่ีสาม) เช่ือถือไดม้ากกว่าหลกัฐานท่ีมาจากภายในกิจการเอง 
- หลกัฐานท่ีผูส้อบบญัชีรู้เห็นดว้ยตนเอง หรือทดสอบดว้ยตนเอง เช่ือถือไดม้ากกว่า 

2. ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
กิจการท่ีมีระบบการควบคุมภายในดี หลกัฐานจะมีเช่ือถือไดม้ากกว่า 

3. วธิีการที่ใช้และเวลาในการได้หลกัฐาน 
หลกัฐานท่ีไดรั้บมาโดยตรง ในเวลาท่ีเหมาะสมจะเช่ือถือไดม้ากกว่า เช่น การตรวจนับสินคา้คงเหลือ ณ วนัปิด

บญัชี จะทาํใหส้ามารถเช่ือถือปริมาณของสินคา้ท่ีมีอยู่ ณ วนัส้ินปีมากกว่าใชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนหรือในเวลาอ่ืน 
4. ความเหมาะสมของผู้ที่ให้ข้อมูล 

หลกัฐานท่ีมาจากการสอบถามและขอคาํรับรองจะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมของผูท่ี้ให้ขอ้มูล  ถา้เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีทาํการตรวจสอบโดยตรง จะไดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมากกว่า 

5. ประสบการณ์จากการตรวจสอบคร้ังก่อน 
จะช่วยประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูลไดม้ากกว่าการท่ีไม่เคยตรวจสอบกิจการนั้น ๆ 

6. หลกัฐานที่เป็นความจริงหรือความเห็น 
หลกัฐานท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้่ามีอยูจ่ริง เช่ือถือไดม้ากกว่าหลกัฐานประเภทความเห็น 

7. ความเส่ียงอ่ืน ๆ ที่อาจท าให้ข้อมูลผดิพลาด 
กิจการท่ีผูส้อบบญัชีประเมินแลว้ว่ามีความเส่ียงสูง จะทาํใหค้วามน่าเช่ือถือของหลกัฐานลดลง 

 

5. ความเส่ียงในการสอบบัญชี (Audit Risk)  แบ่งเป็น 
1.ความเส่ียงสืบเน่ือง   (Inherent Risk :  IR )  เป็นความเส่ียงท่ีมกัจะมีอยูโ่ดยธรรมชาติจากการท่ีกิจการดาํเนินธุรกิจ

นั้น ๆ เช่น กิจการทาํธุรกิจใหกู้ย้มืเงิน อาจมีความเส่ียงจากการเก็บหน้ีไม่ไดต้ามกาํหนด เป็นตน้ 
2.ความเส่ียงเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของลูกค้า (Control Risk : CR ) ซ่ึงไม่อาจป้องกนั  หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

(Control risk) ได ้
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3.ความเส่ียงเก่ียวกบัการตรวจสอบท่ีไม่พบความผิดพลาดท่ีมีสาระสาํคญั  (Detection risk) เช่น ผูส้อบบญัชีใชว้ิธีการ
ตรวจสอบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เลือกตวัอยา่งไม่ถูกตอ้ง 
 Inherent risk and Control risk เป็นความเส่ียงซ่ึงเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจของกิจการนั้น ๆ ซ่ึงสภาพแวดลอ้ม 
ลกัษณะ หรือประเภทของบญัชี จะเป็นตวักาํหนด โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัวิธีการตรวจสอบ 
 แมว้่าผูส้อบบญัชีจะไม่สามารถควบคุม Inherent risk and Control risk ได ้แต่ผูส้อบบญัชีสามารถประเมินความ
เส่ียงดงักล่าว  เพื่อกาํหนดขอบเขตในการตรวจสอบท่ีมีสาระสาํคญั ซ่ึงทาํให ้Detection risk อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได  ้ซ่ึงจะ
ทาํใหค้วามเส่ียงของการสอบบญัชีอยูใ่นระดบัตํ่า 
 
6. แนวการสอบบัญชี (Audit Program)  คืออะไร 

ในการสอบบญัชี ผูส้อบจะตอ้งจดัเตรียมแนวการสอบบญัชีสาํหรับการตรวจสอบในแต่ละรายการในงบการเงินเพื่อ 
1. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการตรวจสอบท่ีกาํหนดแนวทางไวล่้วงหนา้อยา่งชดัเจน   

โดยการนาํเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใชเ้ป็นวิธีการตรวจสอบเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
2. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการมอบหมายงานและติดตามงาน หรือการควบคุมการปฏิบติังานของผูช่้วยได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการปฏิบติังานตรวจสอบ ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระดาษทาํการของผูส้อบบญัชี 

แนวการสอบบญัชี ควรจัดท าไว้ล่วงหน้าเพื่อการปฏิบตัิงาน และปรับปรุงไดต้าม     ความเหมาะสมในระหว่างปี  
ซ่ึงแนวการสอบบญัชีนั้นควรจะตอ้งสมัพนัธก์บัการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (ดูไดจ้ากแบบจดัชั้นคุณภาพ
สหกรณ์) 

 
7. การแสดงความเห็นต่องบการเงิน  ม ี4 แบบ  คือ 

1. แบบไม่มีเง่ือนไข (UNQUALIFIED OPINION) 
2. แบบมีเง่ือนไข (QUALIFIED OPINION) 
3. แบบไม่แสดงความเห็น (DISCLAIMER OPINION) 
4. แบบงบการเงินไม่ถูกตอ้ง (ADVERSE OPINION) 

 
8. มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  

หมายถึงอะไร 
 มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หมายถึง หลกัการพ้ืนฐานและวิธีการตรวจสอบ     ท่ีสาํคญั รวมทั้ง

แนวทางปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอยูใ่นรูปของคาํช้ีแจง หรือรูปลกัษณะอ่ืน ตามปกติจะกาํหนดโดยสมาคมนักบญัชีและ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการสอบบญัชีระหว่างประเทศ (ISAS) 
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 ถา้สมาคมฯ ยงัมิไดก้าํหนดหลกัการบญัชีในเร่ืองใด อาจศึกษาเพ่ิมเติมจากตาํราประกาศหรือระเบียบปฏิบติัของ
องคก์รอ่ืน ๆ  เช่น ก.บช.  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  วิธีการตรวจสอบนั้น    ผูส้อบบญัชีตอ้งพิจารณาถึงมาตรฐาน
การสอบบญัชีดว้ย เพราะมาตรฐานเป็นเคร่ืองวดัว่าควรใชว้ิธีการตรวจสอบอย่างใด  และเพียงใด  จึงจะให้ผลงานเป็นท่ี
รับรองกนัโดยทัว่ไป 

 การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี หมายถึง การใชว้ิธีการตรวจสอบต่าง ๆ ท่ี  ผูส้อบบญัชีในประเทศไทย
ถือใช ้ โดยปกติแลว้วิธีการตรวจสอบดงักล่าวย่อมพฒันาไปตามประเพณี  การคา้และความตอ้งการของวงการธุรกิจใน
ประเทศไทย และตอ้งสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของกฎหมายไทยดว้ย    นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีตอ้งมีประสบการณ์หรือมี
ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจท่ีตนตรวจสอบดว้ย 
 
9. การเปลีย่นแปลงหลกัการบัญชี 

หมายถึง การเปล่ียนแปลงหลกัการบญัชีหรือวิธีการบญัชีท่ีกิจการใชอ้ยู่ในปีปัจจุบนั ซ่ึงแตกต่างไปจากท่ีใชใ้นปีก่อน 
เช่น การเปล่ียนแปลงวิธีคิดค่าเส่ือมราคาจากวิธีเสน้ตรงมาเป็นวิธียอดลดลง สาํหรับทรัพยสิ์นในประเภทเดียวกนัหรือเฉพาะท่ี
ซ้ือใหม่ 
  ตวัอยา่งหลกัการบญัชีท่ีสาํคญั 
  -   การตีราคาสินคา้คงเหลือ (FIFO , LIFO และอ่ืน ๆ) 
  -   การเปล่ียนแปลงวิธีการบญัชีสาํหรับงานก่อสร้างระยะยาว (คิดกาํไรเมื่องานเสร็จตามสัญญา/คิดกาํไร
ตาม % ของงานเสร็จ) 
  -   รายจ่ายทุน/รายจ่ายค่าใชจ่้าย 
  -   หลกัการเปรียบเทียบรายไดก้บัค่าใชจ่้าย 
  -   หลกัราคาทุนเร่ิมแรก 
 
10. การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี 

หมายถึง การเปล่ียนแปลงรายการทางบญัชีซ่ึงมีลกัษณะเป็นการประมาณการ เช่น การประมาณอายุการใชง้านของ
ทรัพยสิ์นถาวรและหน้ีสงสยัจะสูญ 

ตวัอยา่งการประมาณการทางบญัชี 
-   การคิดค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    -   การคิดค่าเส่ือมราคา 
-   การลา้สมยัของสินคา้คงเหลือ / เส่ือมชาํรุด  -   การประกนัสุขภาพ 
-   งวดเวลาท่ีพึงไดป้ระโยชน์จากรายจ่ายรอตดับญัชี 
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11. การยืนยนัยอดลูกหนี ้
การขอยืนยนัยอดลูกหน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานจากภายนอกเพ่ือพิสูจน์ว่ายอดลูกหน้ีท่ีปรากฏตาม

บญัชีถูกตอ้งและเป็นจริง 
วิธีการยนืยนัยอดลูกหน้ีมี 2 วิธี  ดงัน้ี 

วธิีที่ 1  แจ้งยอดคงเหลือของหนีใ้ห้ทราบในหนงัสือทีส่่งให้ลูกหนี ้  วิธีน้ีเหมาะสาํหรับกรณีท่ีลูกคา้สามารถปิดบญัชี
และใหร้ายละเอียดลูกหน้ีแก่ผูส้อบบญัชีเพ่ือใชป้ระกอบการขอยืนยนัยอดไดต้ามวนัเวลาท่ีผูส้อบบญัชีกาํหนดไวโ้ดยไม่
ล่าชา้ จาํแนกเป็น 2 แบบ คือ 

1.1 แบบตอบรับทุกกรณี  (Positive form of request) แบบน้ีจะขอให้ลูกหน้ีตอบยืนยนัทุกกรณีว่า ยอด
หน้ีท่ีแจง้ไปถูกตอ้งหรือมีขอ้ทกัทว้ง วิธีน้ีเหมาะสาํหรับใชใ้นกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งการความเช่ือมัน่ และยอดหน้ีแต่ละ
รายค่อนขา้งสูง 

1.2 แบบตอบเม่ือทักท้วง (Negative form of request) แบบน้ีจะขอให้ลูกหน้ีตอบเฉพาะกรณีท่ีมีขอ้
ทกัทว้ง ใชใ้นกรณีท่ีผูส้อบบญัชีไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่าการควบคุมภายในดา้นลูกหน้ีของลูกคา้มีประสิทธิภาพเพียงพอและ
ลูกหน้ีแต่ละรายมียอดคา้งชาํระไม่สูงนกั 

วธิีที่ 2  สอบถามโดยไม่ระบุยอดคงเหลอในหนังสือที่ส่งให้ลูกหนี ้ตามวิธีน้ีในหนงัสือท่ีส่งใหลู้กหน้ีจะไม่ระบุยอด
หน้ีท่ีคา้ง เหมาะส าหรับใช้ในกรณทีี่ลูกค้าไม่อาจปิดบัญชีหรือได้รายละเอียดลูกหนี้แก่ผู้สอบบัญชีไดต้ามวนัเวลาท่ีผูส้อบ
บญัชีตอ้งการยนืยนัยอด 
 
12. “ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญั” หมายถึงอะไร 

ในการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีเพ่ือใหส้ามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินไดน้ั้น ผูส้อบบญัชีอาจทดสอบรายการ
บญัชีเพียงบางส่วนแลว้วินิจฉยัจากผลการทดสอบว่าจะสามารถใหค้วามเช่ือถือขอ้มูลทางบญัชีทั้งหมดไดม้ากน้อยเพียงใด  
ดงันั้น การสอบบญัชีจึงมิใช่การให้หลกัประกนัว่างบการเงิน  จะตอ้งมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ผูส้อบบญัชีท่ี
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปย่อมจะสามารถตรวจสอบพบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดท่ีมี
นัยสาํคญัของบญัชีและงบการเงิน ท่ีตรวจสอบได  ้ซ่ึงจะทาํให้ส่ิงบกพร่องหลงเหลืออยู่เป็นเพียงส่วนท่ีไม่มีสาระสาํคญั
เท่านั้น และสามารถกล่าวไดว้่างบการเงินนั้นมีความถูกตอ้งตามท่ีควร 
 
13.หลกัการบัญชีที่รับรองทั่วไป หมายถึงอะไร 

หมายถึง วิธีการบญัชีซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยกฎหมายบญัชีหรือโดยผูป้ระกอบการวิชาชีพบญัชีและสอบบญัชีส่วน
ใหญ่ ซ่ึงมกัมีท่ีมาจากกฎเกณฑห์รือประเพณีท่ีนกับญัชีถือปฏิบติัติดต่อกนัมา ในบางกรณีวิธีการบญัชีท่ียอมรับทัว่ไปอาจมี
ทางเลือกปฏิบัติหลายวิธี ในทางตรงกันข้ามก็มีหลายกรณีท่ีวิธีการบัญชีท่ียอมรับทั่วไปอาจใช้ได้เฉพาะกรณีเท่านั้น  
นอกจากนั้น วิธีการบญัชีท่ียอมรับทัว่ไปอาจเปล่ียนแปลงไปใหเ้หมาะสมกบักาลเวลาและพฒันาการทางธุรกิจได้หลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปอาจอยูใ่นรูปของแนวทางปฏิบติักวา้ง ๆ หรืออาจเป็นขอ้กาํหนดวิธีปฏิบติัโดยละเอียดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
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 ตวัอยา่งการปฏิบติัท่ีขดัแยง้กบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
(1) กิจการบนัทึกบญัชีขายตามเกณฑเ์งินสด 
(2) กิจการไม่คิดค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นถาวรตามส่วนท่ีใชง้าน 
(3) กิจการบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีทรัพยสิ์นท่ีถูกไฟไหมต้ั้งเป็นทรัพยสิ์นรอตดัจ่าย ภายใน 5 ปี 
(4) กิจการบนัทึกบญัชีรายจ่ายทุนเป็นค่าใชจ่้าย 
(5) กิจการบนัทึกรายการทางบญัชีผดิงวดบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปรับรู้และใหค้วามสาํคญักบัการบนัทึกรายการอยา่งถูกตอ้งตาม 
เน้ือหาความเป็นจริง  ดงันั้น ในการปฏิบติังานตรวจสอบผูส้อบบญัชีตอ้งพิจารณาดว้ยว่าการบนัทึกรายการตามเอกสาร
หลกัฐานแต่เพียงอยา่งเดียวนั้น จะทาํใหง้บการเงินผดิไปจากเน้ือหาความเป็นจริงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือไม่เพียงใด 
 ในการพิจารณาหลกัการบญัชีท่ีเหมาะสมสาํหรับใชก้บัรายการคา้หรือเหตุการณ์ท่ีเกิด ข้ึน ผูส้อบบญัชีจะตอ้งมี
ความรอบรู้ถึงวิธีการบญัชีท่ีอาจเลือกนาํมาปฏิบติัได ้ เพื่อสามารถเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกบักรณีมากท่ีสุด 
 
13. เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงินหมายถึงอะไร 

1) เหตุการณ์สาํคญัท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินแต่ก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึง
เป็นหลกัฐานหรือขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีแสดงถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันที่ในงบการเงิน เหตุการณ์น้ีมีผลให้ตอ้ง
ปรับปรุงงบการเงินดงักล่าว  ทั้งน้ีจะตอ้งทราบหรือสามารถกะประมาณผลกระทบ  ท่ีมีต่องบการเงินไดอ้ย่างมีเหตุผล เช่น 
ลูกหน้ีท่ีมีปัญหาในดา้นการเรียกเก็บหน้ีมาก่อนและต่อมาทราบว่าเป็นหน้ีสูญภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน หรือคดีซ่ึงเกิดข้ึน
และมีมูลค่าฐานมาก่อนวนัท่ีในงบการเงิน แลว้รู้ผลภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน  เป็นตน้ 

2) เหตุการณ์สาํคญัท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินแต่ก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  ซ่ึง
เป็นหลกัฐานหรือขอ้มูลเพ่ิมเติมแสดงถึงสถานการณ์ท่ีเกดิขึน้หลงัวนัที่ในงบการเงิน  ในกรณีน้ีไม่ตอ้งปรับปรุงงบการเงิน 
แต่ตอ้งเปิดเผยใหท้ราบถึงสถานการณ์นั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น ความเสียหายเน่ืองจากไฟไหมห้รือนํ้ าท่วม
ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน เป็นตน้ 
 
14. นโยบายบัญชี  หมายถึง 

วิธีการบญัชีท่ีกิจการเลือกใช ้การเปิดเผยนโยบายบญัชีท่ีใชถื้อเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน กิจการจะเปิดเผยไวต้อนตน้
ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ตวัอยา่งนโยบายบญัชีท่ีควรเปิดเผย  คือ 
-   วิธีการรับรู้รายได ้
-   การตีราคาสินคา้ 
-   การตีราคาเงินลงทุน 
-   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
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-   การบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เส่ือมราคาไดแ้ละวิธีการคิดค่าเส่ือม 
-   ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตน รวมทั้งวิธีการบญัชีหรือการตดัจ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

15. เงินลงทุนระยะส้ัน  หมายถึง 
หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือจากเงินสดเหลือใชโ้ดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาดอกผลจากเงินลงทุนนั้น และเป็นหลกัทรัพยท่ี์อยู่ใน

ความตอ้งการของตลาด และฝ่ายจดัการจะขายเมื่อตอ้งการเงินสด 
 
16. การบัญชีแตกต่างกบัการสอบบัญชีอย่างไร 
การบัญชี การสอบบัญชี 
1.  เร่ิมจากหลกัฐาน/เอกสารสู่งบการเงิน 1.  เร่ิมจากงบการเงินสู่หลกัฐาน/เอกสาร 
2.  ยดึหลกัการบญัชีซ่ึงกิจการใชป้ฏิบติั 2.  พิจารณาว่าหลกัการบญัชีมีความขดัแยง้กบั 
      หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่ 
3.  งบการเงินท่ีผูบ้ริหารจดัทาํข้ึนอาจยงัไม่เป็นท่ี 3.  มีความรับผดิชอบต่อบุคคลหลายฝ่าย เช่น 
     เช่ือถือหรือเป็นประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเต็มท่ี      ผูถื้อหุน้ เจา้หน้ี ผูล้งทุน ส่วนราชการ ลูกคา้ ฯลฯ 
 4.  งบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและแสดงความเห็น 
      แลว้จะไดรั้บความเช่ือถือจากบุคคลภายนอก 
 
17. โดยทั่วไปขอบเขตการตรวจสอบ  ม ี3 ประการ  คือ 

1. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) เป็นการตรวจสอบการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีระดบัต่าง ๆ และประเมินผลเพื่อทราบประสิทธิภาพของงาน และเพื่อปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานท่ียงับกพร่อง
ใหม้ีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

2. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)  เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ เพ่ือทราบประสิทธิภาพและปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

3. การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบเพื่อทราบความถูกตอ้ง และ
เช่ือถือไดข้องขอ้มูลทางการเงิน และหาทางแกไ้ขขอ้บกพร่องของการควบคุมดา้นการเงิน 

 
19.  ขอบเขตการตรวจสอบถูกจ ากดั มไีด้ในกรณใีดบ้าง 
 การจาํกดัขอบเขตท่ีสาํคญัมกัเก่ียวกบัการขอยืนยนัยอดลูกหน้ีและการสังเกตการณ์ตรวจนับสินคา้  กรณีเช่นน้ีถา้
ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบโดยวิธีอ่ืนไดห้ลกัฐานเป็นท่ีพอใจก็ไม่มีปัญหา 
 กรณกีารขอยืนยนัยอดลูกหนี ้ -  กิจการไม่อนุญาตใหผู้ส้อบบญัชีส่งหนงัสือยนืยนัยอด 
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   ลูกหน้ี และลูกหน้ีเป็นจาํนวนเงินมาก 
     -  ลูกหน้ีปฏิเสธหน้ี และกิจการยงัหาสาเหตุไม่พบและ 
         ไม่สนใจจะหา (เพิกเฉย) 
  การสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ‟ กิจการไม่อนุญาตใหเ้ขา้ร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้ 
 
20.  งบพสูิจน์ยอดเงินฝากธนาคารกบับัญชีเงินฝากธนาคารของกจิการ 

บริษัท    ดอกแก้ว   จ ากดั 
งบพสูิจน์ยอดเงินฝาก – ธนาคารกรุงเทพฯ  (สาขาไม้งาม ) 
31 ธันวาคม 25….. 
   
ยอดคงเหลือตามใบแจง้ยอดของธนาคาร 31 ธนัวาคม 25…..  xxx 
บวก    -  เงินฝากระหว่างทาง xxx  
           -  ค่าดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี xxx  
           -  ค่าธรรมเนียมธนาคาร (เช่าตูนิ้รภยั) xxx  
           -  ลงบญัชีรายรับแต่ไม่ไดน้าํฝากธนาคาร (ทุจริต) xxx  
           -  เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้แต่บญัชีลงรับแลว้ xxx xxx 
หัก      -  เช็คคา้งจ่าย xxx  
           -  เช็คคืน xxx  
           -  พนกังานถอนเงินจากธนาคารแลว้ไม่ลงบญัชี (ทุจริต) xxx xxx 
ยอดคงเหลือตามบญัชี  xxx 
   
 
21.  ข้อผดิพลาด & การทุจริต  หมายถึงอะไร 

ข้อผิดพลาด  หมายถึง  การแสดงตวัเลขหรือเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินผิดพลาดหรือหลงลืมโดยมไิด้ตั้งใจ 
 การทุจริต  หมายถึง การแสดงตวัเลขหรือเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินผิดพลาดหรือมิได้แสดงหรือเปิดเผยไวโ้ดย
เจตนา  การทุจริตยงัหมายรวมถึง การรายงานเท็จซ่ึงจะทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินหลงลืมและยกัยอกทรัพย ์
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พระราชบัญญัตวิชิาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายใหม่ท่ีประกาศใชท้ดแทนพระราชบญัญติัผูส้อบบญัชี พ.ศ. 

2505 มีทั้งหมด 78 มาตรา จดัแบ่งเป็น 9 หมวดและบทเฉพาะกาล สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
1. ค านิยามของ "วชิาชีพบัญชี" 

"วิชาชีพบญัชี" หมายถึง วิชาชีพในดา้นการทาํบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการบญัชีบริหาร ดา้นการวางระบบ
บญัชี ดา้นการบญัชีภาษีอากร ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี ทั้งน้ี ในภายหน้าหากเห็นว่ามีบริการเก่ียวกบัการ
บญัชีดา้นใดท่ีมีความสาํคญั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยอ์าจออกกฎกระทรวงกาํหนดบริการเก่ียวกบัการบญัชีดา้นนั้น
เพ่ิมเติมข้ึนในคาํนิยามวิชาชีพบญัชีก็ได ้เช่น การตรวจสอบภายใน เป็นตน้ 
 
2. สภาวชิาชีพบัญชี 

สภาวิชาชีพบญัชีมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพบญัชีและมีอาํนาจหน้าท่ี
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และการวิจยัเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี 
(2) ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิก จดัสวสัดิการและการสงเคราะห์ระหว่างสมาชิก 
(3) กาํหนดมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี และมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี 
(4) กาํหนดจรรยาบรรณผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
(5) รับข้ึนทะเบียนการประกอบวิชาชีพบญัชี ออกใบอนุญาต พกัใช ้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผูป้ระกอบวิชาชีพ

บญัชี 
(6) รับรองปริญญาหรือประกาศนียบตัรในวิชาการบญัชีของสถาบนัการศึกษาต่างๆเพื่อประโยชน์ในการรับสมคัร

เป็นสมาชิก 
(7) รับรองความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพบญัชี 
(8) รับรองหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูช้าํนาญการและการศึกษาต่อเน่ืองในดา้นต่างๆของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
(9) ควบคุมความประพฤติและการดาํเนินงานของสมาชิกและผูข้ึ้นทะเบียนอนัเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพบญัชี

ใหถู้กตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบญัชี 
(10) ช่วยเหลือ แนะนาํ เผยแพร่ และใหบ้ริการวิชาการแก่ประชาชนเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี 
(11) ออกขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
(12) เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
(13) ใหค้าํปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกบันโยบายและปัญหาของวิชาชีพบญัชี  
(14) ดาํเนินการอ่ืนเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และอาํนาจหน้าท่ีของสภาวิชาชีพ บญัชีตามพระราชบญัญติั

วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
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3. โครงสร้างองค์กรตาม พ.ร.บ. วชิาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 กาํหนดให้มีคณะกรรมการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการกาํกบัดูแล การ

พฒันาความรู้ ส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบญัชีให้มีคุณภาพ และควบคุมจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี ซ่ึงคณะกรรมการต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี 
คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน และ
คณะกรรมการอ่ืนๆ ซ่ึงมีโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ดงัน้ี  
 
4. สมาชิกสภาวชิาชีพบัญชี 

แบ่ง 4 ประเภท ดงัน้ี 
- สมาชิกสามญั ตอ้งเป็นผูม้ีสญัชาติไทย อายไุม่ต ํ่ากว่า 20 ปี และสาํเร็จการศึกษาในระดบัไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าทางการบญัชี หรือสาขาอ่ืนตามท่ีสภาวิชาชีพกาํหนด 
- สมาชิกวิสามญั  
(1) กรณีเป็นผูม้ีสัญชาติไทย ตอ้งมีอายุไม่ต ํ่ากว่า 20 ปี และสาํเ ร็จการศึกษาในระดบัไม่ต ํ่ากว่าปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีพิจารณาเห็นว่ามี
ความเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพบญัชี 

(2) กรณีเป็นผูไ้ม่มีสญัชาติไทย ตอ้งเป็นบุคคลซ่ึงมีสญัชาติของประเทศท่ียินยอมใหผู้ม้ีสญัชาติไทยประกอบอาชีพ
สอบบญัชีในประเทศนั้นได ้อายไุม่ตํ่ากว่า 20 ปี และสาํเร็จการศึกษาในระดบัไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการบญัชี 

- สมาชิกสมทบ ตอ้งเป็นผูม้ีสญัชาติไทย อายไุม่ต ํ่ากว่า 18 ปี และสาํเร็จการศึกษาในระดบัท่ีตํ่ากว่าปริญญาตรี แต่
ไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบญัชี  

- สมาชิกกิตติมศกัด์ิ คือ ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดรั้บเชิญเป็นสมาชิกตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี 
สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิกสามญัมีดงัต่อไปน้ี 
(1) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ 
(2) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ 
(3) เลือกตั้ง รับเลือกตั้ง หรือรับแต่งตั้ง เป็นกรรมการหรือดาํรงตาํแหน่งอ่ืนอนัเก่ียวกบักิจการของสภาวิชาชีพบญัชี 
(4) สมาชิกสามญัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยคนเขา้ช่ือเสนอร่างขอ้บงัคบัต่อสภาวิชาชีพบญัชีได้ 
(5) สมาชิกสามญัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยคนเขา้ช่ือกนัทาํหนังสือร้องขอให้นายกสภาวิชาชีพบญัชีเรียกประชุมใหญ่

วิสามญัได ้
(6) ชาํระค่าบาํรุงสมาชิกหรือค่าธรรมเนียม 
(7) ผดุงไวซ่ึ้งเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพบญัชีและปฏิบติัตนตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
(8) สิทธิและหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนด 

สมาชิกวิสามญั สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศกัด์ิ มีสิทธิและหนา้ท่ีตาม (1) (6) (7) และ (8) 
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5. มาตรฐานการบัญชี 
คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีแต่งตั้ง

จากผูม้ีความรู้ความชาํนาญ และประสบการณ์เก่ียวกบัการบญัชี มีจาํนวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และผูแ้ทน
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอีก 6 หน่วยงานทาํหนา้ท่ีกาํหนดมาตรฐานการบญัชี 
แนวทางในการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีของคณะกรรมการฯมีดงัน้ี 

(1) มาตรฐานการบญัชีตอ้งจดัทาํเป็นภาษาไทย 
(2) มาตรฐานการบญัชีท่ีคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีกาํหนดและปรับปรุง จะใชบ้งัคบัไดก้็ต่อเมื่อ

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
(3) หากคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชี ไดรั้บแจง้จากผูท้าํบญัชี ผูม้ีหน้าท่ี จดัทาํบญัชี ผูใ้ชข้อ้มูลทาง

การเงิน หรือหน่วยงานอ่ืนใด ว่ามีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีดงักล่าว ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบกิจการ คณะกรรมการฯตอ้งดาํเนินการตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวข้องและกาํหนด 
ปรับปรุง หรือพฒันามาตรฐานการบญัชีโดยเร็วท่ีสุด  
 
6. วชิาชีพบัญชีควบคุม 

ในเบ้ืองตน้พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 กาํหนดใหมี้การควบคุมการประกอบวิชาชีพบญัชี 2 ดา้นก่อน 
คือ ดา้นการสอบบญัชีและดา้นการทาํบญัชี แต่ในภายหนา้หากมีความจาํเป็นอาจมีการตราพระราชกฤษฎีกากาํหนดให้การ
ประกอบวิชาชีพดา้นนั้นๆ ตอ้งมีการควบคุมเพ่ิมข้ึนได ้

(1) วิชาชีพดา้นการสอบบญัชี 
ผูท่ี้จะประกอบวิชาชีพสอบบัญชีจะตอ้งเป็นสมาชิกสามญัของสภาวิชาชีพบัญชีและต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนดและตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบญัชี ใบอนุญาตผูส้อบบญัชีไม่มีอายุแต่
ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรายปี ปีละ 1,000 บาท ทั้งน้ีใบอนุญาตผูส้อบบญัชีอาจส้ินผลไดใ้นหลายกรณี เช่น 
ขาดจากสมาชิกสภาฯ ขาดคุณสมบติั ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไม่ชาํระค่าธรรมเนียม ไม่เขา้รับการอบรมตามหลกั เกณฑ์ท่ี
สภาฯกาํหนด เป็นตน้  

(2) วิชาชีพดา้นการทาํบญัชี 
ผูท่ี้จะประกอบวิชาชีพเป็นผูท้าํบญัชีจะตอ้งเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีหรือข้ึนทะเบียนกบัสภาวิชาชีพบญัชีอย่าง

ใดอยา่งหน่ึงก่อนจึงจะสามารถประกอบวิชาชีพได ้และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
ทั้งน้ีค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนผูท้าํบญัชีปีละ 500 หรือ 300 บาท แลว้แต่คุณวุฒิการศึกษาเช่นเดียวกบัการเป็นสมาชิก 
สาํหรับผูท้าํบญัชีท่ีไม่มีคุณวุฒิดา้นบญัชีโดยตรงแต่เป็นผูท้าํบญัชีตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ท่ีแจง้การทาํบญัชีต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ซ่ึงจะสามารถทาํบญัชีใหแ้ก่ธุรกิจไดจ้นถึงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2551 ก็
ตอ้งไปขอข้ึนทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบญัชี และกรณีผูท้าํบญัชีกลุ่มน้ีมีคุณสมบติัท่ีจะเป็นสมาชิกวิสามญัไดก้็สามารถเลือก
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การเป็นสมาชิกแทนการข้ึนทะเบียนกบัสภาวิชาชีพบญัชีก็ได ้แต่หากไม่ศึกษาต่อเพื่อใหม้ีคุณวุฒิทางบญัชีโดยตรง ไม่ว่าจะ
เป็นสมาชิกวิสามญัหรือข้ึนทะเบียนก็จะทาํบญัชีไดจ้นถึงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2551 เท่านั้น ทั้งน้ี ผูท้าํบญัชีมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติั
ตามทั้งพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 และพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยเม่ือจะเร่ิมทาํบญัชีตอ้งไปเป็น
สมาชิกหรือข้ึนทะเบียนกบัสภาวิชาชีพบญัชีก่อน แลว้ภายใน 60 วนันบัแต่วนัเร่ิมทาํบญัชีตอ้งไปแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํ
บญัชีท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ซ่ึงจะไดรั้บหมายเลขรหสัผูท้าํบญัชีต่อไป 
 
7. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 

7.1 ขอ้กาํหนดในเร่ืองจรรยาบรรณ 
(1) ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีหรือผูซ่ึ้งข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชีมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผู ้

ประกอบวิชาชีพบญัชี และตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชีหรือมาตรฐานอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี  

(2) สภาวิชาชีพบญัชี เป็นผูจ้ดัทาํจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีข้ึนเป็นภาษาไทย และอย่างน้อยตอ้ง
ประกอบดว้ยขอ้กาํหนดในเร่ือง 

„ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสตัยสุ์จริต 
„ ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน 
„ ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการและการรักษาความลบั 
„ ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให้ 
(3) การกระทาํดงัต่อไปน้ี ถือว่าเป็นการประพฤติผดิจรรยาบรรณ 
„ ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
„ ไมป่ฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี หรือมาตรฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกาํหนด

ตามพระราชบญัญติัน้ี 
„ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตรายงานผลการสอบบัญชีโดยระบุขอ้ความใดอนัแสดงว่าตนไม่รับผิดชอบในผลการ

ตรวจสอบ หรือแสดงความไม่ชดัเจนในผลการตรวจสอบเพราะเหตุท่ีตนมิไดป้ฏิบติัหน้าท่ีโดยครบถว้นท่ีพึงคาดหวงัได้
หรือโดยครบถว้นตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
7.2 โทษของการประพฤติผดิจรรยาบรรณ ไดก้าํหนดตามลาํดบัชั้นจากโทษเบาถึงโทษหนกั ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตกัเตือนเป็นหนงัสือ 
(2) ภาคทณัฑ ์
(3) พกัใชใ้บอนุญาต พกัการข้ึนทะเบียน หรือหา้มการประกอบวิชาชีพบญัชีดา้นท่ีประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมี

กาํหนดเวลาแต่ไม่เกิน 3 ปี 
(4) เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการข้ึนทะเบียนหรือสัง่ใหพ้น้จากการเป็นสมาชิก 

7.3 การพิจารณาและการลงโทษ  
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เมื่อมีผูก้ล่าวหาหรือปรากฏต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีหรือผูซ่ึ้งข้ึนทะเบียนไวก้บั
สภาวิชาชีพบญัชีประพฤติผดิจรรยาบรรณ คณะกรรมการจรรยาบรรณจะดาํเนินการสอบสวนพิจารณาโดยเร็ว หากผลการ
สอบสวนปรากฏว่าผูน้ั้นประพฤติผดิจรรยาบรรณคณะกรรมการจรรยาบรรณ จะมีคาํสั่งลงโทษตามขอ้ 7.2 ทั้งน้ีการออก
คาํสัง่ลงโทษหรือออกคาํสัง่ยกคาํกล่าวหาตอ้งแจง้ใหผู้ถู้กกล่าวหาหรือผูก้ล่าวหาทราบเป็นหนงัสือโดยเร็วดว้ย 

ผูก้ล่าวหาหรือผูซ่ึ้งถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณสัง่ลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์คาํสั่งต่อคณะกรรมการกาํกบัดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบญัชีผา่นทางกรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํสัง่ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
คณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชีกาํหนด และการอุทธรณ์คาํสั่งไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคาํสั่ง
ลงโทษ เวน้แต่คณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชีจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน ทั้งน้ีคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชีใหถื้อเป็นท่ีสุด  

 
8. การก ากบัดูแลโดยภาครัฐ 

ถึงแมว้่าพระราชบญัญติัจะกาํหนดใหม้ีสภาวิชาชีพบญัชีเป็นศูนยร์วมในการกาํกบัดูแลผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีแลว้ 
แต่ก็ยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีภาครัฐเขา้ไปกาํกบัดูแลองคก์รวิชาชีพอีกชั้นหน่ึงเพ่ือรักษาความเป็นธรรมใหแ้ก่ผูป้ระกอบ
วิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดา้นนโยบายจาํนวน 14 คน ประกอบดว้ย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผูท้รงคุณวุฒิดา้นบญัชีและกฎหมาย ทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลการทาํงานของสภาวิชาชีพ
บญัชีเฉพาะเร่ืองท่ีสาํคญัและมีผลกระทบต่อสาธารณชน โดยเร่ืองท่ีตอ้งผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการกาํกบัดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบญัชี คือ  

(1) ให้ความเห็นชอบข้อบงัคบัเก่ียวกับ ค่าธรรมเนียม/ค่าบาํรุงสมาชิก ,หลกัเกณฑ์การฝึกอบรม,คุณสมบติัและ
ลกัษณะตอ้งหา้มของนายกสภาฯ กรรมการสภาฯเป็นตน้ 

(2) พิจารณาคาํขออุทธรณ์ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณสัง่ลงโทษ 
(3) พิจารณาคาํขออุทธรณ์กรณีสภาวิชาชีพบญัชีไม่ออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูย้ืน่คาํขอ 
(4) ใหค้วามเห็นชอบมาตรฐานการบญัชีท่ีเสนอโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

 
9. นิตบุิคคลที่ประกอบกจิการให้บริการด้านวชิาชีพควบคุม 

นิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการใหบ้ริการดา้นการสอบบญัชีหรือดา้นการทาํบญัชีตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) นิติบุคคลตอ้งจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบญัชีตามเง่ือนไข ดงัน้ี 
„ นิติบุคคลท่ีให้บริการการสอบบญัชี หรือการทาํบญัชีอยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ใช้

บงัคบั ใหย้ืน่จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบญัชี ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั คือ ภายในวนัท่ี 22 ตุลาคม 
2548 แต่หากใหบ้ริการภายหลงัจากวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัใหย้ืน่ขอจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบญัชีภายใน 30 วนั 
หลงัจากการจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคลท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จ โดยสภาวิชาชีพบญัชีได้
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กาํหนดค่าจดทะเบียนนิติบุคคลไวร้ายละ 2,000 บาท และตอ้งยื่นขอต่ออายุทุก 3 ปี นับจากวนัจดทะเบียนกบัสภาวิชาชีพ
บญัชี โดยดาํเนินการต่ออายภุายใน 3 เดือนก่อนใบทะเบียนหมดอาย ุ 

„ นิติบุคคลนั้นตอ้งจดัใหมี้หลกัประกนัเพ่ือประกนัความรับผดิต่อบุคคลท่ีสามตามประเภท จาํนวน หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวง 

„ ในกรณีนิติบุคคลนั้นประกอบกิจการให้บริการสอบบัญชี บุคคลซ่ึงมีอาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลในการ
ใหบ้ริการสอบบญัชีตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีนิติบุคคลนั้นให้บริการการสอบบญัชีหรือการทาํบญัชีอยู่ก่อนวนัท่ี 23 ตุลาคม 2547 ซ่ึงเป็นวนัท่ี
กฎหมายฉบบัน้ีใชบ้งัคบั นอกจากกาํหนดใหจ้ดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบญัชีแลว้  

- นิติบุคคลนั้นตอ้งจดัใหมี้หลกัประกนัเพ่ือประกนัความรับผดิต่อบุคคลท่ีสามใหค้รบถว้นภายในระยะเวลาตามท่ี
กาํหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่าสามปี 

- กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีใหบ้ริการสอบบญัชี ก็ตอ้งดาํเนินการให้บุคคลซ่ึงมีอาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลในการ
ใหบ้ริการสอบบญัชีตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีภายในสามปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบันั้น ก็คือภายในวนัท่ี 22 ตุลาคม 
2550 นัน่เอง 

(2) ในกรณีผูส้อบบญัชีตอ้งรับผิดชอบต่อบุคคลท่ีสาม นิติบุคคลซ่ึงผูส้อบบญัชีนั้นสังกดัอยู่ ตอ้งร่วมรับผิดดว้ย
อยา่งลูกหน้ีร่วม และหากยงัไม่สามารถชาํระค่าเสียหายไดค้รบจาํนวนใหหุ้น้ส่วนหรือกรรมการผูมี้อาํนาจผูกพนันิติบุคคล
นั้น ตอ้งร่วมรับผดิจนครบจาํนวนเวน้แต่พิสูจน์ไดว้่าตนมิไดมี้ส่วนรู้เห็นหรือยนิยอมในการกระทาํผดิท่ีตอ้งรับผดิ 
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สาระส าคญัของพระราชบัญญัตวิธิีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือใหก้ระบวนการจดัสรรงบประมาณของประเทศมีลกัษณะท่ีมุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงบประมาณเป็น

สาํคญั และเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในการใชจ่้ายงบประมาณยิง่ข้ึน 
กาํหนดใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังบประมาณมีอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนดยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัทาํกรอบ
งบประมาณรายจ่าย ประมาณการรายรับและฐานะการคลงัของรัฐบาล เรียกให้หน่วยงานรับงบประมาณเสนอสถานะเงิน
นอกงบประมาณ กาํหนดเพ่ิม หรือลดเงินจดัสรรตามความจาํเป็นของการปฏิบติังาน ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผนปฏิบติัราชการและแผนการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ (มาตรา 19) 
การจดัท างบประมาณ 

1) การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
- การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของหน่วยรับงบประมาณ ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

รัฐมนตรีเจา้สงักดัหรือรัฐมนตรีซ่ึงกฎหมายกาํหนดใหม้ีอาํนาจหนา้ท่ีกาํกบัหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับ 
งบประมาณ หรือรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามกฎหมาย ยืน่คาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ซ่ึงอยา่ง 
นอ้ยตอ้งแสดง วตัถุประสงค์ แผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ และให้จดัส่งรายงานเก่ียวกบัเงินนอก
งบประมาณ (มาตรา 25) 

- การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ให้ผูว้่าราชการและผูว้่าราชการจงัหวดัท่ีเป็นหัวหน้า
กลุ่มจงัหวดั มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายและยื่นต่อรัฐมนตรีเจา้สังกัดเพ่ือเสนอต่อ
ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ (มาตรา 27) 

- การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเงินอุดหนุนสาํหรับการดาํเนินงาน
โดยทั่วไปหรือสําหรับการดาํเนินงานในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยื่นคาํขอตั้ง
งบประมาณต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 

2) การก่อหน้ีผกูพนังบประมาณมากกว่าหน่ึงปีงบประมาณ สาํหรับรายการงบประมาณท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 
หน่ึงพนัลา้นบาทข้ึนไป ใหห้น่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติัก่อนท่ีจะมีการยืน่คาํขอตั้งงบประมาณ
ร่ายจ่ายประจาํปีต่อผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ (มาตรา 26) 

3) การจัดทาํงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้มีการจัดทําแผนงานบูรณาการซ่ึงประกอบด้วยเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ งบประมาณรายจ่ายท่ีต้องใช้ในการดาํเนินการ ระยะเวลาการดาํเนินการ รวมทังภารกิจของหน่วยรับ
งบประมาณท่ีเป็นเจ้าภาพหลกัและหน่วยรับงบประมาณท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติัและเมื่อ
คณะรัฐมนตรีอนุมติัแผนงานบูรณาการแลว้การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายตามแผนบูรณาการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ กาํหนด 
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การประเมนิผลและรายงาน 
- การประเมินผล 
กาํหนดใหผู้อ้าํนวยการจดัวางระบบการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานและแผนการใช้

จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้บประมาณ และใหห้น่วยรับ
งบประมาณจดัใหม้ีระบบการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และใหถื้อ ว่าการประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารงบประมาณท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและเปิดเผยต่อสาธารณะชน 

ในกรณีท่ีการประเมินผลสมัฤทธ์ิการใชจ่้ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือตวัช้ีวดั ให้ผูอ้าํนวยการจดัทาํ
ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหห้น่วยรับงบประมาณดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงภายในเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงหากหน่วย
รับงบประมาณไม่สามารถแกไ้ขปรับปรุงภายในระยะเวลาดงักล่าว ให้ผูอ้าํนวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อสั่งการ
ตามท่ีเห็นสมควร (มาตรา 46 47 48) 

- การรายงาน 
กาํหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจาํปีท่ีส้ินสุดและ

เงินทุนสาํรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวนั นบัตั้งแต่วนัส้ินปีงบประมาณ (มาตรา 49) 
กาํหนดใหห้น่วยรับงบประมาณรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณท่ีส้ินสุดรวมทั้งผลการ

ปฏิบติังานใหผู้อ้าํนวยการทราบภายในส่ีสิบหา้วนันับตั้งแต่ส้ินปีงบประมาณ เพ่ือให้ผูอ้าํนวยการจดัทาํรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน เกา้สิบวนั
นบัตั้งแต่วนัส้ินปีงบประมาณ (มาตรา 50) 

- บทกาํหนดโทษ 
กาํหนดโทษสาํหรับขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐในหน่วยรับงบประมาณท่ีจ่ายเงิน

หรือก่อหน้ีผกูพนั หรือโดยรู้อยูแ่ลว้ยนิยอมให้การกระทาํดงักล่าวโดยฝ่าฝืนพระราชบญัญติัน้ี หรือระเบียบท่ีไดอ้อกตาม
พระราชบญัญติัน้ี นอกจากความรับผิดทางอาญาซ่ึงอาจไดรั้บตามกฎหมายอ่ืนแลว้ ผูก้ระทาํหรือยินยอมให้กระทาํการ
ดงักล่าวจะตอ้งรับผิดชอบชดใชเ้งินงบประมาณท่ีไดจ่้ายไปหรือตอ้งผูกพนัจะตอ้งจ่ายตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใดๆ 
ใหแ้ก่หน่วยรับงบประมาณนั้น ฯ (มาตรา 52) 

(อย่างไรก็ตามหากไดท้ักทวงคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชาเป็นหนังสือแลว้ว่าการปฏิบัติตามคาํสั่งนั้นไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือระเบียบ บุคคลนั้นก็จะไดรั้บการยกเวน้ตามมาตราน้ี ) 
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สรุปพ.ร.บ.เงินคงคลงั พ.ศ. 2491 
1. พ.ร.บ.น้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป (ประกาศเม่ือ12ก.พ.2491 จึงเร่ิมใช้

บงัคบัตั้งแต่13ก.พ.2491) 
2. “บญัชีเงินคงคลงับญัชีท่ี 1” และ “บญัชีเงินคงคลงับัญชีท่ี 2” คือ บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงกระทรวงการคลงัมีไว ้เพื่อประโยชน์แห่งมาตรา 4 และมาตรา 5 ตามลาํดบั 
3. “มติให้จ่ายเงินไปก่อน” คือ มติของ ส.ส.ซ่ึงไดต้ราข้ึนไวเ้ป็นพ.ร.บ.อนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน 

จนกว่าจะไดป้ระกาศใชพ้.ร.บ.งบประมาณ หรือพ.ร.บ.งบประมาณเพ่ิมเติม 
4. “เงินยมืทดรองราชการ” หมายความว่า เงินซ่ึง ก.คลงัอนุญาตใหส่้วนราชการมีไว ้เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใชส้อย

ปลีกยอ่ยประจาํสาํนกังาน 
5. “เงินฝาก” หมายความว่า เงินท่ี ก.คลงัรับฝากไวแ้ละจ่ายคืนตามคาํขอของผูฝ้าก 
6. “เงินขายบิล” หมายความว่า เงินท่ี ก.คลงัรับไว ้ณ ท่ีแห่งหน่ึงเพื่อโอนไปจ่าย ณ ท่ีอีกแห่งหน่ึง 
7. “ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า ทุนท่ีตั้งข้ึนเพ่ือกิจการซ่ึงอนุญาตใหน้าํรายรับสมทบทุนไวใ้ชจ่้ายได ้
8. (มาตรา 4) ใหห้วัหนา้ส่วนราชการท่ีไดเ้ก็บหรือรับเงิน(ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินกูห้รือเงินอ่ืนใดท่ีพึง

ชาํระใหแ้ก่รัฐบาล) มีหนา้ท่ีควบคุมใหส่้งเขา้บญัชีฯ ท่ี 1 หรือส่งคลงัจว.หรือคลงัอาํเภอ โดยไม่หกัเงินไวเ้พื่อการใด ๆ เลย 
9. รมต.มีอาํนาจกาํหนดขอ้บงัคบัอนุญาตใหห้กัรายจ่ายจากเงินท่ีจะตอ้งส่งเขา้บญัชีฯ ท่ี 1 หรือส่งคลงัจว. หรือคลงั

อาํเภอได ้ดงัน้ี 
 รายจ่ายท่ีหกันั้นเป็นรายจ่ายท่ีมีกฎหมายอนุญาตใหจ่้ายได ้
 รายจ่ายท่ีจาํเป็นตอ้งจ่าย เพื่อเป็นค่าสินบนรางวลั หรือค่าใชจ่้ายในการจดัให้ไดม้าซ่ึงเงินอนัพึงตอ้งชาํระให้แก่รัฐบาล 
 รายจ่ายท่ีตอ้งจ่ายคืนใหแ้ก่บุคคลใดๆ เพราะเป็นเงินอนัไม่พึงตอ้งชาํระใหแ้ก่รัฐบาล 
10. (มาตรา 5) การสัง่จ่ายเงินจากบญัชีฯ ท่ี 1 ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะโอนเงินไปเขา้บญัชีฯ ท่ี 2 เท่านั้น* 
11. การสัง่จ่ายเงินจากบญัชีฯ ท่ี ๒ หรือคลงัจว.หรือคลงัอาํเภอ ใหก้ระทาํไดต้ามท่ีบญัญติัไวใ้นพ.ร.บ.งบประมาณประจาํปี 
 พ.ร.บ.งบประมาณเพ่ิมเติม 
 พ.ร.บ.โอนเงินในงบประมาณ 
 มติใหจ่้ายเงินไปก่อน 
 พ.ร.ก.ท่ีออกตามรัฐธรรมนูญ 
12. ในกรณีท่ีจ่ายเงินตามมติใหจ่้ายเงินไปก่อนหรือตาม พ.ร.ก. ตอ้งตั้งเงินรายจ่ายเพื่อชดใชใ้นพ.ร.บ.งบประมาณ

ประจาํปี หรือพ.ร.บ.งบประมาณเพ่ิมเติม 
13. มี 5 กรณีต่อไปน้ี ใหส้ัง่จ่ายเงินจากบญัชีฯ ท่ี 2 หรือคลงัจว.หรือคลงัอาํเภอไดก่้อน**ท่ีมีกฎหมายอนุญาตใหจ่้าย คือ 
 มีการอนุญาตให้จ่ายเงินไดแ้ลว้ ตามกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบปร ะมาณ แต่เงินท่ีตั้งไวมี้

จาํนวนไม่พอจ่ายและมีความจาํเป็นตอ้งจ่ายโดยเร็ว 
มีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจ่ายเงิน และมีความจาํเป็นตอ้งจ่ายโดยเร็ว 
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มีข้อผูกพนักับรัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีกระทาํให้ต้องจ่ายเงิน และมีความ
จาํเป็นตอ้งจ่ายโดยเร็ว 

 เพ่ือซ้ือคืนหรือไถ่ถอนพนัธบตัรของรัฐบาลหรือตราสารเงินกูข้อง ก.คลงั หรือชาํระหน้ีตามสัญญากูท่ี้ ก.คลงัเป็น
ผูกู้ ้ ทั้งน้ี ตามจาํนวนท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร 

 เพ่ือซ้ือเงินตราต่างประเทศ พนัธบตัรของรัฐบาลต่างประเทศ หรือหลกัทรัพยท่ี์มัน่คงในต่างประเทศท่ีไม่ใช่หุ้น 
ในสกุลเงินตราท่ีจะตอ้งชาํระหน้ีท่ี ก.คลงัเป็นผูกู้ ้และในวงเงินไม่เกินจาํนวนหน้ีท่ีถึงกาํหนดชาํระในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 
5 ปี เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการชาํระหน้ีเม่ือถึงกาํหนด  

ทั้งน้ี ใหร้มต.โดยความเห็นชอบครม. มีอาํนาจกาํหนดขอ้บงัคบัรวมทั้งวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เมื่อไดจ่้ายเงินใน 5 กรณีขา้งตน้แลว้ ใหต้ั้งเงินรายจ่ายเพ่ือชดใชใ้น 1.กฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม

ประจาํปีงบประมาณ หรือ2.กฎหมายว่าดว้ยโอนงบประมาณรายจ่าย หรือ3.กฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณปีต่อไป 

14. เงินต่อไปน้ี ใหส้ัง่จ่ายจากบญัชีฯ ท่ี 2 หรือคลงัจว.หรือคลงัอาํเภอได ้คือ 
 เงินยมืทดรองราชการ 
 เงินฝาก 
 เงินขายบิล 
 เงินท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายคืนภายในปีงบประมาณท่ีนาํส่งแลว้ เพราะเป็นเงินอนัไม่พึงตอ้งชาํระใหแ้ก่รัฐบาล 
15. การสัง่จ่ายเงินจากบญัชีฯ ท่ี 1 ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของรมต.หรือผูซ่ึ้งรมต.มอบหมาย 
16. การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีฯ ท่ี 2 ให้เป็นหน้าท่ีของอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผูท่ี้อธิบดีฯ มอบหมาย และเจ้า

พนกังานซ่ึงรมต.แต่งตั้งโดยเฉพาะเพ่ือการน้ี เป็นผูล้งลายมือช่ือร่วมกนัสัง่จ่าย 
17. การสัง่จ่ายเงินจากคลงัจว.หรือคลงัอาํเภอ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูว้่าราชการจงัหวดัหรือผูท่ี้ผูว้่าฯ มอบหมาย ถา้มี

เงินเหลือจ่ายใหส่้งเขา้บญัชีฯ ท่ี 1 ตามวิธีการท่ีรมต. กาํหนด 
18. การจ่ายเงินเป็นทุน หรือเป็นทุนหมุนเวียน ใหก้ระทาํไดแ้ต่โดยกฎหมาย 
19. องคก์ารของรัฐบาลท่ีไดต้ั้งข้ึนแลว้ก่อนวนัใชพ้.ร.บ.น้ีหรือท่ีจะตั้งข้ึนใหม่ บรรดาท่ีใชทุ้นหรือทุนหมุนเวียน

นั้น ใหร้มต.มีอาํนาจกาํหนดขอ้บงัคบัว่าดว้ยการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาํทุนหรือผลกาํไรเขา้บญัชีฯ ท่ี 1 
20. ใหร้มว.กค. รักษาการพ.ร.บ.น้ี 
21. ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ ควง อภยัวงศ ์นายกรัฐมนตรี 
22. พ.ร.บ.ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมมีอีก3ฉบบั คือ 
 (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2495  
 (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2509  
 (ฉบบัท่ี4) พ.ศ.2534             

 



 
 

21 

แนวข้อสอบส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ชุดที่ 1. 
 
1. บริษทั ก. ผูป้ระกอบการจดทะเบียน นาํเงินสนบัสนุน (Promotion) สินคา้ (ซ้ือจากบริษทัแม่ในต่างประเทศ) จาํนวน 10 
ลา้นบาทท่ีไดรั้บจากบริษทัแม่ในต่างประเทศ หักกลบลบหน้ีกบัค่าสิทธิท่ีบริษทัฯตอ้งจ่ายให้บริษทัแม่ในต่างประเทศ 15 
ลา้นบาท จึงส่งเงินใหบ้ริษทัแม่ในต่างประเทศ 5 ลา้นบาท มีภาระภาษี ดงัน้ี 

ก. บริษทั ก. ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% จากเงิน 5 ลา้นบาท นาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.36จากเงิน 5 ลา้นบาท 
ข. บริษทั ก. ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% จากเงิน 15 ลา้นบาท นาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.36จากเงิน 15 ลา้นบาท 
ค. บริษทั ก. ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% จากเงิน 5 ลา้นบาท นาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.36จากเงิน 5 ลา้น

บาท และเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม จากเงิน 10 ลา้นบาท 
ง. บริษทั ก. ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% จากเงิน 15 ลา้นบาท นาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.36จากเงิน 15 ลา้น

บาท และเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม จากเงิน 10 ลา้นบาท 
ตอบ. ง. กรณีบริษทัฯ นาํเงินท่ีไดรั้บจากบริษทัแม่ จาํนวน 10 ลา้นบาท มาหกักลบลบหน้ีกบัเงินค่าสิทธิจาํนวน 15 ลา้นบาท 
ถือว่าบริษทัฯ ไดช้าํระค่าสิทธิไปต่างประเทศ จึงมีหนา้ท่ีหักภาษีจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีจ่าย 15 ลา้นบาท ในอตัราร้อยละ 
15% ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และมีหนา้ท่ียืน่แบบภ.พ.36 นาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมสาํหรับค่าบริการ 15 ลา้นบาท 
ตามมาตรา 77/2 และมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษทัฯ ไดรั้บเงินเพื่อให้การสนับสนุนค่าสินคา้ท่ีบริษทั
ซ้ือจากบริษทั แม่ ถือเป็นการใหบ้ริการแก่บริษทัแม่ในประเทศไทย ตามมาตรา 77/1 (10) ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม มาตรา 
77/2 แห่งประมวลรัษฎากรตามแนวตอบขอ้หารือท่ี กค 0706/40000 ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2546 และขอ้หารือท่ี กค 0802/พ.
5985 ลงวนัท่ี 17 เมษายน 2539 
 
2. เงินไดใ้นขอ้ใดตอ้งยืน่แบบฯ คร่ึงปี 

ก. ค่านายหนา้และค่าขายสินคา้                        ข. ประกอบโรคศิลป์ และลิขสิทธ์ิ 
ค. เงินปันผลและค่าเช่าบา้น                             ง. รับเหมาก่อสร้างและรับทาํบญัชี 

ตอบ. ง. เป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(7) และ มาตรา 40(6) ตอ้งยืน่แบบคร่ึงปีตามมาตรา 56ทวิ แห่ง ป.ร.ก. 
     มาตรา40(6) เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบญัชี 
ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอ่ืน ซ่ึงจะไดม้ีพระราชกฤษฎีกากาํหนดชนิดไว ้
    มาตรา40(7) เงินไดจ้ากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสมัภาระในส่วนสาํคญันอกจากเคร่ืองมือ 
 
3. บริษทั ก.เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน ประสบปัญหาขาดทุน ไดรั้บเงินช่วยเหลือจากบริษทัแม่ในต่างประเทศ มีภาระ
ภาษีดงัน้ี 

ก. ตอ้งนาํรายไดด้งักล่าวเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ข. ตอ้งนาํรายไดด้งักล่าวเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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ค. ตอ้งนาํรายไดด้งักล่าวเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ง. ไม่ตอ้งเสียภาษี 

ตอบ. ก. กรณีบริษทัฯ ไดรั้บเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเป็นการให้เปล่าไม่มีขอ้ผกูมดัท่ีจะตอ้งตอบแทนหรือ
ให้บริการคืนหรือต้องกระทาํการใด ๆ ตอบแทน สําหรับเงินได้รับนั้น เงินช่วยเหลือดังกล่าวจึงไม่ใช่มูลฐานภาษีท่ี
ผูป้ระกอบการได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่อยู่ในกรณีต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยตอ้งนาํเงินดงักล่าวไปถือเป็นรายไดนิ้ติบุคคลตามมาตรา 65แห่งประมวลรัษฎากร 
 
4. บริษทั ก. เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน ไดรั้บเงินจาํนวนหน่ึงจากบริษทัในเครืออยูต่่างประเทศ เพื่อให้บริษทัฯ ทาํการ
สนบัสนุน (Promotion) สินคา้ ซ่ึงบริษทัฯ ซ้ือจากบริษทัในเครือดงักล่าวมาขายในประเทศไทย เงินไดด้งักล่าวมีภาระภาษี
อยา่งไร 

ก. ตอ้งนาํรายไดม้าเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ข. ตอ้งนาํรายไดด้งักล่าวเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ค. ตอ้งนาํรายไดด้งักล่าวมาเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ง. ไม่ตอ้งเสียภาษี 

ตอบ. ค. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
บริษทัฯ ตอ้งนาํเงินไดด้งักล่าวมารวมคาํนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเน่ืองจากเป็นรายไดจ้ากการหรือ
เน่ืองจากกิจการตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

การท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเงินจากบริษทัในเครือซ่ึงอยูใ่นต่างประเทศ เพื่อใหก้ารสนบัสนุน(Promotion) สินคา้ท่ีบริษทัฯ 
ไดซ้ื้อจากบริษทัในเครือมาขายในประเทศไทย ซ่ึงเป็นการใหบ้ริการแก่บริษทัในเครือในประเทศไทย ตามมาตรา 77/1 (10) 
แห่งประมวลรัษฎากร ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ตามขอ้หารือท่ี กค 0802/พ.5985 ลง
วนัท่ี 17 เมษายน 2539  
 
5. บริษทั ก. เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน นาํยอดลูกหน้ีค่าสินคา้ บริษทั ข. ในต่างประเทศ จาํนวน 150ลา้นบาท มาหัก
กลบลบหน้ีกบัค่าสิทธิซ่ึงตอ้งจ่ายใหบ้ริษทั ข. ในต่างประเทศดงักล่าว เป็นจาํนวน 200ลา้นบาท แลว้จึงส่งเงินเหลือ 50 ลา้น
บาท ใหก้บับริษทั ข. ในต่างประเทศ มีภาระภาษี ดงัน้ี 

ก. บริษทั ก. ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% จากเงิน 50 ลา้นบาท 
นาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ. 36 จากเงิน 200 ลา้นบาท 

ข. บริษทั ก. ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% จากเงิน 50 ลา้นบาท 
นาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.36 จากเงิน 50 ลา้นบาท 

ค. บริษทั ก. ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% จากเงิน 200 ลา้นบาท 
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นาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.36 จากเงิน 200 ลา้นบาท 
ง. บริษทั ก. ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% จากเงิน 200 ลา้นบาท 

นาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.36 จากเงิน 50 ลา้นบาท 
ตอบ. ค.กรณีบริษทัฯ นาํลูกหน้ี 150 ลา้นบาท มาหกักลบลบหน้ีกบัเจา้หน้ีค่าสิทธิ 200 ลา้นบาทถือว่าบริษทั ฯ ไดช้าํระค่า
สิทธิไปต่างประเทศ จึงมีหนา้ท่ีหกัภาษีจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีจ่ายเป็นเงิน 200ลา้นบาท ในอตัราร้อยละ 15 ตามมาตรา 70 
แห่งประมวลรัษฎากร และมีหนา้ท่ียืน่แบบ ภ.พ.36 นาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมสาํหรับค่าบริการ 200 ลา้นบาท ตามมาตรา 77/2 
และมาตรา 83/2(2) แห่งประมวลรัษฎากร ตามแนวตอบขอ้หารือท่ี ก.ค. 0706/4000 ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2546 
 
6. เงินไดพ้ึงประเมินตามขอ้ใดท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณภาษีเงินได  ้

ก. เงินไดจ้ากดอกเบ้ียเงินฝาก                        ข. เงินไดจ้ากการจาํหน่ายอากรแสตมป์ 
ค. เงินไดจ้ากเงินปันผล                                 ง. เงินท่ีไดรั้บจากการเรียกเก็บเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจ๊ียะ 

ตอบ. ข.ไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา 42 (6) แห่งประมวลรัษฎากร 
    มาตรา42(6) เงินไดจ้ากการขาย หรือส่วนลดจากการซ้ืออากรแสตมป์ หรือแสตมป์ไปรษณียากรของรัฐบาล 
 
7.บุคคลใดมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ก. ผูแ้ทนโดยชอบธรรม                         ข. ผูอ้นุบาล 
ค. ผูพ้ิทกัษ ์                                         ง. ผูจ้ดัการมรดก หรือบิดามารดา 

ตอบ ค. ตามมาตรา 57 แห่งประมวลรัษฎากร 
มาตรา 57 ถา้ผูมี้เงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง เป็นผูเ้ยาว ์ผูท่ี้ศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถหรือเป็นผูอ้ยูใ่นต่างประเทศ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาล ผูพ้ิทกัษ์ หรือผู ้จดัการกิจการ
อนัก่อใหเ้กิดเงินไดพึ้งประเมินนั้น แลว้แต่กรณี ตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง และเป็นตวัแทนในการชาํระภาษี 
 
8. นายสิทธิมีเงินไดสุ้ทธิ ในปี 2557 เป็นเงิน 480,000.-บาท นายสิทธิ เสียภาษี 38,000.- บาท ส่วนในปี2558นายสิทธิมีเงิน
ไดสุ้ทธิ 520,000.-บาท นายสิทธิ เสียภาษี 44,000.-บาท ดงัน้ี การเสียภาษีของนายสิทธิตรงกบัลกัษณะท่ีดีของภาษีอากรขอ้ใด 

ก. หลกัแหล่งเงินได ้                                   ข. หลกัความแน่นอน 
ค. หลกัความเป็นธรรม                               ง. หลกัความเป็นกลาง 

ตอบ. ค. ผูม้ีเงินไดฯ้ มากเสียภาษีมาก เงินไดน้อ้ยเสียภาษีนอ้ย 
 
9. บริษทั ก จาํกดั ประกอบกิจการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง มูลค่า 350,000 บาท มีเง่ือนไขการชาํระราคาสินคา้
ดงักล่าวว่า ถา้ชาํระภายใน 2 เดือน จะลดให ้2,000 บาท หากบริษทั ก.จาํกดั ไดร้ะบุเง่ือนไขไวใ้นใบส่งของ ใบแจง้หน้ี หรือ
ใบกาํกบัภาษีใหช้ดัเจน บริษทั ก จาํกดั มีหนา้ท่ีตอ้งหกั ภาษี เงินได ้ณ ท่ีจ่ายหรือไม่ 
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ก. ไม่มีหนา้ท่ีตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย เน่ืองจากส่วนลดดงักล่าวเขา้ลกัษณะ เป็นรางวลั ส่วนลดหรือประโยชน์
อ่ืนๆ เน่ืองจากการส่งเสริมการขาย 

ข. ไม่มีหน้าท่ีตอ้งหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย เน่ืองจากส่วนลดดงักล่าวไม่เข้าลกัษณะ เป็นรางวลัส่วนลด หรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ เน่ืองจากการส่งเสริมการขาย 

ค. มีหน้าท่ีตอ้งหักภาษี ณ ท่ีจ่าย เน่ืองจากส่วนลดดงักล่าวเขา้ลกัษณะ เป็นรางวลั ส่วนลด หรือประโยชน์อ่ืนๆ 
เน่ืองจากการส่งเสริมการขาย 

 ง. มีหน้าท่ีต้องหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย จ่าย เน่ืองจากส่วนลดดังกล่าวไม่เข้าลกัษณะ เป็นรางวลัส่วนลด หรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ เน่ืองจากการส่งเสริมการขาย 
ตอบ. ข. ป.118/2545 ขอ้   5   กรณีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนตามขอ้ 1 ไดข้ายสินคา้ให้แก่ผูซ้ื้อซ่ึง
ซ้ือสินคา้โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะนาํไปขายต่อ โดยมีขอ้ตกลงใหส่้วนลดหรือค่าลดหยอ่นภายหลงัจากท่ีขายสินคา้ไปแลว้ซ่ึง
เป็นส่วนลดเงินสด หากการให้ส่วนลดดงักล่าวเป็นการให้ส่วนลดท่ีเป็นปกติตามประเพณีทางการคา้ และไดม้ีการระบุ
เง่ือนไขส่วนลดเงินสดไวใ้นใบส่งของ ใบแจง้หน้ี หรือใบกาํกบัภาษีให้ชดัเจน ส่วนลดดงักล่าว ไม่เขา้ลกัษณะเป็นรางวลั 
ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เน่ืองจากการส่งเสริมการขาย ผูจ่้ายเงินไม่มีหนา้ท่ีตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย  

ตวัอยา่ง บริษทั ก จาํกดั ประกอบกิจการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง มูลค่า 350,000 บาท มีเง่ือนไขการ
ชาํระราคาค่าสินคา้ว่า ถา้ชาํระภายใน 2 เดือน จะลดให ้2,000 บาท หากบริษทั ก จาํกดั ไดร้ะบุเง่ือนไขส่วนลดไวใ้นใบส่ง
ของ ใบแจง้หน้ี หรือใบกาํกบัภาษีใหช้ดัเจน บริษทั ก จาํกดั ไม่มีหนา้ท่ีตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย 
 
10. เครดิตเงินปันผล ตามประมวลรัษฎากร กาํหนดข้ึนมาเพ่ือวตัถุประสงคใ์ด 

ก. ผูรั้บเงินปันผลจะไดเ้สียภาษีไดถู้กตอ้ง 
ข. เพื่อส่งเสริมตลาดหลกัทรัพยใ์นเชิงเศรษฐกิจ 
ค. เพ่ือทาํใหมี้ผูนิ้ยมการซ้ือขายหุน้มากข้ึน 
ง. เพ่ือบรรเทา หรือ ขจดัภาระภาษีซํ้าซอ้นของเงินปันผล 

ตอบ.  ง. เน่ืองจากเหตุผลเงินไดต้วัเดียวกนั แต่เสียภาษีซํ้าซอ้น เพราะเงินปันผลมาจากกาํไรสุทธิซ่ึงเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ไปแลว้ 
 
11. บริษทัฯ ขายสินคา้พร้อมบริการขนส่งใหด้ว้ย บริษทัฯ มิไดป้ระกอบกิจการใหบ้ริการขนส่งเป็นปกติ ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. บริษทั ฯ ออกใบกาํกบัภาษีโดยระบุราคาสินคา้แยกจากค่าขนส่งและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเฉพาะราคาสินคา้ และค่า
ขนส่งไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ข. บริษทัฯ ออกใบกาํกบัภาษีโดยระบุราคาสินคา้รวมค่าขนส่งและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าฐานภาษี(สินคา้รวม
ค่าขนส่ง) มูลค่าดงักล่าวไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
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ค. บริษทัฯ ออกใบกาํกบัภาษีโดยระบุราคาสินคา้แยกค่าขนส่งและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าฐานภาษีเฉพาะค่า
สินคา้ ค่าขนส่งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 1 % 

ง. บริษทัฯ เลือกปฏิบติัไดท้ั้งขอ้ ข และ ค 
ตอบ. ขอ้ ข. ตาม กค 0706/3978 ลงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2549 กรณีบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการขายสินคา้พร้อมให้บริการ
ขนส่งสินคา้ดว้ย บริษทัฯ มิไดเ้ป็นผูป้ระกอบการใหบ้ริการขนส่งเป็นปกติ แมบ้ริษทัฯ จะออกใบกาํกบัภาษีโดยระบุราคา
สินคา้และค่าขนส่งแยกออกจากกนั บริษทัฯ ตอ้งนาํมูลค่าของสินคา้ ซ่ึงรวมค่าขนส่งมารวมคาํนวณเป็นฐานภาษีสาํหรับ
การขายสินคา้เพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 65 และมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ดงันั้น 
เมื่อเขา้ลกัษณะเป็นการขายสินคา้ บริษทัฯ จึงไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย อยา่งใด 
 
12. บริษทั ก จาํกดั นาํเขา้นํ้ ายาทดสอบเพ่ือใชใ้นการตรวจโรคสตัว ์ไดแ้ก่ เป็ด ไก่ ว่าสตัวด์งักล่าวมีโรคหรือไม่ซ่ึงเป็น การ
ป้องกนัและควบคุมโรคในสตัว ์จะตอ้งชาํระภาษีมูลค่าเพ่ิมอยา่งไร 

ก. ไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ข. ชาํระภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 
ค. หากนํ้ ายาทดสอบใชไ้ดท้ั้งคนและสัตวต์อ้งชาํระภาษี 7% นอกจากจะพิสูจน์ไดว้่าใชก้บัสัตวเ์ท่านั้นจึงไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ง. ถูกทั้ง ก และ ค 

ตอบ. ขอ้ ข เน่ืองจากนํ้ ายาทดสอบเพ่ือใชใ้นการตรวจโรคสตัวปี์กไม่เขา้ลกัษณะเป็นยาหรือเคมีภณัฑ์ท่ีใชส้าํหรับสัตวเ์พ่ือ
บาํรุงรักษา ป้องกนั ทาํลาย หรือกาํจดัศตัรู หรือโรคของสตัว ์ตามมาตรา 81(1) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผูน้าํเขา้
จึงไม่ไดย้กเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 81 (2) (ก) ตาม กค0706/พ/1266 ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2549 
 
13. บริษทั ก เป็นนิติบุคคลจะทะเบียนในประเทศไทย มีผูถื้อหุน้เป็นบริษทัฯ ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศมิไดป้ระกอบ
กิจการในไทย ร้อยละ 100 ได้จดทะเบียนแจง้เลิกบริษัทกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ อยู่ระหว่างการชาํระบัญชีจากการ
ตรวจสอบเจา้หน้าท่ีตรวจสอบภาษี พบว่า บริษทัฯ ยงัมิไดจ่้ายคืนทุน จาํนวน30 ,000,000 บาท และกาํไรสะสมจาํนวน 
10,000,000 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นแต่อย่างใด ท่านคิดว่าเงินกาํไรสะสมท่ีคงเหลืออยู่นั้นเป็นเงินไดป้ระเภทใด และบริษัท
จ่ายเงินกาํไรสะสมใหก้บัผูถื้อหุน้มีภาระภาษีอยา่งไร 

ก. ถือเป็นเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกาํไร หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 
40 (4) (ข) บริษทัฯ ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 ในอตัราร้อยละ 10 

ข. ถือเป็นเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกาํไร หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 
40 (4) (ข) บริษทัฯ ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 ในอตัราร้อยละ 15 

ค. ถือเป็นประโยชน์ท่ีไดจ้าการท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนั หรือเลิกกนัซ่ึงตีราคา
เป็นเงินไดเ้กินกว่าทุน ตามมาตรา 40 (ฉ) บริษทัฯ ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 ในอตัราร้อยละ 10 
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ง. ถือเป็นประโยชน์ท่ีไดจ้าการท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนั หรือเลิกกนัซ่ึงตีราคา
เป็นเงินไดเ้กินกว่าทุน ตามมาตรา 40 (ฉ) บริษทัฯ ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 ในอตัราร้อยละ 15 
ตอบ. ขอ้ ง. เน่ืองจาก 

1) ถือเป็นประโยชน์ท่ีไดจ้าการท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนัหรือเลิกกนั ซ่ึงตีราคา
เป็นเงินไดเ้กินกว่าทุน ตามมาตรา 40 (ฉ) 

2) มาตรา 70 บริษทัฯ ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทยไดรั้บเงินไดต้ามมาตรา 
40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ท่ีจ่ายจากประเทศไทย ผูจ่้ายมีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราภาษีเงินได้ 

3) อตัราภาษีเงินได ้ตามมาตรา 76 ตรี (2) (ข) ร้อยละ 15 (นอกจากเงินปันผล) 
4) อตัราภาษีเงินได ้ตามมาตรา 76 ตรี (2) (ค) เฉพาะเงินปันผลร้อยละ 10 

 
14. บริษทั จ จาํกดั ว่าจา้งบริษทัต่างประเทศจดัทาํโฆษณาลงในนิตยสารสวสัดี ท่ีมีผูโ้ดยสารอ่านบนเคร่ืองบินซ่ึงมีทั้งสาย
การบินในประเทศและต่างประเทศ ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่ 

ก. เป็นการใหบ้ริการท่ีกระทาํในต่างประเทศ และมีการใชบ้ริการนั้นในราชอาณาจกัร บริษทั จ จาํกดัมีหน้าท่ีตอ้ง
ยืน่แบบนาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.36 ) 

ข. เป็นการใหบ้ริการท่ีกระทาํในต่างประเทศ และมิไดใ้ชบ้ริการนั้นในราชอาณาจกัร บริษทั จ จาํกดั ไม่มีหน้าท่ี
ตอ้งยืน่แบบนาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.36 ) 

ค. เป็นการใหบ้ริการท่ีกระทาํในต่างประเทศ มีการใชบ้ริการนั้นในราชอาณาจกัร บริษทัผูใ้หบ้ริการจดัทาํโฆษณา
ตอ้งยืน่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.36) 

ง. เป็นการใหบ้ริการท่ีกระทาํในต่างประเทศ มีการใชบ้ริการนั้นในราชอาณาจกัร บริษทัผูใ้ห้บริการจดัทาํโฆษณา
ตอ้งยืน่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.30) 
ตอบ. ข.ตาม ป.10482544 ขอ้6 

“ขอ้ 6   กรณีผูป้ระกอบการซ่ึงไดใ้หบ้ริการท่ีกระทาํในต่างประเทศและ มิไดมี้การใชบ้ริการนั้นในราชอาณาจกัร 
ไม่ถือว่าการให้บริการนั้นเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/2 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร 
ผูป้ระกอบการดงักล่าวไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/13 แห่งประมวลรัษฎากร ผูจ่้ายเงินค่าบริการจึงไม่มี
หนา้ท่ีตอ้งนาํส่งเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร  
 
15. ผูป้ระกอบการจดทะเบียนทาํสัญญาขายเคร่ืองจกัรพร้อมติดตั้ง ราคา 200,000.- บาท โดยโอนให้ผูซ้ื้อเป็นผูน้าํเข้า
เคร่ืองจกัร ฐานภาษีในการนาํเขา้เคร่ืองจกัร ไดแ้ก่ ราคา ซี.ไอ.เอฟ บวกดว้ยอากรขาเขา้บวกดว้ยค่าธรรมเนียมอ่ืนจาํนวน 
150,000.- บาท ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเป็นผูข้าย ตอ้งนาํมูลค่าของฐานภาษีมาคาํนวณเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจาํนวนเท่าใด 

ก. 50,000 บาท                                        ข. 150,000 บาท 
ค. 186,915 บาท                                      ง. 200,000 บาท 
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ตอบ.  ก. ป.101/2543 ขอ้ 6 ผูป้ระกอบการจดทะเบียนนาํเขา้สินคา้ จากต่างประเทศ และไดโ้อนสินคา้ให้ผูซ้ื้อเป็นผูน้าํเขา้ 
และชาํระภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อเจา้พนกังานศุลกากร กรณีทาํสัญญาโดยไม่แยกราคาสินคา้และบริการ ไม่ตอ้งนาํมูลค่าสินคา้
ส่วนท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ ท่ีโอนใหผู้ซ้ื้อเป็นผูน้าํเขา้มารวมคาํนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
16. บริษทั ค จาํกดั ไม่ไดห้กัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายและนาํส่งไว ้แต่ผูม้ีเงินได้ไดน้าํเงินไดพ้ึงประเมินตามจาํนวนท่ีไม่ไดถู้ก
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ไปยืน่แบบแสดงรายการและชาํระภาษีแลว้ บริษทั ค จาํกดั ผูม้ีหนา้ท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตอ้งรับผิดอย่างไร
บา้ง 

ก. รับผิดในการนําส่งภาษี และเงินเพ่ิม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร โดยคาํนวณเงินเพ่ิมเม่ือพ้น
กาํหนดเวลาการยืน่รายการ หรือนาํส่งภาษี จนถึงวนัท่ีบริษทันาํส่งภาษี ครบจาํนวนท่ีถูกตอ้งแต่เงินเพ่ิมท่ีคาํนวณไดไ้ม่ให้
เกินจาํนวนภาษีท่ีตอ้งเสียหรือนาํส่ง 

ข. รับผดิในเงินเพ่ิม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร โดยคาํนวณเงินเพ่ิมเม่ือพน้กาํหนดเวลาการยื่นรายการ 
หรือนาํส่งภาษี จนถึงวนัท่ีบริษทันาํส่งเงินเพ่ิมครบจาํนวนท่ีถูกตอ้ง แต่เงินเพ่ิมท่ีคาํนวณไดไ้ม่ใหเ้กินจาํนวนภาษีท่ีตอ้งเสีย
หรือนาํส่ง 

ค. รับผิดในการนําส่งภาษี และเงินเพ่ิม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร โดยคาํนวณเงินเพ่ิมเม่ือพ้น
กาํหนดเวลาการยืน่รายการ หรือนาํส่งภาษี จนถึงวนัท่ีผูเ้สียภาษีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีและชาํระภาษีครบจาํนวนท่ี
ถูกตอ้ง แต่เงินเพ่ิมท่ีคาํนวณไดไ้ม่ใหเ้กินจาํนวนภาษีท่ีตอ้งเสียหรือนาํส่ง 

ง. รับผดิในเงินเพ่ิม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร โดยคาํนวณเงินเพ่ิมเม่ือพน้กาํหนดเวลาการยื่นรายการ 
หรือนาํส่งภาษี จนถึงวนัท่ีผูเ้สียภาษีไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีและชาํระภาษีครบจาํนวนท่ีถูกตอ้ง แต่เงินเพ่ิมท่ีคาํนวณได้
ไม่ใหเ้กินจาํนวนภาษีท่ีตอ้งเสียหรือนาํส่ง 
ตอบ. ง. มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรือนาํส่งภาษีภายในกาํหนดเวลาตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดต่างๆ แห่งลกัษณะน้ีเก่ียวกบั
ภาษีอากรประเมิน ใหเ้สียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย หรือนาํส่งโดยไม่รวมเบ้ีย
ปรับ ในกรณีอธิบดีอนุมติัใหข้ยายกาํหนดเวลาชาํระหรือนาํส่งภาษี และไดม้ีการชาํระหรือนาํส่งภาษีภายในกาํหนดเวลาท่ี
ขยายใหน้ั้น เงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึงใหล้ดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน การคาํนวณเงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึง
และวรรคสอง ให้เร่ิมนับเม่ือพน้กาํหนดเวลาการยื่นรายการหรือนําส่งภาษีจนถึงวนัชาํระหรือนําส่งภาษี แต่เงินเพ่ิมท่ี
คาํนวณไดมิ้ใหเ้กินจาํนวนภาษีท่ีตอ้งเสียหรือนาํส่ง ไม่ว่าภาษีท่ีตอ้งเสียหรือนาํส่งนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือคาํสั่งของ
เจา้พนกังานหรือคาํวินิจฉยัอุทธรณ์ หรือคาํพิพากษาของศาล 
 
 17. บริษทั ก จาํกดั ประกอบกิจการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง มูลค่า 350,000 บาท มีเง่ือนไขการชาํระราคาสินคา้
ดงักล่าวว่า ถา้ชาํระภายใน 2 เดือน จะลดให ้2,000 บาท หากบริษทั ก.จาํกดั ไดร้ะบุเง่ือนไขไวใ้นใบส่งของ ใบแจง้หน้ี หรือ
ใบกาํกบัภาษีใหช้ดัเจน บริษทั ก จาํกดั มีหนา้ท่ีตอ้งหกั ภาษี เงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายหรือไม่ 
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ก. ไม่มีหนา้ท่ีตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย เน่ืองจากส่วนลดดงักล่าวเขา้ลกัษณะ เป็นรางวลั ส่วนลดหรือประโยชน์
อ่ืนๆ เน่ืองจากการส่งเสริมการขาย 

ข. ไม่มีหน้าท่ีตอ้งหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย เน่ืองจากส่วนลดดงักล่าวไม่เข้าลกัษณะ เป็นรางวลั ส่วนลดหรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ เน่ืองจากการส่งเสริมการขาย 

ค. มีหน้าท่ีตอ้งหักภาษี ณ ท่ีจ่าย เน่ืองจากส่วนลดดงักล่าวเขา้ลกัษณะ เป็นรางวลั ส่วนลด หรือประโยชน์อ่ืนๆ 
เน่ืองจากการส่งเสริมการขาย 

ง. มีหน้าท่ีต้องหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย จ่าย เน่ืองจากส่วนลดดงักล่าวไม่เข้าลกัษณะ เป็นรางวลัส่วนลด หรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ เน่ืองจากการส่งเสริมการขาย 
ตอบ. ข. ป.118/2545 ขอ้   5   กรณีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนตามขอ้ 1 ไดข้ายสินคา้ให้แก่ผูซ้ื้อซ่ึง
ซ้ือสินคา้โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะนาํไปขายต่อ โดยมีขอ้ตกลงใหส่้วนลดหรือค่าลดหยอ่นภายหลงัจากท่ีขายสินคา้ไปแลว้ซ่ึง
เป็นส่วนลดเงินสด หากการให้ส่วนลดดงักล่าวเป็นการให้ส่วนลดท่ีเป็นปกติตามประเพณีทางการคา้ และไดม้ีการระบุ
เง่ือนไขส่วนลดเงินสดไวใ้นใบส่งของ ใบแจง้หน้ี หรือใบกาํกบัภาษีให้ชดัเจน ส่วนลดดงักล่าว ไม่เขา้ลกัษณะเป็นรางวลั 
ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เน่ืองจากการส่งเสริมการขาย ผูจ่้ายเงินไม่มีหนา้ท่ีตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย  
ตวัอยา่ง บริษทั ก จาํกดั ประกอบกิจการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง มูลค่า 350,000 บาท มีเง่ือนไขการชาํระราคาค่า
สินคา้ว่า ถา้ชาํระภายใน 2 เดือน จะลดให ้2,000 บาท หากบริษทั ก จาํกดั ไดร้ะบุเง่ือนไขส่วนลดไวใ้นใบส่งของ ใบแจง้
หน้ี หรือใบกาํกบัภาษีใหช้ดัเจน บริษทั ก จาํกดั ไม่มีหนา้ท่ีตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย 
 
18. เจ้าพนักงานฯดาํเนินการตรวจปฏิบติัการตรวจนับสินค้าและวตัถุดิบ ณ.สถานประกอบการของผูป้ระกอบการ จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พบว่ามีสินคา้ทั้งขาดและเกินจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบตามมาตรา 87 (3)แห่งประมวลรัษฎากร 
เจา้พนกังานมีอาํนาจประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เบ้ียปรับ และเงินเพ่ิม และเปรียบเทียบปรับอาญา แต่ละกรณีดงัน้ี 

ก. ประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เบ้ียปรับเงินเพ่ิมและเปรียบเทียบปรับอาญาทั้งกรณีสินคา้ขาดและเกินจากรายงานฯ 
ข. ประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม กรณีสินคา้ขาดจากรายงานฯและเปรียบเทียบปรับอาญาทั้งกรณีสินคา้

ขาดและเกินจากรายงานฯ 
ค. ประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม กรณีสินคา้ขาดจากรายงานฯและเปรียบเทียบปรับอาญากรณีสินคา้เกิน

จากรายงานฯ 
ง. ประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม ทั้งกรณีสินคา้ขาดและเกินจากรายงานฯและเปรียบเทียบปรับอาญา 

กรณีสินคา้ขาดจากรายงานฯ 
กรณีสินคา้ขาดจากรายงายสินคา้และวตัถุดิบตามมาตรา87(3)หรือมาตรา 87 วรรคสองถือเป็นขายตามมาตรา 
ตอบ. ค. กรณีสินคา้ขาดจากรายงายสินคา้และวตัถุดิบตามมาตรา87(3)หรือมาตรา 87 วรรคสองถือเป็นขายตามมาตรา
77/1(8) อาํนาจเจา้พนกังานประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เบ้ีย ปรับ เงินเพ่ิมตาม มาตรา 88มาตรา 88/2 มาตรา 88/6 มาตรา 89(10) 
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มาตรา 89/1 ส่วนกรณีมีสินคา้เกินจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบ มีบทกาํหนดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาทตาม
มาตรา 90(14) 
 
19.กรณีรัฐบาล องคก์ารของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน จ่ายเงินไดพ้ึงประเมิน
ใหบุ้คคลธรรมดาจากการประกวดหรือแข่งขนัใหค้าํนวณหกัภาษีเงินได ้ณ.ท่ีจ่าย นาํส่งในอตัรา 

ก. ร้อยละ 1 ของยอดเงินไดพ้ึงประเมิน         ข. ร้อยละ 10 ของยอดเงินไดพ้ึงประเมิน 
ค. ร้อยละ 15 ของยอดเงินไดพ้ึงประเมิน       ง. ตามอตัราภาษีเงินได ้

ตอบ. ง. ตามมาตรา 50(4)  นอกจากกรณีตาม (5) ในกรณีผูจ่้ายเงินตามมาตราน้ีเป็นรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล 
สุขาภิบาล หรือองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ซ่ึงจ่ายเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40(5)(6) (7) หรือ (8) แต่ไม่
รวมถึงการจ่ายค่าซ้ือพืชผลทางการเกษตรใหก้บัผูรั้บรายหน่ึง ๆ มีจาํนวนรวมทั้งส้ินตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป แมก้ารจ่าย
นั้นจะไดแ้บ่งจ่ายคร้ังหน่ึงๆ ไม่ถึง 10,000 บาทก็ดี ใหค้าํนวณหกัในอตัราร้อยละ 1 ของยอดเงินไดพ้ึงประเมิน แต่เฉพาะเงิน
ไดใ้นการประกวดหรือแข่งขนั ใหค้าํนวณหกัตามอตัราภาษีเงินได  ้
 
20. บริษทัเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสีย บริษทัตอ้งขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภายใน 

ก. ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลาการยืน่แบบแสดงรายการภาษีสาํหรับเดือนภาษีนั้น 
ข. ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีไดช้าํระภาษีผดิ 
ค. ภายใน 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดช้าํระภาษีผดิ 
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข. 

ตอบ. ข. ตามมาตรา 84/1(2)  การขายสินคา้หรือการให้บริการในกรณีอ่ืน ให้ยื่นคาํร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วนัท่ีได้
ชาํระภาษี  

คาํร้องขอคืนภาษีใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีกาํหนด 
ในกรณีท่ีผูข้อคืนภาษีเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนให้ยื่นคาํร้องขอคืนภาษี ณ ท่ีว่าการอาํเภอทอ้ง ท่ีท่ีสถาน

ประกอบการตั้งอยู ่และถา้ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง ใหย้ื่นคาํร้องขอคืนภาษีเป็นรายสถาน
ประกอบการ ทั้งน้ี เวน้แต่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีใหย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีและชาํระ
ภาษีรวมกนัก็ใหย้ืน่คาํร้องขอคืนภาษีรวมกนั ณ ท่ีว่าการอาํเภอทอ้งท่ี หรือ ณ สถานท่ีท่ีอธิบดีกาํหนดตามมาตรา 83 วรรคส่ี 
และในกรณีท่ีผูข้อคืนภาษีมิใช่ผูป้ระกอบการจดทะเบียน ใหย้ืน่คาํร้องขอคืน ณ ท่ีว่าการอาํเภอทอ้งท่ีท่ีผูข้อคืนมีภูมิลาํเนา 
 
21. ขอ้ใดไม่มีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ก. กองมรดกท่ียงัมิไดแ้บ่ง                         ข. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
ค. คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล            ง. ผูถึ้งแก่ความตายระหว่างปีภาษี 

ตอบ. ข.ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่ 
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1. บุคคลธรรมดา   2. ผูถึ้งแก่ความตายระหว่างปีภาษี 
3. กองมรดกท่ียงัมิไดแ้บ่ง 4. หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
 
22. สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้แต่ละฝ่ายแยกยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดต่้อเมื่อ 
 ก. ภริยามีเงินไดป้ระเภทเงินเดือน 
 ข. สามีมีเงินไดป้ระเภทเงินเดือน 
 ค. สามีและภริยาทั้ง 2 ฝ่าย ตอ้งมีเงินไดป้ระเภทเงินเดือน 
 ง. สามีและภริยามีเงินไดป้ระเภทใดก็ได ้แลว้แต่ภริยาจะแยกยืน่แบบ 
ตอบ. ก. การเสียภาษีเงินไดข้องสามีและภริยา ถา้สามีและภริยาอยูร่่วมกนัตลอดปีภาษี ใหถื้อเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงิน
ไดข้องสามี และใหส้ามีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการยืน่รายการและเสียภาษี (ม.57 ตรี) ถา้ภริยามีเงินไดพ้ึงประเมิน
ประเภทท่ี 1 (เงินเดือน) ภริยาจะแยกยืน่รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีเฉพาะเงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 1 ได ้(ม.57 เบญจ) 
 
23.เงินไดพ้ึงประเมินใดท่ีสามารถเลือกหกัค่าใชจ่้ายตามความจาํเป็นและสมควรหรือหกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาได ้

ก. เงินไดแ้ห่งค่าลิขสิทธ์ิ   ข. เงินไดจ้ากการใหเ้ช่าบา้น 
ค. ค่านายหนา้     ง. เงินเดือน 

ตอบ. ข. เงินไดจ้ากการใหเ้ช่าบา้น เป็นเงินไดป้ระเภทท่ี 5 หกัค่าใชจ่้ายได ้2 วิธี คือ หกัตามความจาํเป็นและสมควร หรือ
หกัเป็นการเหมาได ้(ม.43 และพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 11) ม.5) 
 
24. อตัราภาษีแบบกา้วหนา้ หมายถึง 
 ก. เม่ือฐานภาษีเพ่ิม อตัราภาษีเพ่ิมข้ึนดว้ย 
 ข. เม่ือฐานภาษีเพ่ิม อตัราภาษีเท่าเดิม 
 ค. เม่ือฐานภาษีเพ่ิม อตัราภาษีตํ่าลง 
 ง. อตัราภาษีเพ่ิมข้ึนไม่ว่าฐานภาษีจะเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 
เฉลย ก.อตัราภาษีแบบถอยหลงั หมายถึง เม่ือฐานภาษีเพ่ิม อตัราภาษีกลบัลดลง 
อตัราภาษีแบบคงท่ี หมายถึง เมื่อฐานภาษีเปล่ียนแปลง อตัราภาษียงัคงเท่าเดิม 
 
25. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของภาษีอากรท่ีดี 

ก. มีความเป็นธรรม               ข. มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ 
ค. มีวิธีการประเมินโดยเจา้พนกังาน  ง. มีความยดืหยุน่ 

ตอบ. ค. ลกัษณะของภาษีอากรท่ีดี 
1. มีความเป็นธรรม    2. มีความแน่นอนและชดัเจน 
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3. มีความสะดวก    4. มีประสิทธิภาพ 
5. มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ   6. อาํนวยรายได ้
7. มีความยดืหยุน่ 
 
26. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
 ก. ฐานภาษี หมายถึง ส่ิงท่ีรองรับอตัราภาษีอากร 
 ข. การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เป็นวิธีชาํระภาษีอากรวิธีหน่ึง 
 ค. ภาษีทางตรง ‟ ภาษีทางออ้ม พิจารณาจากลกัษณะการรับภาระภาษีอากร 
 ง. ภาษีทางตรง ไดแ้ก่ ภาษีเงินได ้และอากรแสตมป์ 
ตอบ. ง.การจาํแนกประเภทภาษีอากร จะพิจารณาจากลกัษณะการรับภาระภาษีอากร 
1. ภาษีทางตรง ไดแ้ก่ ภาษีท่ีผูเ้สียภาษีผลกัภาระภาษีไปใหผู้อ่ื้นไดย้าก เช่น ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
2. ภาษีทางออ้ม ไดแ้ก่ ภาษีท่ีผูเ้สียภาษีผลกัภาระภาษีไปใหผู้อ่ื้นไดง่้าย เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 
 
27. “ปีภาษี” สาํหรับภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของไทยคือรอบระยะเวลาใดต่อไปน้ี 
 ก. 1 ตุลาคม ‟ 30 กนัยายน 
 ข. 1 เมษายน ‟ 31 มีนาคม 
 ค. 1 มกราคม ‟ 31 ธนัวาคม 
 ง. 12 เดือนใดๆ เช่น 1 มีนาคม ‟ 28 กุมภาพนัธ,์ 1 พฤษภาคม ‟ 30 เมษายน หรือ 1 กรกฎาคม ‟ 30 มิถุนายน ฯลฯ 
ตอบ. ค. 
 ปีภาษี สาํหรับภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใชปี้ปฏิทิน (1 มกราคม ‟ 31 ธนัวาคม) 
 
28. บริษทั ก เป็นนิติบุคคลจะทะเบียนในประเทศไทย มีผูถื้อหุน้เป็นบริษทัฯ ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศมิไดป้ระกอบ
กิจการในไทย ร้อยละ 100 ได้จดทะเบียนแจ้งเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ อยู่ระหว่างการชาํระบญัชีจากการ
ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษี พบว่า บริษัทฯ ยงัมิไดจ่้ายคืนทุน จาํนวน30,000,000 บาท และกาํไรสะสมจาํนวน 
10,000,000 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นแต่อย่างใด ท่านคิดว่าเงินกาํไรสะสมท่ีคงเหลืออยู่นั้นเป็นเงินไดป้ระเภทใด และบริษัท
จ่ายเงินกาํไรสะสมใหก้บัผูถื้อหุน้มีภาระภาษีอยา่งไร 

ก. ถือเป็นเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกาํไร หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 
40 (4) (ข) บริษทัฯ ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 ในอตัราร้อยละ 10 

ข. ถือเป็นเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกาํไร หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 
40 (4) (ข) บริษทัฯ ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 ในอตัราร้อยละ 15 
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ค. ถือเป็นประโยชน์ท่ีไดจ้าการท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนั หรือเลิกกนัซ่ึงตีราคา
เป็นเงินไดเ้กินกว่าทุน ตามมาตรา 40 (ฉ) บริษทัฯ ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 ในอตัราร้อยละ 10 

ง. ถือเป็นประโยชน์ท่ีไดจ้าการท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนั หรือเลิกกนัซ่ึงตีราคา
เป็นเงินไดเ้กินกว่าทุน ตามมาตรา 40 (ฉ) บริษทัฯ ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 ในอตัราร้อยละ 15 
ตอบ. ง. 1. ถือเป็นประโยชน์ท่ีไดจ้าการท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนัหรือเลิกกนั ซ่ึงตีราคา
เป็นเงินไดเ้กินกว่าทุน ตามมาตรา 40 (ฉ) 

2. มาตรา 70 บริษทัฯ ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทยไดรั้บเงินไดต้ามมาตรา 
40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ท่ีจ่ายจากประเทศไทย ผูจ่้ายมีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราภาษีเงินได  ้

3. อตัราภาษีเงินได ้ตามมาตรา 76 ตรี (2) (ข) ร้อยละ 15 (นอกจากเงินปันผล) อตัราภาษีเงินไดต้ามมาตรา 76 ตรี 
(2) (ค) เฉพาะเงินปันผล ร้อยละ 10 
 
29. บริษทั ค จาํกดั ไม่ไดห้กัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายและนาํส่งไว ้แต่ผูม้ีเงินไดไ้ดน้าํเงินไดพ้ึงประเมินตามจาํนวนท่ีไม่ไดถู้กหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ไปยืน่แบบแสดงรายการและชาํระภาษีแลว้ บริษทั ค จาํกดั ผูม้ีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตอ้งรับผดิอยา่งไรบา้ง 

ก. รับผิดในการนําส่งภาษี และเงินเพ่ิม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร โดยคํานวณเงินเพ่ิมเม่ือพ้น
กาํหนดเวลาการยืน่รายการ หรือนาํส่งภาษี จนถึงวนัท่ีบริษทันาํส่งภาษี ครบจาํนวนท่ีถูกตอ้งแต่เงินเพ่ิมท่ีคาํนวณไดไ้ม่ให้
เกินจาํนวนภาษีท่ีตอ้งเสียหรือนาํส่ง 

ข. รับผดิในเงินเพ่ิม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร โดยคาํนวณเงินเพ่ิมเม่ือพน้กาํหนดเวลาการยื่นรายการ 
หรือนาํส่งภาษี จนถึงวนัท่ีบริษทันาํส่งเงินเพ่ิมครบจาํนวนท่ีถูกตอ้ง แต่เงินเพ่ิมท่ีคาํนวณไดไ้ม่ใหเ้กินจาํนวนภาษีท่ีตอ้งเสีย
หรือนาํส่ง 

 ค. รับผิดในการนําส่งภาษี และเงินเพ่ิม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร โดยคํานวณเงินเพ่ิมเม่ือพ้น
กาํหนดเวลาการยืน่รายการ หรือนาํส่งภาษี จนถึงวนัท่ีผูเ้สียภาษีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีและชาํระภาษีครบจาํนวนท่ี
ถูกตอ้ง แต่เงินเพ่ิมท่ีคาํนวณไดไ้ม่ใหเ้กินจาํนวนภาษีท่ีตอ้งเสียหรือนาํส่ง 

ง. รับผดิในเงินเพ่ิม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร โดยคาํนวณเงินเพ่ิมเม่ือพน้กาํหนดเวลาการยื่นรายการ 
หรือนาํส่งภาษี จนถึงวนัท่ีผูเ้สียภาษีไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีและชาํระภาษีครบจาํนวนท่ีถูกตอ้ง แต่เงินเพ่ิมท่ีคาํนวณได้
ไม่ใหเ้กินจาํนวนภาษีท่ีตอ้งเสียหรือนาํส่ง 
ตอบ. ง. ป 11/2542 ขอ้ 10 
 
30. บริษทัฯ ขายสินคา้พร้อมบริการขนส่งใหด้ว้ย บริษทัฯ มิไดป้ระกอบกิจการให้บริการขนส่งเป็นปกติ ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. บริษทั ฯ ออกใบกาํกบัภาษีโดยระบุราคาสินคา้แยกจากค่าขนส่งและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเฉพาะราคาสินคา้ และค่า
ขนส่งไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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ข.บริษทัฯออกใบกาํกบัภาษีโดยระบุราคาสินคา้รวมค่าขนส่งและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าฐานภาษี(สินคา้รวม
ค่าขนส่ง) มูลค่าดงักล่าวไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

ค.บริษทัฯออกใบกาํกบัภาษีโดยระบุราคาสินคา้แยกค่าขนส่งและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าฐานภาษีเฉพาะค่า
สินคา้ค่าขนส่งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 1 % 

ง. บริษทัฯ เลือกปฏิบติัไดท้ั้งขอ้ ข และ ค 
ตอบ. ข. ตาม กค 0706/3978 ลงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2549 กรณีบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการขายสินคา้พร้อมให้บริการ
ขนส่งสินคา้ดว้ย บริษทัฯ มิไดเ้ป็นผูป้ระกอบการใหบ้ริการขนส่งเป็นปกติ แมบ้ริษทัฯ จะออกใบกาํกบัภาษีโดยระบุราคา
สินคา้และค่าขนส่งแยกออกจากกนั บริษทัฯ ตอ้งนาํมูลค่าของสินคา้ ซ่ึงรวมค่าขนส่งมารวมคาํนวณเป็นฐานภาษีสาํหรับ
การขายสินคา้เพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 65 และมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ดงันั้น 
เมื่อเขา้ลกัษณะเป็นการขายสินคา้ บริษทัฯ จึงไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย อยา่งใด 
 
31. บริษทั ก เป็นนิติบุคคลจะทะเบียนในประเทศไทย มีผูถื้อหุน้เป็นบริษทัฯ ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศมิไดป้ระกอบ
กิจการในไทย ร้อยละ 100 ได้จดทะเบียนแจ้งเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ อยู่ระหว่างการชาํระบญัชีจากการ
ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษี พบว่า บริษัทฯ ยงัมิไดจ่้ายคืนทุน จาํนวน30,000,000 บาท และกาํไรสะสมจาํนวน 
10,000,000 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นแต่อย่างใด ท่านคิดว่าเงินกาํไรสะสมท่ีคงเหลืออยู่นั้นเป็นเงินไดป้ระเภทใด และบริษัท
จ่ายเงินกาํไรสะสมใหก้บัผูถื้อหุน้มีภาระภาษีอยา่งไร 

ก. ถือเป็นเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกาํไร หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 
40 (4) (ข) บริษทัฯ ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 ในอตัราร้อยละ 10 

ข. ถือเป็นเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกาํไร หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 
40 (4) (ข) บริษทัฯ ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 ในอตัราร้อยละ 15 

ค. ถือเป็นประโยชน์ท่ีไดจ้าการท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนั หรือเลิกกนัซ่ึงตีราคา
เป็นเงินไดเ้กินกว่าทุน ตามมาตรา 40 (ฉ) บริษทัฯ ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 ในอตัราร้อยละ 10 

ง. ถือเป็นประโยชน์ท่ีไดจ้าการท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนั หรือเลิกกนัซ่ึงตีราคา
เป็นเงินไดเ้กินกว่าทุน ตามมาตรา 40 (ฉ) บริษทัฯ ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 ในอตัราร้อยละ 15 
ตอบ. ง. เน่ืองจาก 

1. ถือเป็นประโยชน์ท่ีไดจ้าการท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนั หรือเลิกกนั ซ่ึงตี
ราคาเป็นเงินไดเ้กินกว่าทุน ตามมาตรา 40 (ฉ) 

2. มาตรา 70 บริษทัฯ ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทยไดรั้บเงินไดต้ามมาตรา 
40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ท่ีจ่ายจากประเทศไทย ผูจ่้ายมีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราภาษีเงินได ้

3. อตัราภาษีเงินได ้ตามมาตรา 76 ตรี (2) (ข) ร้อยละ 15 (นอกจากเงินปันผล) อตัราภาษีเงินได ้ตามมาตรา 76 ตรี 
(2) (ค) เฉพาะเงินปันผลร้อยละ 10 
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32.  ขายสินคา้ไปแลว้โดยส่งมอบสินคา้ใหผู้ซ้ื้อเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2558  แต่ไม่ไดอ้อกใบกาํกบัภาษีผูซ้ื้อมาขอใบกาํกบัภาษี 
จึงออกใหใ้นภายหลงั  เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2558 โดยระบุวนัท่ีในใบกาํกบัภาษีเป็นวนัท่ี 20 สิงหาคม 2558  ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก.ผูซ้ื้อตอ้งนาํเอาภาษีซ้ือตามใบกาํกบัภาษีดงักล่าว ไปถือเป็นภาษีซ้ือของเดือนมิถุนายน 2558  หรือภายใน  6     
เดือนนบัถดัจากเดือนดงักล่าว   

ข.ผูข้ายไม่ออกใบกาํกบัภาษีใหท้นัทีท่ีส่งมอบสินคา้ จึงมีความผดิทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
ค.ผูซ้ื้อเม่ือไดรั้บใบกาํกบัภาษีตอ้งนาํไปลงรายงานภาษีซ้ือภายใน 3 วนัทาํการ 
ง.ผูข้ายแมอ้อกใบกาํกบัภาษีล่าชา้ดงักล่าว  ยงัคงมีหน้าท่ีตอ้งนาํเอายอดขายไปคาํนวณภาษีขาย  เพื่อเสียภาษีของ 

เดือนมิถุนายน 2546 
ตอบ. ขอ้ ง. ผูข้ายแมอ้อกใบกาํกบัภาษีล่าชา้ดงักล่าว  ยงัคงมีหนา้ท่ีตอ้งนาํเอายอดขายไปคาํนวณภาษีขาย  เพื่อเสียภาษีของ
เดือนมิถุนายน 2558 
มาตรา 78 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 78/3 ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดจากการขายสินคา้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
    (1) การขายสินคา้นอกจากท่ีอยูใ่นบงัคบัตาม (2) (3) (4) หรือ (5) ใหค้วามรับผดิทั้งหมดเกิดข้ึนเม่ือส่งมอบสินคา้ เวน้แต่
กรณีท่ีไดมี้การกระทาํดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อนส่งมอบสินคา้ก็ใหถื้อว่าความรับผดิเกิดข้ึนเม่ือไดมี้การกระทาํนั้น ๆ ดว้ย  
       (ก)โอนกรรมสิทธ์ิสินคา้     (ข) ไดรั้บชาํระราคาสินคา้ หรือ     (ค) ไดอ้อกใบกาํกบัภาษี 
ทั้งน้ี โดยใหค้วามรับผดิเกิดข้ึนตามส่วนของการกระทาํนั้น ๆ แลว้แต่กรณี 
 
33. บริษทัฯ ขายสินคา้พร้อมบริการขนส่งใหด้ว้ย บริษทัฯ มิไดป้ระกอบกิจการใหบ้ริการขนส่งเป็นปกติ ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. บริษทั ฯ ออกใบกาํกบัภาษีโดยระบุราคาสินคา้แยกจากค่าขนส่งและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเฉพาะราคาสินคา้ และค่า
ขนส่งไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ข. บริษทัฯ ออกใบกาํกบัภาษีโดยระบุราคาสินคา้รวมค่าขนส่งและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าฐานภาษี(สินคา้รวม
ค่าขนส่ง) มูลค่าดงักล่าวไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

ค. บริษทัฯ ออกใบกาํกบัภาษีโดยระบุราคาสินคา้แยกค่าขนส่งและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าฐานภาษีเฉพาะค่า
สินคา้ ค่าขนส่งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 1 % 

ง. บริษทัฯ เลือกปฏิบติัไดท้ั้งขอ้ ข และ ค 
ตอบ.  ข. ตาม กค 0706/3978 ลงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2549 กรณีบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการขายสินคา้พร้อมให้บริการ
ขนส่งสินคา้ดว้ย บริษทัฯ มิไดเ้ป็นผูป้ระกอบการใหบ้ริการขนส่งเป็นปกติ แมบ้ริษทัฯ จะออกใบกาํกบัภาษีโดยระบุราคา
สินคา้และค่าขนส่งแยกออกจากกนั บริษทัฯ ตอ้งนาํมูลค่าของสินคา้ ซ่ึงรวมค่าขนส่งมารวมคาํนวณเป็นฐานภาษีสาํหรับ
การขายสินคา้เพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 65 และมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ดงันั้น 
เมื่อเขา้ลกัษณะเป็นการขายสินคา้ บริษทัฯ จึงไม่อยู่ในบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย อยา่งใด 
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34. บริษทั ก เป็นนิติบุคคลจะทะเบียนในประเทศไทย มีผูถื้อหุน้เป็นบริษทัฯ ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศมิไดป้ระกอบ
กิจการในไทย ร้อยละ 100 ได้จดทะเบียนแจ้งเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ อยู่ระหว่างการชาํระบญัชีจากการ
ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษี พบว่า บริษัทฯ ยงัมิไดจ่้ายคืนทุน จาํนวน 30,000,000 บาท และกาํไรสะสมจาํนวน 
10,000,000 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นแต่อย่างใด ท่านคิดว่าเงินกาํไรสะสมท่ีคงเหลืออยู่นั้นเป็นเงินไดป้ระเภทใด และบริษัท
จ่ายเงินกาํไรสะสมใหก้บัผูถื้อหุน้มีภาระภาษีอยา่งไร 

ก. ถือเป็นเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกาํไร หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 
40 (4) (ข) บริษทัฯ ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 ในอตัราร้อยละ 10 

ข. ถือเป็นเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกาํไร หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 
40 (4) (ข) บริษทัฯ ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 ในอตัราร้อยละ 15 

ค. ถือเป็นประโยชน์ท่ีไดจ้าการท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนั หรือเลิกกนัซ่ึงตีราคา
เป็นเงินไดเ้กินกว่าทุน ตามมาตรา 40 (ฉ) บริษทัฯ ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 ในอตัราร้อยละ 10 

ง. ถือเป็นประโยชน์ท่ีไดจ้าการท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนั หรือเลิกกนัซ่ึงตีราคา
เป็นเงินไดเ้กินกว่าทุน ตามมาตรา 40 (ฉ) บริษทัฯ ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 ในอตัราร้อยละ 15 
ตอบ. ง. เน่ืองจาก 

1. ถือเป็นประโยชน์ท่ีไดจ้าการท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนั หรือเลิกกนั ซ่ึงตี
ราคาเป็นเงินไดเ้กินกว่าทุน ตามมาตรา 40 (ฉ) 

2. มาตรา 70 บริษทัฯ ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทยไดรั้บเงินไดต้ามมาตรา 
40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ท่ีจ่ายจากประเทศไทย ผูจ่้ายมีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราภาษีเงินได  ้

3. อตัราภาษีเงินได ้ตามมาตรา 76 ตรี (2) (ข) ร้อยละ 15 (นอกจากเงินปันผล) อตัราภาษีเงินได ้ตามมาตรา 76 ตรี 
(2) (ค) เฉพาะเงินปันผลร้อยละ 10 
 
35. เจา้พนักงานฯดาํเนินการตรวจปฏิบติัการตรวจนับสินคา้และวตัถุดิบ ณ.สถานประกอบการของผูป้ระกอบการ จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พบว่ามีสินคา้ทั้งขาดและเกินจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบตามมาตรา 87 (3)แห่งประมวลรัษฎากร 
เจา้พนกังานมีอาํนาจประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เบ้ียปรับ และเงินเพ่ิม และเปรียบเทียบปรับอาญา แต่ละกรณีดงัน้ี 

ก. ประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เบ้ียปรับเงินเพ่ิมและเปรียบเทียบปรับอาญาทั้งกรณีสินคา้ขาดและเกินจากรายงานฯ 
ข. ประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม กรณีสินคา้ขาดจากรายงานฯและเปรียบเทียบปรับอาญาทั้งกรณีสินคา้

ขาดและเกินจากรายงานฯ 
ค. ประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม กรณีสินคา้ขาดจากรายงานฯและเปรียบเทียบปรับอาญากรณีสินคา้ เกิน

จากรายงานฯ 
ง. ประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม ทั้งกรณีสินคา้ขาดและเกินจากรายงานฯและเปรียบเทียบปรับอาญา

กรณีสินคา้ขาดจากรายงานฯ 
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ตอบ. ค.  กรณีสินคา้ขาดจากรายงายสินคา้และวตัถุดิบตามมาตรา87(3)หรือมาตรา 87 วรรคสองถือเป็นขายตามมาตรา
77/1(8) อาํนาจเจา้พนกังานประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เบ้ียปรับ เงินเพ่ิมตาม มาตรา 88มาตรา 88/2 มาตรา 88/6 มาตรา 89(10) 
มาตรา 89/1 ส่วนกรณีมีสินคา้เกินจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบ มีบทกาํหนดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาทตาม
มาตรา 90(14) 
 
36. บริษทั ก. ผูป้ระกอบการจดทะเบียน นาํเงินสนบัสนุน (Promotion) สินคา้ (ซ้ือจากบริษทัแม่ในต่างประเทศ) จาํนวน 10 
ลา้นบาทท่ีไดรั้บจากบริษทัแม่ในต่างประเทศ หักกลบลบหน้ีกบัค่าสิทธิท่ีบริษทัฯตอ้งจ่ายให้บริษทัแม่ในต่างประเทศ 15 
ลา้นบาท จึงส่งเงินใหบ้ริษทัแม่ในต่างประเทศ 5 ลา้นบาท มีภาระภาษี ดงัน้ี 

ก. บริษทั ก. ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% จากเงิน 5 ลา้นบาท นาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.36จากเงิน 5 ลา้นบาท 
ข. บริษทั ก. ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% จากเงิน 15 ลา้นบาท นาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.36จากเงิน 15 ลา้นบาท 
ค. บริษทั ก. ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% จากเงิน 5 ลา้นบาท นาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.36จากเงิน 5 ลา้น

บาท และเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม จากเงิน 10 ลา้นบาท 
ง. บริษทั ก. ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% จากเงิน 15 ลา้นบาท นาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.36จากเงิน 15 ลา้น

บาท และเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม จากเงิน 10 ลา้นบาท 
ตอบ.ง. กรณีบริษทัฯ นาํเงินท่ีไดรั้บจากบริษทัแม่ จาํนวน 10 ลา้นบาท มาหกักลบลบหน้ีกบัเงินค่าสิทธิจาํนวน 15 ลา้นบาท 
ถือว่าบริษทัฯ ไดช้าํระค่าสิทธิไปต่างประเทศ จึงมีหนา้ท่ีหักภาษีจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีจ่าย 15 ลา้นบาท ในอตัราร้อยละ 
15% ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และมีหนา้ท่ียืน่แบบภ.พ.36 นาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมสาํหรับค่าบริการ 15 ลา้นบาท 
ตามมาตรา 77/2 และมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษทัฯ ไดรั้บเงินเพื่อให้การสนับสนุนค่าสินคา้ท่ีบริษทั
ซ้ือจากบริษทั แม่ ถือเป็นการใหบ้ริการแก่บริษทัแม่ในประเทศไทย ตามมาตรา 77/1 (10) ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม มาตรา 
77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ตามแนวตอบขอ้หารือท่ี กค 0706/40000 ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2546 และขอ้หารือท่ี กค 0802/พ.
5985 ลงวนัท่ี 17 เมษายน 2539 
 
37. บริษทั ยิง่เจริญ จาํกดั ก่อสร้างอาคารโรงงานหลงัใหม่ ค่าก่อสร้างอาคาร 100,000,000 บาท ระหว่างการก่อสร้าง บริษทั
ไดกู้ย้มืเงินมาเพ่ือทาํการก่อสร้าง จ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มืรวม 2,000,000 บาท หลงัจากท่ีก่อสร้างอาคารโรงงานเสร็จเรียบร้อย
แลว้ จ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มือีกจาํนวน 500,000 บาท บริษทัฯจะตอ้งบนัทึกอาคารโรงงานดงักล่าวเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาทุน
เท่าใด และมีรายจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มืเป็นรายจ่ายทางภาษีเป็นจาํนวนเท่าใด 

ก. บนัทึกสินทรัพยด์ว้ยราคาทุน 102,000,000 บาท รายจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื จาํนวน 500,000 บาท 
ข. บนัทึกสินทรัพยด์ว้ยราคาทุน 100,000,000 บาท รายจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื จาํนวน 2,500,000 บาท 
ค. บนัทึกสินทรัพยด์ว้ยราคาทุน 102,500,000 บาท รายจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื ไม่มี 
ง. บนัทึกสินทรัพยด์ว้ยราคาทุน 100,000,000 บาท รายจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื ไม่มี 
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ตอบ. ก. ราคาทุนของอาคาร= 100,000,000 + ดอกเบ้ียท่ีเกิดระหว่างก่อสร้าง 2,000,000 =102,000,000 บาทส่วนดอกเบ้ียท่ี
เกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นดงักล่าวอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชง้านได ้จาํนวน 500,000 บาท ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ
กาํไรสุทธิไดพ้รฎ. (ฉบบัท่ี 375) พ.ศ. 2543 มาตรา 3 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดต้ามส่วน 3 หมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร 
สาํหรับเงินไดข้องบริษทัหรือหา้งหุน้ ส่วนนิติบุคคลเป็นจาํนวนเท่ากบัดอกเบ้ียเงิน กูย้ืมเพ่ือซ้ือหรือให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น 
ทั้งน้ี เฉพาะดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นดงักล่าวอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค์ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนตาม
วรรคหน่ึงให้เป็น ไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด โดยอนุมติัรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั 
แนววินิจฉยัท่ี กค 0702/4070: ค่าธรรมเนียมคาํขอต่างๆ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย ์และค่าธรรมเนียม
ธนาคารในการจดจาํนอง สาํหรับห้องชุดท่ีบริษัทฯ ซ้ือไวเ้พ่ือใช้ในการประกอบกิจการ เข้าลกัษณะเป็นรายจ่ายอนัมี
ลกัษณะเป็นการลงทุน ตอ้งหา้มมิให ้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร 
แต่ให้นาํไปหักเป็นค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นตามมาตรา65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ เง่ือนไข และอตัราท่ีกาํหนดตาม พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการหักค่าสึกหรอและ
ค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์น (ฉบบัท่ี 145) พ.ศ.2527 สาํหรับดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ไดจ่้ายไป หากเป็นดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี
ทรัพยสิ์นดงักล่าวอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใช ้งานได ้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร 
ประกอบกบัมาตรา 3 แห่งพระราช กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี375) พ.ศ.2543 
 
38. ขอ้ใดมิใช่หนา้ท่ีของผูเ้สียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ก.  เรียกเก็บภาษีจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ  ข.  จดัทาํรายงานตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
ค.  ยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี   ง.  จดัทาํใบกาํกบัภาษี 

ตอบ  ง. หนา้ท่ีของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ประกอบดว้ย 
 1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ  
 2.ออกใบกาํกบัภาษี 2.1 ผูม้ีหนา้ท่ีออกใบกาํกบัภาษี  
                   2.2 การออกใบกาํกบัภาษีดว้ยกระดาษ  
                   2.3 การออกใบกาํกบัภาษีดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
3.จดัทาํรายงานตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงไดแ้ก่ 3.1 รายงานภาษีซ้ือ  
                   3.2 รายงานภาษีขาย  
                   3.3 รายงานสินคา้และวตัถุดิบ  
4.ยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ช่องทางการยืน่ 4.1 การยืน่แบบฯและชาํระภาษีผา่นอินเทอร์เน็ต  
                   4.2 การยืน่แบบฯและชาํระภาษีท่ีสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา 
                   4.3 การยืน่แบบฯและชาํระภาษีท่ีธนาคารพาณิชยไ์ทย  
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                   4.4การยื่นแบบฯและชาํระภาษีท่ีสาํนักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 1-5 และสํานักงานสรรพสามิตสาขาสําหรับ
ผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีตอ้ง เสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพ่ิม  
                   4.5การยืน่แบบใบขนสินคา้ขาเขา้และชาํระภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมกบัการชาํระอากรขาเขา้ตามกฎหมายว่าดว้ย
ศุลกากร ณ ด่านศุลกากรท่ีมีการนาํเขา้สินคา้สาํหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนหรือผูน้าํเขา้ท่ีนาํเขา้สินคา้  
 
39. ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (TA) ท่ีผา่นการสอบและไดรั้บใบอนุญาตจากกรมสรรพากร มีอาํนาจรับรองเพียงใด 

ก. รับรองหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ท่ีมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
และมีรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีปีใดไม่เกิน 30,000,000 บาท   

ข. รับรองหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ท่ีมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ไม่เกิน 4,000,000 บาท 
และมีรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีปีใดไม่เกิน 30,000,000 บาท   

ค. รับรองหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ท่ีมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
และมีรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีปีใดไม่เกิน 30,000,000 บาท   

ง.  รับรองหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ท่ีมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ไม่เกิน 6,000,000 บาท 
และมีรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีปีใดไม่เกิน 30,000,000 บาท   
ตอบ  ค.  หนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรอาศยัอาํนาจตามมาตรา 3 แห่งประมวลรัษฎากร โดย
อนุมติัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ไดอ้อกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี เร่ือง 
กาํหนด ระเบียบเก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2544 กาํหนดให้บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลทุกขนาดกิจการ ตอ้งมีการตรวจสอบและรับรองบญัชีเพื่อประโยชน์แห่งการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ท่ีส้ินสุดในหรือหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ดงัน้ี  

1. ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (TA) ท่ีขอข้ึนทะเบียนและไดรั้บใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้เป็นผูต้รวจสอบ
และรับรองบญัชีเฉพาะหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ท่ีมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ไม่เกิน 5,000,000 
บาท และมีรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีปีใดไม่เกิน 30,000,000 บาท และมีทรัพยสิ์นรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 
ปีใดไม่เกิน 30,000,000 บาท หรือหา้งหุน้ส่วนขนาดเลก็  

2. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต(CPA) เป็นผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีสาํหรับบริษทัและหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ทั้งท่ีตั้ง
ข้ึนตามกฎหมายไทยและท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ ทุกขนาดกิจการ รวมทั้งกิจการร่วมคา้ 
หนา้ท่ีสาํคญัในการตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีสาํคญัก็คือ ตรวจสอบและรับรองว่า บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมี
การจดัทาํบญัชีให้เป็นไปตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือมาตรฐานการบัญชี หรือไม่ อนัเป็นหลกัการทัว่ไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยการบญัชี เน่ืองเพราะ กรมสรรพากรมีแนวคิดพ้ืนฐานว่า หากบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดจดัทาํ
บญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีแลว้ ก็ชอบท่ีจะเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้งเช่นเดียวกนั 
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40.   ผูส่้งออกเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม อยา่งไร 
ก.  ไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม                           ข.  เสียในอตัรา 0 เปอร์เซ็นต ์
ค.  เสียในอตัรา 3 เปอร์เซ็นต ์                         ง.  เสียในอตัรา 7 เปอร์เซ็นต ์

ตอบ  ข.   มาตรา 80/1 ใหใ้ชอ้ตัราภาษีร้อยละ 0 ในการคาํนวณภาษีมูลค่าเพ่ิม สาํหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การส่งออกสินคา้ท่ีมิใช่การส่งออกสินคา้ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81(3)  
(2)การให้บริการท่ีกระทาํในราชอาณาจกัร และไดมี้การใช้บริการนั้นในต่างประเทศตามประเภท หลกัเกณฑ ์

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด 
การใหบ้ริการท่ีกระทาํในราชอาณาจกัร และไดมี้การใชบ้ริการนั้นในต่างประเทศใหร้วมถึง การใหบ้ริการท่ีกระทาํ

ในราชอาณาจักร เพื่อใช้ผลิตสินค้าในเขตปลอดอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อส่งออก และการให้บริการท่ีกระทาํในเขต
อุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใชผ้ลิตสินคา้เพื่อส่งออกดว้ย   

(3) การใหบ้ริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเลท่ีกระทาํโดยผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล  
(4) การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการกบักระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการ

เงินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนดโดย
อนุมติัรัฐมนตรี  

(5) การขายสินคา้หรือ การใหบ้ริการกบัองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชาํนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถาน
เอกอคัรราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ทั้งน้ี เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการท่ีเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด  

(6) การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการระหว่างคลงัสินคา้ทณัฑบ์นกบัคลงัสินคา้ทณัฑบ์นหรือระหว่างผูป้ระกอบการ
กบัผูป้ระกอบการท่ีประกอบกิจการ ท่ีอยูใ่นเขตปลอดอากรไม่ว่าจะอยูใ่นเขตเดียวกนัหรือไม่ หรือระหว่างคลงัสินคา้ทณัฑ์
บนกบัผูป้ระกอบการท่ีประกอบกิจการอยู่ในเขตปลอดอากร ทั้งน้ี เฉพาะการขายสินคา้หรือการให้บริการท่ีเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด"  

คลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามวรรคหน่ึง ใหห้มายความถึงคลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 
 
41.   ผูน้าํเขา้เก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม อยา่งไร 

ก.  ไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม                    ข.  เสียในอตัรา 0 เปอร์เซ็นต ์
ค.  เสียในอตัรา 3 เปอร์เซ็นต ์                  ง.  เสียในอตัรา 7 เปอร์เซ็นต ์

ตอบ  ง.   โดยปกติตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัรา 7   เปอร์เซ็นต์ ยกเวน้สินคา้นาํเขา้บางประเภท เช่น วตัถุดิบอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั สินคา้วตัถุดิบในเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก  สินคา้ทางการเกษตร  ไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
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42.   ขอ้ใดไม่ถือเป็นสาระสาํคญัในใบกาํกบัภาษี  
ก.  ถอ้ยคาํท่ีว่า สาํเนาคู่ฉบบั/ลายมือช่ือผูข้าย              ข.  คาํว่า ใบกาํกบัภาษี ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 
ค.  ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ               ง.  วนั เดือน ปี ท่ีออกใบกาํกบัภาษี 

ตอบ  ก.  มาตรา 86/4  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 865 และมาตรา 86/6ใบกาํกบัภาษีตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1) คาํว่า ใบกาํกบัภาษีในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 
(2) ช่ือ ท่ีอยู่ และเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีออกใบกาํกบัภาษีและในกรณีท่ี

ตวัแทนเป็นผูอ้อกใบกาํกับภาษีในนามของผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคส่ี หรือมาตรา 86/2 หรือผู ้
ทอดตลาดเป็นผูอ้อกใบกาํกบัภาษีในนามของผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86/3 ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจาํตวั
ผูเ้สียภาษีอากรของตวัแทนนั้นดว้ย 

(3) ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 
(4) หมายเลขลาํดบัของใบกาํกบัภาษี และหมายเลขลาํดบัของเล่ม ถา้มี 
(5) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ 
(6) จาํนวนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีคาํนวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินคา้และ

หรือของบริการใหช้ดัแจง้ 
(7) วนั เดือน ปี ท่ีออกใบกาํกบัภาษี 
(8) ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีกาํหนด 

 
43.   เงินไดจ้ากการส่งไปรษณียท์ายผลชิงโชคต่างๆ เป็นเงินไดป้ระเภทใด  

ก.  ประเภทท่ี 2                                ข.  ประเภทท่ี 4 
ค.  ประเภทท่ี 7                                ง.  ประเภทท่ี 8 

ตอบ  ง.   ประเภทท่ี 8  โดยถือเป็นเงินไดอ่ื้นนอกจากท่ีระบุไวใ้นประเภท (1) ถึง (7)   
มาตรา ๔๐ เงินไดพึ้งประเมินนั้น คือ เงินไดป้ระเภทดงัต่อไปน้ีรวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทน
ใหส้าํหรับเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ ดงักล่าว ไม่ว่าในทอดใด ( เงินไดจ้ากการธุรกิจการพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม 
การขนส่ง หรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้น (1) ถึง (7) แลว้ 
 
44.   ความหมายของ ภาษีการขาย ขอ้ใดผดิ 

ก.   ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดเ้รียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 
ข.   ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีหนา้ท่ีเสียในกรณีท่ีเป็นการขายสินคา้ 
ค.   ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีหนา้ท่ีเสียกรณีท่ีเป็นการใหบ้ริการ 
ง.   ไม่มีขอ้ใดผดิ 

ตอบ  ง.  มาตรา 77/1  ใหห้มวดน้ี เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน   
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(17) ภาษีขาย หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดเ้รียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้
หรือผูรั้บบริการตามมาตรา 82/4 วรรคหน่ึง และภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีหน้าท่ีเสียในกรณีท่ีเป็นการ
ขายสินคา้ตาม (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช) ของ (8) หรือในกรณีท่ีเป็นการให้บริการตาม (10) แต่ไม่รวมถึงภาษีท่ีตอ้งเสียตาม
มาตรา 82/16 
 
45. การออกหนงัสือรับรองหกั ณ ท่ีจ่าย เงินไดป้ระเภทท่ี 1 ตอ้งออกภายในกาํหนดใด 

ก.   ภายในวนัท่ี 1 มกราคมของปีถดัจากปีภาษี  
ข.   ภายในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธข์องปีถดัจากปีภาษี  
ค.   ออกในทนัทีทุกคร้ังท่ีมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  
ง.   ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

ตอบ  ข.  มาตรา 50ทวิ ให้ผูม้ีหน้าท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีไดห้ักไวแ้ลว้ในปีภาษี  
ใหแ้ก่ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายสองฉบบัมีขอ้ความตรงกนั ในกรณีและตามกาํหนดเวลา ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีตามมาตรา 3 เตรส ใหอ้อกในทนัทีทุกคร้ังท่ีมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
(2) ในกรณีตามมาตรา 50 (1) ใหอ้อกภายในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ของปีถดัจากปีภาษี หรือภายในหน่ึงเดือนนับแต่

วนัท่ีผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษี 
(3) ในกรณีตามมาตรา 50 (2) (3) หรือ (4) ใหอ้อกในทนัทีทุกคร้ังท่ีมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  

มาตรา 50  ใหบุ้คคล หา้งหุน้ส่วน บริษทั สมาคม หรือคณะบุคคลผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินไดไ้ว ้
ทุกคราวท่ีจ่ายเงินไดพึ้งประเมินตามวิธีดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2)  
(2) ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (3) และ (4)  
(3 ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (5) และ (6)  
มาตรา 3 เตรส ในกรณีจาํเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีให้อธิบดีมีอาํนาจออกคาํสั่งให้ผูจ่้ายเงินได้พึง

ประเมินตามมาตรา 40 ซ่ึงไม่มีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามลกัษณะ 2 หักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและอตัราท่ี
กาํหนดโดยกฎกระทรวง ในการน้ีให้นาํมาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 และ
มาตรา 63 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 
46.   นิยาม ขาย ตามขอ้ใดไม่ใช่นิยามดงักล่าวในประมวลรัษฎากร 

ก.   จาํหน่าย จ่าย โอนสินคา้ เฉพาะท่ีมีประโยชน์หรือค่าตอบแทน 
ข.   ส่งสินคา้ออกนอกราชอาณาจกัร 
ค.   ซ้ือขายผอ่นชาํระท่ีกรรมสิทธ์ิในสินคา้ยงัไม่โอนไปยงัผูซ้ื้อเม่ือไดส่้งมอบสินคา้ใหผู้ซ้ื้อแลว้ 
ง.   ส่งมอบสินคา้ใหต้วัแทนเพื่อขาย    
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ตอบ  ก. มาตรา 77/1  ในหมวดน้ี เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
(8) ขาย หมายความว่า จาํหน่าย จ่าย โอนสินคา้ ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่ และใหห้มายความรวมถึง 
(ก) สญัญาใหเ้ช่าซ้ือสินคา้ สญัญาซ้ือขายผอ่นชาํระท่ีกรรมสิทธ์ิในสินคา้ยงัไม่โอนไปยงัผูซ้ื้อเม่ือไดส่้งมอบสินคา้

ใหผู้ซ้ื้อแลว้ หรือสญัญาจะขายสินคา้ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี 
(ข) ส่งมอบสินคา้ใหต้วัแทนเพื่อขาย 
(ค) ส่งสินคา้ออกนอกราชอาณาจกัร 
(ง) นาํสินคา้ไปใชไ้ม่ว่าประการใด ๆ เวน้แต่การนาํสินคา้ไปใชเ้พื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรงตาม

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด 
(จ) มีสินคา้ขาดจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบตามมาตรา 87 (3) หรือมาตรา 87 วรรคสอง 
(ฉ) มีสินคา้คงเหลือและหรือทรัพยสิ์นท่ีผูป้ระกอบการมีไวใ้นการประกอบกิจการ ณ วนัเลิกประกอบกิจการ แต่

ไม่รวมถึงสินคา้คงเหลือและหรือทรัพยสิ์นดงักล่าวของผูป้ระกอบการซ่ึงไดค้วบเขา้กนัหรือไดโ้อนกิจการทั้งหมดใหแ้ก่กนั 
ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการใหม่ อนัไดค้วบเขา้กนัหรือผูรั้บโอนกิจการตอ้งอยูใ่นบงัคบัท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/3 

(ช) กรณีอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 
47.   นาํผลไมเ้ขา้จากประเทศจีนตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่  

ก.  ไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม                              ข.  เสียในอตัรา 0 เปอร์เซ็นต ์
ค.  เสียในอตัรา 3 เปอร์เซ็นต ์                            ง.  เสียในอตัรา 7 เปอร์เซ็นต ์

ตอบ  ก.   การนาํเขา้ผกัผลไมพื้ชผลทางการเกษตรไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ทั้งน้ี ตามมาตรา 81(2) (ก) (ข) ประกอบ 
81(1)(ก)  แห่งประมวลรัษฎากร    
 
48. เง่ือนไขการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม ตอ้งมีภาษีท่ีขอคืนไม่ต ํ่ากว่าเท่าใด และภายในเวลาใด 

ก. ไม่ตํ่ากว่า 50 บาท  ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดยืน่แบบแสดงรายการภาษีสาํหรับเดือนภาษี 
ข. ไม่ตํ่ากว่า 100 บาท  ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดยืน่แบบแสดงรายการภาษีสาํหรับเดือนภาษี 
ค. ไม่ตํ่ากว่า 150 บาท  ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดยืน่แบบแสดงรายการภาษีสาํหรับเดือนภาษี 
ง. ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนขั้นตํ่าไว ้โดยขอคืนภายใน 3 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดยืน่แบบแสดงรายการภาษีสาํหรับเดือนภาษี 

ตอบ  ง.   การขอคืนภาษีตามมาตรา 84/1 แห่งประมวลรัษฎากร ตอ้งขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่วนัพน้กาํหนดยื่นแบบแสดง
รายการภาษีสาํหรับเดือนภาษี โดยไม่ไดก้าํหนดเงินขั้นตํ่าไว ้ 
 
49.   ค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัสุขภาพบิดามารดาไดรั้บการยกเวน้เท่าใด 

ก.  1.5  หมื่นบาท                                   ข.  3  หมื่นบาท 
ค.  5  หมื่นบาท                                      ง.  1 แสนบาท 
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ตอบ  ก.  เบ้ียประกนัสุขภาพบิดา มารดาของผูมี้เงินไดแ้ละคู่สมรส (กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได)้ หกัไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
15,000 บาท    ทั้งน้ีบิดา มารดาท่ีมีสิทธิหักค่าลดหย่อน  บิดา มารดา ตอ้งมีเงินไดใ้นปีภาษีท่ีหักลดหย่อนไม่เกิน 30,000 
บาทข้ึนไป ผูมี้เงินไดห้รือคู่สมรสตอ้งเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมาย (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธ์ิยกเวน้ฯ) ให้ยกเวน้เฉพาะเบ้ีย
ประกนัสุขภาพ บิดา มารดาท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเท่านั้น 
 
50.   ขอ้ใดมิใช่รายไดท่ี้ยกเวน้ภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน  

ก.  การขายสลากกินแบ่งรัฐบาล   
ข.  เงินไดจ้ากการขายขา้วของชาวนา  
ค.  เงินไดจ้ากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์
ง.  เงินไดจ้ากการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 

ตอบ  ก.  เงินไดจ้ากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ไดย้กเวน้ภาษี แต่ถา้เป็นสลากเพื่อการกุศลจะไดรั้บยกเวน้ภาษี  จึงไม่
ถือเป็นภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน 
 
51. ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีการขายสินคา้และบริการต่างกนัหรือไม่อยา่งไร  

ก.   ไม่แตกต่างกนัคือทั้งสองกรณีเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ 
ข.   ไม่แตกต่างกนัคือทั้งสองกรณีเกิดข้ึนเม่ือมีการชาํระค่าบริการ  
ค.   แตกต่างกนัคือกรณีการขายสินคา้เกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ ส่วนกรณีการใหบ้ริการเกิดข้ึนเม่ือมีการชาํระ

ค่าบริการ  
ง.   แตกต่างกนัคือกรณีการขายสินคา้เกิดข้ึนเม่ือมีการชาํระค่าบริการ  ส่วนกรณีการใหบ้ริการเกิดข้ึนเม่ือมีการส่ง

มอบสินคา้  
ตอบ ค.   ความรับผดิทางภาษี (Tax Point)  แตกต่างกนัคือกรณีการขายสินคา้เกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ ส่วนกรณีการ
ใหบ้ริการเกิดข้ึนเม่ือมีการชาํระค่าบริการ 

ประมวลรัษฎากร   มาตรา 78  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 78/3 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดจากการขาย
สินคา้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) การขายสินคา้นอกจากท่ีอยู่ในบงัคับตาม (2) (3) (4) หรือ (5) ให้ความรับผิดทั้งหมดเกิดข้ึนเม่ือส่งมอบสินคา้ เวน้แต่
กรณีท่ีไดมี้การกระทาํดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อนส่งมอบสินคา้ก็ใหถื้อว่าความรับผดิเกิดข้ึนเม่ือไดมี้การกระทาํนั้น ๆ ดว้ย 
(ก)โอนกรรมสิทธ์ิสินคา้ 
(ข) ไดรั้บชาํระราคาสินคา้ หรือ 
(ค) ไดอ้อกใบกาํกบัภาษี 
ทั้งน้ี โดยใหค้วามรับผดิเกิดข้ึนตามส่วนของการกระทาํนั้น ๆ แลว้ 
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52.   ผูใ้ดไม่มีหนา้ท่ีขอเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
ก.  ผูถึ้งแก่ความตายระหว่างปีภาษี 
ข.  กองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง 
ค.  มูลนิธิสมาคมท่ีเป็นองคก์ารหรือสาธารณกุศล 
ง.  หน่วยงานของราชการผูจ่้ายเงินได ้

ตอบ  ค.  มูลนิธิสมาคมท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดใหเ้ป็นองคก์ารหรือสาธารณกุศล 
ไม่มีหนา้ท่ีขอเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีบุคคลธรรมดา   
 
53.   กาํหนดราคาซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์ท่ีใชใ้นการคาํนวณภาษีเป็นไปตามขอ้ใด  

ก. ราคาประเมินของกรมท่ีดิน                         ข. ราคาทอ้งตลาด 
ค. ราคาตามท่ีผูซ้ื้อผูข้ายซ้ือขายกนัจริง             ง. ราคาท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด 

ตอบ ก.  ใหถื้อตามราคาประเมินของกรมท่ีดิน ไม่ว่าราคาท่ีซ้ือขายจริงจะสูงหรือตํ่ากว่าก็ตาม 
 
54. ซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ โอนกนัในราคา  6 แสนบาท แต่ราคาประเมินของกรมท่ีดินอยู่ท่ี 4 แสนบาท  ดงัน้ีราคาใดเป็น
ราคาท่ีใชค้าํนวณในการเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร  

ก.  4 แสนบาท                                    ข.  5 แสนบาท 
ค.  6 แสนบาท                                    ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ  ก.  การเก็บภาษีถือตามราคาประเมินของกรมท่ีดิน คือ 4 แสนบาท    
 
55.   บริษทั A ขายสินคา้ และจดัทาํใบกาํกบัสินคา้เรียบร้อยแลว้ แต่มิไดส่้งมอบใบกาํกบัสินคา้ใหก้บัลูกคา้ จะตอ้งรับโทษ
ตามกฎหมายอยา่งไร 

ก. จาํคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท  
ข. จาํคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
ค. จาํคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  
ง. จาํคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ตอบ  ข.  มาตรา 90/2 บุคคลดงัต่อไปน้ี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัท่ีระบุไว ้ตอ้งจาํคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 
56.   นิติบุคคลใดต่อไปน้ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

ก.  กิจการร่วมคา้                                                    ข.  หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 
ค.  นิติบุคคลต่างประเทศท่ีมีสาขาในไทย                   ง.  นิติบุคคลอาคารชุด 
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ตอบ  ง.  นิติบุคคลอาคารชุดไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เน่ืองจากไม่ใช่นิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 
จึงไม่มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  และไม่เขา้ลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษี มูลค่าเพ่ิมดว้ย (คาํ
วินิจฉยัคณะกรรมการวินิจฉยัภาษีอากรท่ี 33/2540)  
 
ขอ้57-61ใหพิ้จารณาคาํถามแต่ละขอ้เป็นเงินไดพึ้งประเมินมาตราใดของประมวลรัษฎากรโดยใชค้าํตอบต่อไปน้ี 
 ก. 40(1)      ข. 40(2)    ค.40(3)    ง. 40(6) 
57.เงินเดือนท่ีนายแพทยว์ิทยาไดรั้บจากโรงพยาบาลศิริราชจาํนวน30,000.บาทต่อเดือน 
ตอบ. ก. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 1 ตามมาตรา 40(1) ไดแ้ก่ “เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน” ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน 
ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั เบ้ียหวดั บาํเหน็จ บาํนาญ เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีคาํนวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยู่บา้นท่ีนายจา้งให้
อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีนายจ้างจ่ายชาํระหน้ีใดๆ ซ่ึงลูกจ้างมีหน้าท่ีตอ้งชาํระ และเงิน ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใดๆ 
บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน 
 
58.เงินเดือนในฐานะทาํหนา้ท่ีผูจ้ดัการมรดกเดือนละ20,000.บาท 
ตอบ. ข. เงินเดือนในฐานะทาํหนา้ท่ีผูจ้ดัการมรดก  เป็นเงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํ ไม่ใช่เงินไดเ้น่ืองจาก
การจา้งแรงงาน จึงถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 2 ตามมาตรา 40(2) 
 
59.เป็นเงินเดือนท่ีนายสมใจไดรั้บ15,000.บาทจากการทาํงานในหนา้ท่ีนกับญัชี 
ตอบ .2 เงินเดือนท่ีไดรั้บจากการทาํงานในหนา้ท่ีนกับญัชี เป็นเงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํจึงเป็นเงินไดพ้ึง
ประเมินประเภทท่ี 2 ตามมาตรา 40(2) 
 
60.เงินท่ีศาลสัง่ใหไ้ดรั้บเดือนละ10,000บาทเป็นค่าอุปกรณ์เล้ียงดู 
ตอบ. 3 เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 3 ตามมาตรา 40(3) ไดแ้ก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอย่างอ่ืน เงินปีหรือ
เงินไดม้ีลกัษณะเป็นเงินรายปีอนัไดม้าจากพินยักรรม นิติกรรมอยา่งอ่ืนหรือคาํพิพากษาของศาล 
 
61.เงินค่าเล่าเรียนบุตรซ่ึงนายจา้งออกแทนลูกจา้งจาํนวน5,000บาท 
ตอบ. ก. เงินค่าเล่าเรียนบุตรซ่ึงนายจา้งออกแทนลูกจา้ง เป็นเงินไดท่ี้ลูกจา้งไดม้าเน่ืองจากการจา้งแรงงานจึงถือว่าเป็นเงิน
ไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 1 ตามมาตรา 40(1) 
 
62.เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตราใดท่ีหกัค่าใชจ่้ายไดเ้พียงวิธีเดียว 
 ก. มาตรา 40 ข. 40(5)    ค. 40(6)  ง.40(7) 



 
 

46 

ตอบ ก. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 2 ตามมาตรา 40(2) หักค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาไดร้้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60 ,000 บาท 
ส่วนเงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 5-8 หกัค่าใช่จ่ายเป็นการเหมาไดต้ามท่ีกฎหมายกาํหนด หรืออาจจะหักค่าใช่จ่ายไดต้าม
ความจาํเป็นและสมควร 
 
63.การหักค่าใช่จ่ายตามจาํเป็นและสมควรสาํหรับภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาให้ใชม้าตรฐานใดมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
  ก. มาตรา 40                         ข. มาตรา 42  

 ค. มาตรา 50                         ง.มาตรา65ทวิและมาตรา65ตรี 
ตอบ ง. พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2502 กาํหนดใหใ้ชม้าตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลมใน
การหกัค่าใชจ่้ายตามจาํเป็นและสมควรสาํหรับภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 
64.รถยนตน์ัง่ไม่เกิน10คนหกัค่าเส่ือมค่าสึกหรออยา่งไร 
 ก. หกัไดเ้ฉพาะส่วนท่ีเกิน1,000,000บาทจากมูลค่าตน้ทุนท่ีซ้ือมา  

ข. หกัไดเ้ฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน1,000,000บาทจากมูลค่าตน้ทุนท่ีซ้ือมา  
ค. หกัไดเ้ฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน5000,000บาทจากมูลค่าตน้ทุนท่ีซ้ือมา  
ง. ไม่มีขอ้ใดถูก  

ตอบ. ข. ทรัพยสิ์นประเภทรถยนตโ์ดยสารท่ีมีนัง่ไม่เกิน 10 คนหรือรถยนตน์ัง่ ใหห้กัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาจากมูลค่า
ตน้ทุน เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 1 ลา้นบาท 
 
65.ฐานภาษีใดไม่ใช่การคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 ก. ฐานกาํไรสุทธิ                                  

ข. ฐานรายรับก่อนหกัรายจ่าย  
ค. ฐานเงินไดท่ี้จ่ายหรือในประเทศไทย  
ง. ฐานการจาํหน่ายกาํไรเขา้มาในประเทศไทย  

ตอบง.ฐานภาษีในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไดแ้ก่   
1.กาํไรสุทธิ    2.รายรับก่อนหกัรายจ่าย   
3.เงินไดท่ี้จ่ายหรือในประเทศไทย  4. การจาํหน่ายกาํไรเขา้มาในประเทศไทย 
 
66. ราคาสินคา้คงเหลือในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี มีราคาทุนท่ีซ้ือมา 60,000 บาท แต่ราคาท่ีซพัพลายเออร์รับซ้ือ
คืน 40,000 บาท บริษทัจะใชร้าคาเท่าใดเป็นราคาสินคา้คงเหลือยกมาสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีใหม่  

ก. 40,000 บาท                            ข. 50,000  
ค.60,000                                       ง.100,000บาท  
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ตอบ. ก. ราคาสินคา้คงเหลือในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี ให้คาํนวณตามราคาทุนหรือราคาตลาดแลว้แต่อย่างใด
จะนอ้ยกว่า และใหถื้อราคาน้ีเป็นราคาสินคา้คงเหลือยกมาสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีใหม่ดว้ย (มาตรา 65 ทวิ (6) วรรค 1) 
 
67.กองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นกองทุนท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งก่ีฝ่าย  

ก. 1  ข.2  ค. 3  ง.ผดิทุกขอ้  
ตอบ. ข. “กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ” หมายถึง กองทุนสาํรองเล้ียงชีพซ่ึงลูกจา้งและนายจา้งรวมกนัจดัตั้งข้ึนโดยประกอบดว้ย
เงินท่ีลูกจา้งและนายจา้งรวมกนัจดัตั้งข้ึนโดยประกอบดว้ยเงินท่ีลูกจา้งและนายจา้งจ่ายสมทบ รวมทั้งเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน
ท่ีมีผูอุ้ทิศใหร้วมทั้งผลประโยชน์จากเงินและทรัพยสิ์นดงักล่าว 
 
68.รายจ่ายใดมีลกัษณะเป็นการส่วนตวั 

ก.ค่าซ้ือพวงหรีดใหลู้กคา้      ข.ค่าจดัเล้ียงปีใหม่ใหพ้นกังาน 
ค.ค่าซ้ือบตัรแสดงละคร                     ง.ถูกทุกขอ้  

ตอบ. ง. รายจ่ายค่าบัตรการกุศล เช่น บตัรแสดงดนตรี ละคร ค่าซ้ือของขวญัในโอกาสต่างๆ เช่น ของขวญัวนัเกิด วนั
แต่งงาน วนัข้ึนปีใหม่ ค่าช่วยงานต่างๆ เช่น งานบวช งานเล้ียง เป็นรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นการส่วนตวั (คาํพิพากษาฎีกาท่ี 
2761/2524) 
 
69.รายจ่ายเพื่อการกุศลสารธารณะหกัเป็นรายจ่ายไดอ้ยา่งไร  

ก.หกัไดไ้ม่เกินร้อยละ2ของกาํไรสุทธิ  ข.หกัไดไ้ม่เกินร้อยละ2ของยอดขาย  
ค.หกัไดไ้ม่เกินร้อยละ5ของกาํไรสุทธิ  ง.หกัไดไ้ม่เกินร้อยละ5ของยอดขาย  

ตอบ. ก. มาตรา 65 ตรี (3) รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อสาธารณะ ประโยชน์ตามท่ีอธิบดีกาํหนดโดยอนุมติัของ
รัฐมนตรี ใหห้กัค่าใชจ่้ายไดใ้นส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ 2 ของกาํไรสุทธิ 
 
70.ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรของไทยเป็นภาษีท่ีจดัเก็บจาก 
 ก. ผูท่ี้ถือสญัชาติไทย และมีเงินไดใ้นประเทศไทย 
 ข. ผูท่ี้อยูใ่นประเทศไทย และมีเงินไดใ้นประเทศไทย 
 ค. ผูท่ี้ถือสญัชาติไทย และมีเงินไดใ้นประเทศไทยและมีเงินไดจ้ากต่างประเทศ 
 ง. ผูท่ี้มีแหล่งเงินไดใ้นประเทศไทย และผูท่ี้อยูใ่นประเทศไทยท่ีมีแหล่งเงินไดจ้ากต่างประเทศและนาํเขา้มาในประเทศไทย 
ตอบ. ง.หลกัการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

1. ผูท่ี้มีแหล่งเงินไดใ้นประเทศไทย (ม.41 วรรคหน่ึง) 
2. ผูท่ี้อยูใ่นประเทศไทยท่ีมีแหล่งเงินไดจ้ากต่างประเทศและนาํเขา้มาในประเทศไทย (ม.41 วรรคสองและวรรค

สาม) 
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71.  บริษทั กขค จาํกดั มีสินทรัพย ์28,000 บาท มีหน้ีสิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุน้ 7,000 บาท ยอดคงเหลือ 
ในบญัชีกาํไรสะสมเท่ากบั.........บาท ? 

 ก. 31,000   ข. 17,000   ค. 25,000   ง. 11,000 
 ตอบ. ง. คาํนวณประกอบ 

 จากสมการบญัชี :- สินทรัพยร์วม   =  หน้ีรวม  + ส่วนของเจา้ของ 
 28,000  = 10,000  + ส่วนของเจา้ของ  
   \ ส่วนของเจา้ของ = 28,000 - 10,000 บาท 
 = 18,000 บาท 
  ส่วนของเจา้ของ = ทุนเรือนหุน้ + กาํไรสะสม 
 18,000 = 7,000 + 11,000 

 
72. ระหว่างปีท่ีผา่นมาบริษทับุญมา จาํกดั มีรายการสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 2,000 บาท รายการหน้ีสินลดลง 1,000 บาท รายการ
ทุนเรือนหุน้เพ่ิมข้ึน 2,000 บาท และมีกาํไรสุทธิประจาํปี 3,000 บาท กิจการจ่ายเงินปันผล เท่ากบั........บาท ? 

 ก. 1,000   ข. 2,000   ค. 3,000   ง. 4,000 
 ตอบ. ข. คาํนวณประกอบ  

 จากสมการบญัชี :- สินทรัพยร์วม   =  หน้ีรวม  + ส่วนของเจา้ของ 
   \ ส่วนของเจา้ของ = หน้ีสินลด (Dr.) + ทุนเรือนหุน้เพ่ิม (Cr.) 
 + กาํไรสุทธิ (Cr.) ‟ จ่ายเงินปันผล (Dr.) 
  จ่ายเงินปันผล = ทุนเรือนหุน้เพ่ิม (Cr.) + กาํไรสุทธิ (Cr.) 
- หน้ีสินลดลง (Dr.) ‟ สินทรัพยเ์พ่ิม (Dr.) 
 = 2,000 + 3,000 ‟ 1,000 ‟ 2,000  บาท 
 = 2,000 บาท 

 
73. บริษทัสหภณัฑ ์จาํกดั มีหน้ีสิน 40,000 บาท กาํไรสะสม 20,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียน 15,000 บาท กิจการน้ีมี
สินทรัพยเ์ป็นจาํนวน ............. บาท 

 ก. 35,000   ข. 45,000   ค. 55,000   ง. 75,000 
 ตอบ. ง. คาํนวณประกอบ   

  จากสมการบญัชี :- สินทรัพยร์วม = หน้ีรวม + ส่วนของเจา้ของ 
 = 40,000 + (15,000 + 20,000) 
 = 75,000 บาท 
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74. บริษทั มานาน จาํกดั บนัทึกรายไดจ้ากการขายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั แต่บริษทัจะไม่รับการจ่ายชาํระเงิน จนกว่าจะถึงปี
หนา้ การปฏิบติัเช่นน้ีเป็นตวัอยา่งของ 

 ก. Clash Basis Accounting    ข. Accrual Accounting 
 ค. Historical Costing     ง. Improper Recognition  

 ตอบ. ข.  ดูคาํอธิบายขอ้ 1. ประกอบ  
 
75. บริษทั การเวก จาํกดั ซ้ือท่ีดินเม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ในราคา 100,000 บาท เม่ือเร็วๆ น้ีกิจการไดรั้บขอ้เสนอขาย ท่ีดินแปลงน้ีใน
ราคา 125,000 บาท และขณะน้ีท่ีดินมีราคาประเมินเป็นเงิน 140,000 บาท มูลค่าประเมิน เพื่อเสียภาษีทรัพยสิ์นเท่ากับ 
85,000 บาท บริษทัควรจะแสดงมูลค่าของท่ีดินในงบการเงินเป็นจาํนวน เท่าไร 

 ก. 100,000    ข. 125,000 
 ค. 140,000    ง. 85,000 

 ตอบ. ก.  การบนัทึกรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินถือเกณฑร์าคาตน้ทุน ซ่ึงหมายถึงราคาท่ีเกิดข้ึน จากการซ้ือขายท่ีคาํนวณ
ไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์โดยไม่ข้ึนอยูก่บัความคิดเห็นของคนใดคนหน่ึง มีหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีเป็นหลกัฐานท่ี
เช่ือถือและเป็นธรรมต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทุกฝ่ายเป็นการปฏิบติัโดยถือหลกัราคาทุน (Cost Concept) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์หลกั 
ความดาํรงอยูข่องกิจการ (Going Concept) และหลกัการใชห้ลกัการอนัเท่ียงธรรม (Materiality) 
 
76. การคิดตน้ทุนของสินทรัพยต์ามงวดบญัชีไดรั้บประโยชน์จากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นเป็นตวัอยา่งของหลกัการ 

 ก. Conservatism    ข. Matching 
 ค. Materiality     ง. Allocation 

 ตอบ. ข.  หลกัการจบัคู่ค่าใชจ่้ายกบัรายได ้(Matching) จะนาํมาใชเ้ป็นเกณฑ์ในการหาผลการดาํเนินงานของกิจการ โดย
การบนัทึกรายไดต้ามหลกัการเกิดข้ึนของรายได ้(Revenue Recognition) และหลกัเงินคา้ง (The Accrual Basis) ของงวด
บญัชีนั้น แลว้จึงนาํค่าใชจ่้ายท่ีทาํใหเ้กิดรายไดห้รือผลประโยชน์ข้ึนมาจบัคู่ และถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีนั้นๆ ดว้ย 
 
77. บริษทั ไทยรุ่งเรือง จาํกดั มีส่วนของเจา้ของจาํนวน 42,000 บาท ณ วนัตน้งวด และจาํนวน 46,000 บาท 
ณ วนัปลายงวด ผูถื้อหุน้ลงทุน 5,000 บาท ในระหว่างงวด และมีการประกาศและจ่ายเงินปันผล 2,000 บาท 
กาํไรสุทธิประจาํปีเท่ากบั 

 ก. 4,000   ข. 2,000 
 ค. 3,000   ง. 1,000 

 ตอบ. ง.  คาํนวณประกอบ 
 ส่วนของเจา้ของ ณ วนัปลายงวด 4,600 บาท 
 บวก จ่ายเงินปันผล 2,000 บาท 
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 48,000 บาท 
 หกั ส่วนของเจา้ของ ณ วนัตน้งวด 42,000 
 ลงทุนเพ่ิม 5,000 47,000 บาท 
 \ กาํไรสุทธิประจาํปี 1,000 บาท  

 
78. รายการทางบญัชีรายการใดมีความสาํคญัหรือไม่มีความสาํคญัต่อการรายงานในงบการเงินเก่ียวขอ้งกบั หลกัการ 

 ก. Conservatism    ข. Materiality 
 ค. Comprehensiveness    ง. Periodicity 

 
 ตอบ. ข.  หลกัการมีนยัสาํคญั (Materiality) คือ งบการเงินควรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัสาํคญัซ่ึงมีผลต่อ การตดัสินใจของผูใ้ช ้
ทั้งน้ีเพ่ือผูใ้ช้จะไดเ้ขา้ใจโดยถูกตอ้งถึงผลการดาํเนินงานฐานะการเงิน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ
เหตุการณ์ท่ีมีนยัสาํคญั หมายถึง เหตุการณ์ ซ่ึงถา้หากผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่มีโอกาสรับทราบแลว้ อาจตดัสินใจผิดไปจากกรณีท่ี
รับทราบ 
 
79. การคิดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือก่อใหเ้กิดรายไดส้าํหรับงวดบญัชีเดียวกนัท่ีมีรายงานไดเ้ป็นตวัอยา่งของหลกัการ 

 ก. Conservatism    ข. Matching 
 ค. Materiality     ง. Stewardship 

 ตอบ. ข.  ดูคาํอธิบายขอ้ 6 ประกอบ 
 
80. การไหลขา้วของทรัพยากร เน่ืองจากความพยายามท่ีจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ เรียกว่า 

 ก. Asset    ข. Liability 
 ค. Revenue    ง. Expense 

 ตอบ. ค.  Revenue 
 
81. การไหลขา้วของทรัพยากร เพื่อสนบัสนุนความพยายามท่ีจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ เรียกว่า 

 ก. Asset    ข. Liability 
 ค. Revenue    ง. Expense 

 ตอบ. ง.  Expense 
 
82. บริษทั มานะ จาํกดั รายงานสินทรัพยจ์าํนวน 70,000 บาท รายไดจ้าํนวน 80,000 บาท หน้ีสิน จาํนวน 40,000 บาท และ
ค่าใชจ่้าย จาํนวน 60,000 บาท บริษทัมีกาํไรสุทธิและส่วนของเจา้ของเท่ากบั.... บาท 
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 ก. 10,000 40,000    ข. 20,000 30,000 
 ค. 30,000 20,000    ง. 40,000 10,000 

 ตอบ. ข.  คาํนวณประกอบ 
 ก) กาํไรสุทธิ = รายไดร้วม ‟ ค่าใชจ่้าย 
 = 80,000 ‟ 60,000 
 = 20,000 บาท 
 ข) ส่วนของเจา้ของ = สินทรัพย ์‟ หน้ีสิน 
 = 70,000 ‟ 40,000 
 = 30,000 บาท 

 
83. บญัชีใดมียอดคงเหลือดา้นเดบิท 

 ก. Share Capital    ข. Retained Earnings 
 ค. Prepaid Expense    ง. Accrue Expense 

 ตอบ. ค.  1) บญัชีทุนเรือนหุน้ (Share Capital) เป็นบญัชีประเภททุน มียอดคงเหลือทางดา้นเครดิต 
 2) บญัชีกาํไรสะสม (Retained Earnings) เป็นบญัชีประเภทสินทรัพย ์มียอดคงเหลือดา้นเครดิต 
 3) บญัชีค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ (Prepaid Expense) เป็นบญัชีประเภทสินทรัพย ์มียอดคงเหลือ  ทางดา้นเครดิต 
 4) บญัชีค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (Accrue Expense) เป็นบญัชีประเภทหน้ีสิน มียอดคงเหลือ  ทางดา้นเครดิต 

 
84. บญัชีมียอดคงเหลือดา้นเครดิต 

 ก. Income Tax Payable    ข. Income Tax Expense 
 ค. Office Equipment    ง. Cost of Goods Sold 

 ตอบ. ก. 1) บญัชีภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  (Income Tax Payable) เป็นบญัชีประเภทหน้ีสินมียอดคงเหลือ  ทางดา้นเครดิต 
 2) บญัชีภาษีเงินได ้(Income Tax Expense) เป็นบญัชีประเภทค่าใชจ่้าย มียอดคงเหลือ  ทางดา้นเดบิท 
 3) บญัชีอุปกรณ์สาํนกังาน  (Office Equipment) เป็นบญัชีประเภทสินทรัพย ์มียอดคงเหลือ  ทางดา้นเดบิท 
 4) บญัชีตน้ทุนคา้ท่ีขาย (Cost of Goods Sold) เป็นบญัชีประเภทค่าใชจ่้าย มียอดคงเหลือ  ทางดา้นเดบิท 

 
85. บริษทั โดนทั จาํกดั ขายเคร่ืองซกัผา้ในราคาเคร่ืองละ 12,000 บาท โดยมีเง่ือนไขเรียกเก็บเงินล่วงหนา้ 4,000 บาท และ
ท่ีเหลือใหจ่้ายภายใน 60 วนั รายการในสมุดรายวนัของบริษทัควรจะมีรายการ 

 ก. Debit Sales     ข. Credit Accounts Payable 
 ค. Credit Retained Earrings   ง. Debit Accounts Receivable 

 ตอบ. ง. การบนัทึกรายการบญัชี 
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 เดบิท  เงินสด (Cash) 4,000 
 ลูกหน้ี (Accounts Receivable) 8,000  
 เครดิตขาย (Sales)  12,000 

 
86. บริษทั โสภา จาํกดั ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือเพ่ือนาํมาขายต่อ รายการบญัชีท่ีบริษทัควรจะบนัทึก  

 ก. Debit Inventories    ข. Credit Cost of Goods Sold 
 ค. Debit Accounts Payable   ง. Credit Sales 

 ตอบ. ก. การบนัทึกรายการบญัชี 
 เดบิท สินคา้ (Inventories) XX 
 เครดิต เจา้หน้ี (Accounts Payable)  XX 

 
87. ร้านสหไฟฟ้า ขายอุปกรณ์ไฟฟ้ารับชาํระเงินโดยไม่มีเงินล่วงหนา้ การจ่ายชาํระเงินจาํนวนรวมทั้งหมด ภายใน 90 วนั 
ร้านสหไฟฟ้าควรจะ 

ก. ไม่บนัทึกรายการบญัชีจนกว่าจะไดรั้บชาํระเงิน 
ข. Credit Sales 
ค. Credit Income Summary 
ง. Debit Income Summary 

 ตอบ. ข. การบนัทึกรายการบญัชี 
 เดบิท ลูกหน้ี (Accounts Receivable) XX 
  เครดิต ขาย (Sales)  XX   

 
88. บริษทั กขค จาํกดั ประกาศและจ่ายเงินปันผล ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั รายการบนัทึกบญัชีควรจะ 

 ก.  Debit Share Capital   ข. Credit Share Capital 
 ค. Credit Retained Earnings   ง. Credit Cash 

 ตอบ. ง. การบนัทึกรายการบญัชี 
 เดบิท กาํไรสะสม (Retained Earnings) XX 
  เครดิต เงินสด (Cash)  XX  

 
89. ร้านศรีฟ้า ไดรั้บเงินสด 650 บาท จากการขายเช่ือเมื่อเดือนท่ีแลว้มา ทางร้านควรบนัทึกรายการโดย  

 ก. Sales   650 
 Accounts Receivable 650 
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 ข. Cash  650 
 Sales 650 
 ค. Cash  650 
 Accounts Receivable 650 
 ง. Accounts Receivable  650 
  Cash 650  

 ตอบ. ค. Cash  650 
  Accounts Receivable 650 

 
90. จากเหตุการณ์ต่อไปน้ี ใหเ้รียงลาํดบัก่อนหลงัของขั้นตอนในกระบวนการของการบญัชี  
            (1)  จดัทาํงบทดลอง  
            (2)  จากเอกสารทางการคา้นาํมาวิเคราะห์รายการคา้และบนัทึกลงในสมุดรายการขั้นตน้  
            (3)  จดัทาํงบการเงิน  
            (4)  ผา่นรายการไปบนัทึกในบญัชีแยกประเภท  

ก.    2, 4, 3, 1                              ข.    2, 1, 4, 3  
ค.    1, 2, 4, 3                              ง.     2, 4, 1, 3  

ตอบ     ง.   2, 4, 1, 3  
  วงจรบญัชี (Accounting Cycles) หมายถึง กระบวนการทางบญัชี ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ การวิเคราะห์รายการคา้จากเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และบนัทึกลงในสมุดรายการขั้นตน้ แลว้ผ่านรายการบญัชีไปยงัสมุดบญัชี
แยกประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    สรุปหายอดคงเหลือเพื่อจดัทาํงบทดลองและงบการเงินเพื่อเสนอต่อผูใ้ชง้บการเงิน  
 
91. . ขอ้ผดิพลาดใดต่อไปน้ีท่ีทาํใหง้บทดลองไม่ลงตวั รายการกูเ้งินจากธนาคาร  

ก.    ผา่นรายการโดยเดบิทเงินสดและเครดิตเงินกู ้ 
ข.    ไม่ไดผ้า่นรายการไปเลย  
ค.    ผา่นรายการโดยเดบิทเงินกูแ้ละเครดิตเงินสด  
ง.     ผา่นรายการโดยเครดิตเงินกู ้ 

ตอบ     ง.   ผา่นรายการโดยเครดิตเงินกู ้ 
ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากงบทดลองมียอดไม่เท่ากนัหรือไม่ลงตวั คือ  

1.  บนัทึกรายการคา้กลบัขา้งกนัในบญัชีแยกประเภท  
2.  บนัทึกรายการคา้ผดิประเภทบญัชี  
3.  ลืมบนัทึกรายการคา้หรือบนัทึกรายการคา้ซํ้าซอ้น  



 
 

54 

4.  บนัทึกจาํนวนเงินผดิทั้งดา้นเดบิตและเครดิต ซ่ึงอาจจะบนัทึกดว้ยจาํนวนท่ีสูงหรือตํ่าไปจากความเป็นจริง  
 
92.  บญัชีใดต่อไปน้ีจะไม่ถูกปิดบญัชี ณ วนัส้ินงวดบญัชี  

ก.    ตน้ทุนขาย                                  ข.    เงินปันผลจ่าย  
ค.    ดอกเบ้ียคา้งจ่าย                           ง.     ค่าเส่ือมราคา  

ตอบ     ค.   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  
การปิดบญัชี (Closing Entries) คือ การบนัทึกรายการเพ่ือทาํให้บญัชีชัว่คราว ซ่ึงไดแ้ก่ บญัชีประเภทรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายมียอดเท่ากบัศูนย ์โดยโอนยอดคงเหลือสุทธิไปเขา้บญัชีกาํไรขาดทุนและบญัชีกาํไรสะสมในขั้นตอนสุดทา้ย  
 
93. จากขอ้มูลต่อไปน้ี ณ วนัส้ินงวดบญัชี เป็นดงัน้ี  

สินทรัพยร์วม                                                        =     380,000  บาท  
หน้ีสินรวม                                                            =     220,000  บาท  
ทุนหุน้สามญั                                                        =       60,000  บาท  
รายได ้                                                                    =     170,000  บาท  
ค่าใชจ่้าย                                                                =     140,000  บาท  

กาํไรสะสมตน้ปีเท่ากบัเท่าใด  
ก.    100,000                              ข.    70,000  
ค.    90,000                                ง.     160,000  
ตอบ     ข.   70,000  
 จากสมการบญัชี : สินทรัพยร์วม                       =     หน้ีสินรวม + ส่วนของผูถื้อหุน้  
 \  ส่วนของผูถื้อหุน้                                         =     สินทรัพยร์วม ‟ หน้ีสินรวม  
 =     380,000 ‟ 220,000  
 =     160,000 บาท  
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัส้ินงวด ประกอบดว้ย ทุนหุน้สามญัและกาํไรสะสม ณ วนัส้ินงวด  
ดงันั้น กาํไรสะสม ณ วนัส้ินงวด          =     ส่วนของผูถื้อหุน้ ‟ ทุนหุน้สามญั  
 =     160,000 ‟ 60,000  
 =     100,000 บาท  
กาํไรสะสม ณ วนัส้ินงวด                      =     กาํไรสะสม ณ วนัตน้งวด + รายได ้- ค่าใชจ่้าย      
กาํไรสะสม ณ วนัตน้งวด                       =     กาํไรสะสม ณ วนัส้ินงวด - รายได ้+ ค่าใชจ่้าย      

 =     100,000 ‟ 170,000 + 140,000  
 =     70,000  บาท  
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94. บริษทั ศรีปราง จาํกดั มียอดขายสุทธิ 400,000 บาท ตน้ทุนขาย 225,000 บาท และค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 100,000 บาท 
กาํไรสุทธิของบริษทั คือ ....... บาท  

ก.    225,000                                ข.    175,000  
ค.    125,000                                ง.     75,000  

ตอบ     ง.   75,000  
คาํนวณหากาํไรสุทธิ  
ยอดขายสุทธิ                                                                 400,000 บาท  
 หกั ตน้ทุนขาย                                                              225,000  
 กาํไรขั้นตน้                                                                   175,000  
  หกั ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน                                            100,000  
กาํไรสุทธิ                                                                        75,000  บาท  

 
95. กลุ่มบญัชีใดต่อไปน้ีมียอดคงเหลือดา้นเครดิต  

ก.    ค่าเส่ือมราคาสะสม เจา้หน้ีเงินกู ้และสินคา้คงเหลือ  
ข.    ดอกเบ้ียคา้งจ่าย ตน้ทุนขาย ทุนเรือนหุน้  
ค.    ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ส่วนลดรับ และดอกเบ้ียรับล่วงหนา้  
ง.     ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ เงินใหกู้ย้มื และตัว๋เงินจ่าย  

ตอบ     ค.   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ส่วนลดรับ และดอกเบ้ียรับล่วงหนา้  
หมวดบญัชีท่ีมียอดคงเหลือดา้นเครดิต ประกอบดว้ย หน้ีสิน ทุน รายได ้และบญัชีปรับมูลค่าสินทรัพย ์ 

 
96. ถา้บริษทั ดาวเด่น จาํกดั ซ้ือเคร่ืองใชส้าํนกังานเป็นเงินเช่ือ 8,000 บาท ดงันั้น  

ก.    สินทรัพยแ์ละหน้ีสินลดลง 8,000 บาท  
ข.    สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพ่ิมข้ึน  8,000 บาท  
ค.    สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนและสินทรัพยล์ดลง  8,000 บาท  
ง.     ส่วนของเจา้ของเพ่ิมข้ึน  8,000 บาท  

ตอบ     ข.   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 8,000 บาท  
 บนัทึกรายการบญัชีโดย  
เดบิท  เคร่ืองใชส้าํนกังาน                                   8,000              -> สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน  
เครดิต เจา้หน้ี                                       8,000              -> หน้ีสินเพ่ิมข้ึน  
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97. ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 บริษทัทีเค จาํกดั มีกาํไรสะสม 470,000 บาท ระหว่างปีบริษทัมีรายไดท้ั้งส้ิน 850,000 บาท 
จ่ายเงินปันผล 10,000 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีกาํไรสะสม 500,000 บาท ดงันั้น บริษทัมีค่าใชจ่้ายสาํหรับปี 
2551 เท่ากบั ..... บาท  

ก.    810,000 บาท                     ข.    790,000 บาท  
ค.    40,000 บาท                       ง.     60,000 บาท  

ตอบ     ก.   810,000 บาท  
ก. คาํนวณหากาํไรสุทธิ  

 กาํไรสะสม ณ วนัส้ินปี                   500,000  บาท  
 บวก จ่ายเงินปันผล                            10,000  บาท  

                                                                          510,000  
หกั กาํไรสะสม ณ วนัตน้ปี            470,000  บาท  
กาํไรสุทธิ                                            40,000  บาท  

ข. คาํนวณหาค่าใชจ่้าย  
ค่าใชจ่้าย    =    รายได ้‟ กาํไรสุทธิ  
          =     850,000 ‟ 40,000     =  810,000 บาท  

 
98. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบังบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

ก. การจดัทาํแผนงานบูรณาการ ตอ้งประหยดั รวดเร็ว ลดความซํ้าซอ้น 
ข. การจดัทาํแผนงานบูรณาการ ตอ้งสามารถวดัผลสมัฤทธ์ิได ้
ค. การจัดทาํแผนงานบูรณาการเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมติัแลว้ การจัดทาํงบประมาณรายจ่ายต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณกาํหนด 
ง. การจดัทาํแผนงานบูรณาการ ตอ้งผนวกไวใ้นงบกลางเพื่อประสิทธิภาพ 

ตอบ ง. มาตรา 31 และมาตรา 32 
 
99. หลกัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือขอ้ใด 

ก. ตอ้งเป็นไปตามยทุธศาสตร์ชาติ 
ข. ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ค. ตอ้งคาํนึงถึงความผาสุกของประชาชน 
ง. ตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

ตอบ ง. มาตรา 7 ตอ้งมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสาํคญั 
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100. ผูใ้ดมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการกาํกบัหรือควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณขององคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ก. ผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงาน 
ข. ประธานรัฐสภา 
ค. ผูรั้กษาการตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์รอิสระนั้นๆ 
ง. คณะกรรมการตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์รอิสระนั้นๆ 

 ตอบ ค. มาตรา 38 วรรคทา้ย ผูรั้กษาการตามกฎหมาย มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการกาํกบัหรือควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ 
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แนวข้อสอบส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ชุดที่.2 
1. พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 มีก่ีหมวด ก่ีมาตรา 

ก. 9 หมวด 78 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล  
ข. 9 หมวด 87 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล  
ค. 6 หมวด 78 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 
ง. 7 หมวด 78 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 

ตอบ ก. 9 หมวด 78 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 
 
2. ขอ้ใด ไม่ไดห้มายถึง"วิชาชีพบญัชี” 

ก. วิชาชีพในดา้นการทาํบญัชี 
ข. วิชาชีพในดา้นการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี 
ค. วิชาชีพในดา้นการวางระบบบญัชี 
ง. เป็นวิชาชีพบญัชีทุกขอ้ 

ตอบ ง. เป็นวิชาชีพบญัชีทุกขอ้ 
“วิชาชีพบญัชี” หมายความว่า วิชาชีพในดา้นการทาํบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการบญัชีบริหาร ดา้นการวางระบบบญัชี 
ดา้นการบญัชีภาษีอากร ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี และบริการเก่ียวกบัการบญัชีดา้นอ่ืนตามท่ีกาํหนดโดย
กฎกระทรวง 
 
3. สภาวิชาชีพบญัชีมีฐานะเป็นอะไร 

ก. มหาชน   ข. นิติบุคคล   ค. เอกชน  ง. หน่วยงานอิสระ 
ตอบ ข. นิติบุคคล 
มาตรา ๖ ใหม้ีสภาวิชาชีพบญัชี มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพบญัชี 
 
4. ขอ้ใด ไม่ใช่ หนา้ท่ีของสภาวิชาชีพบญัชี 

ก. กาํหนดจรรยาบรรณผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
ข. กาํหนดมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี และมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี 
ค. รับรองหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูช้าํนาญการและการศึกษาต่อเน่ืองในดา้นต่างๆของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
ง. เป็นหนา้ท่ีของสภาวิชาชีพบญัชี 

ตอบ ง. เป็นหนา้ท่ีของสภาวิชาชีพบญัชี 
มาตรา ๗ สภาวิชาชีพบญัชีมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และการวิจยัเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี 



 
 

59 

(๒) ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิก จดัสวสัดิการและการสงเคราะห์ระหว่างสมาชิก 
(๓) กาํหนดมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี และมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี 
(๔) กาํหนดจรรยาบรรณผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
(๕) รับข้ึนทะเบียนการประกอบวิชาชีพบญัชี ออกใบอนุญาต พกัใช ้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
(๖) รับรองปริญญาหรือประกาศนียบตัรในวิชาการบญัชีของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการรับ

สมคัรเป็นสมาชิก 
(๗) รับรองความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพบญัชี 
(๘) รับรองหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูช้าํนาญการและการศึกษาต่อเน่ืองในดา้นต่าง  ๆของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
(๙) ควบคุมความประพฤติและการดาํเนินงานของสมาชิกและผูข้ึ้นทะเบียนอนัเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพบญัชี

ใหถู้กตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบญัชี 
(๑๐) ช่วยเหลือ แนะนาํ เผยแพร่ และใหบ้ริการวิชาการแก่ประชาชนเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี 
(๑๑) ออกขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
(๑๒) เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
(๑๓) ใหค้าํปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกบันโยบายและปัญหาของวิชาชีพบญัชี 
(๑๔) ดาํเนินการอ่ืนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหนา้ท่ีของสภาวิชาชีพบญัชีตามพระราชบญัญติัน้ี 

 
5. สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีมีก่ีประเภท 

ก. 5 ประเภท    ข. 4 ประเภท 
ค. 3 ประเภท   ง. 2 ประเภท 

ตอบ ข. 4 ประเภท 
มาตรา ๑๒ สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีมีส่ีประเภท ดงัน้ี 

(๑) สมาชิกสามญั 
(๒) สมาชิกวิสามญั 
(๓) สมาชิกสมทบ 
(๔) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 

 
6. ขอ้ใด ไม่ไดห้มายถึง”วิชาชีพบญัชี” 

ก.วิชาชีพในดา้นการทาํบญัชี 
ข.วชิาชีพในดา้นการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี 
ค.วิชาชีพในดา้นการวางระบบบญัชี 
ง.เป็นวิชาชีพบญัชีทุกขอ้ 
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ตอบ   ง. เป็นวิชาชีพบญัชีทุกขอ้ 
“วิชาชีพบญัชี” หมายความว่า วิชาชีพในดา้นการทาํบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการบญัชีบริหาร ดา้นการวาง

ระบบบญัชี ดา้นการบญัชีภาษีอากร ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี และบริการเก่ียวกบัการบญัชีดา้นอ่ืนตามท่ี
กาํหนดโดยกฎกระทรวง 
 
7. สภาวิชาชีพบญัชีมีฐานะเป็นอะไร 

ก.มหาชน  ข.นิติบุคคล  ค. เอกชน ง. หน่วยงานอิสระ 
ตอบ   ข. นิติบุคคล     
มาตรา ๖ ใหม้ีสภาวิชาชีพบญัชี มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพบญัชี 
 
8. ขอ้ใด ไม่ใช่ หนา้ท่ีของสภาวิชาชีพบญัชี 

ก. กาํหนดจรรยาบรรณผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
ข. กาํหนดมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี และมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี 
ค. รับรองหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูช้าํนาญการและการศึกษาต่อเน่ืองในดา้นต่างๆของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
ง. เป็นหนา้ท่ีของสภาวิชาชีพบญัชี 

ตอบ   ง. เป็นหนา้ท่ีของสภาวิชาชีพบญัชี 
. มาตรา ๗ สภาวิชาชีพบญัชีมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และการวิจยัเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี 
(๒) ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิก จดัสวสัดิการและการสงเคราะห์ระหว่างสมาชิก 
(๓) กาํหนดมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี และมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี 
(๔) กาํหนดจรรยาบรรณผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
(๕) รับข้ึนทะเบียนการประกอบวิชาชีพบญัชี ออกใบอนุญาต พกัใช ้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
(๖) รับรองปริญญาหรือประกาศนียบตัรในวิชาการบญัชีของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการรับ

สมคัรเป็นสมาชิก 
(๗) รับรองความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพบญัชี 
(๘) รับรองหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูช้าํนาญการและการศึกษาต่อเน่ืองในดา้นต่าง  ๆของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
(๙) ควบคุมความประพฤติและการดาํเนินงานของสมาชิกและผูข้ึ้นทะเบียนอนัเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพบญัชี

ใหถู้กตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบญัชี 
(๑๐) ช่วยเหลือ แนะนาํ เผยแพร่ และใหบ้ริการวิชาการแก่ประชาชนเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี 
(๑๑) ออกขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
(๑๒) เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
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(๑๓) ใหค้าํปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกบันโยบายและปัญหาของวิชาชีพบญัชี 
(๑๔) ดาํเนินการอ่ืนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหนา้ท่ีของสภาวิชาชีพบญัชีตามพระราชบญัญติัน้ี 

 
9. สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีมีก่ีประเภท 

ก. 5 ประเภท   ข. 4 ประเภท   ค. 3  ประเภท  ง. 2  ประเภท 
ตอบ   ข. 4  ประเภท    
มาตรา ๑๒ สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีมีส่ีประเภท ดงัน้ี 

(๑) สมาชิกสามญั 
(๒) สมาชิกวิสามญั 
(๓) สมาชิกสมทบ 
(๔) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 

 
10. สมาชิกสามญัตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากว่าก่ีปี 

ก.ไม่ตํ่ากว่า 30 ปี ข. ไม่ตํ่ากว่า 25 ปี ค. ไม่ตํ่ากว่า 20 ปี ง. ไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 
ตอบ   ค. ไม่ตํ่ากว่า 20 ปี  
 
11. สมาชิกสมทบตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากว่าก่ีปี 

ก. ไม่ตํ่ากว่า 30 ปี   ข. ไม่ตํ่ากว่า 25 ปี 
ค. ไม่ตํ่ากว่า 20 ปี   ง. ไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 

ตอบ  ง. ไม่ตํ่ากว่า 18 ปี  
 
12.ขอ้ใด ไม่ใช่ หนา้ท่ีของสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 

ก. ผดุงไวซ่ึ้งเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพบญัชีและปฏิบติัตนตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
ข. แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ 
ค. ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ 
ง. ชาํระค่าบาํรุงสมาชิกหรือค่าธรรมเนียม 

ตอบ   ค. ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ 
สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิกสามญัมีดงัต่อไปน้ี 

(1) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ 
(2) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ 
(3) เลือกตั้ง รับเลือกตั้ง หรือรับแต่งตั้ง เป็นกรรมการหรือดาํรงตาํแหน่งอ่ืนอนัเก่ียวกบักิจการของสภาวิชาชีพบญัชี 
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(4) สมาชิกสามญัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยคนเขา้ช่ือเสนอร่างขอ้บงัคบัต่อสภาวิชาชีพบญัชีได้ 
(5) สมาชิกสามญัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยคนเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือร้องขอใหน้ายกสภาวิชาชีพบญัชีเรียกประชุมใหญ่วิสามญัได้ 
(6) ชาํระค่าบาํรุงสมาชิกหรือค่าธรรมเนียม 
(7) ผดุงไวซ่ึ้งเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพบญัชีและปฏิบติัตนตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
(8) สิทธิและหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนด 

สมาชิกวิสามญั สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศกัด์ิ มีสิทธิและหนา้ท่ีตาม (1) (6) (7) และ (8) 
 
13. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี 

ก. เลขาธิการสภาวิชาชีพบญัชี  ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์ 
ค. นายกสภาวิชาชีพบญัชี   ง. ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

ตอบ   ค. นายกสภาวิชาชีพบญัชี  
มาตรา ๒๒ ใหม้ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี ประกอบดว้ย 

(๑) นายกสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามญั 
(๒) กรรมการโดยตาํแหน่ง ไดแ้ก่ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีทุกดา้น ประธานคณะกรรมการกาํหนด

มาตรฐานการบญัชี และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงนายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรมการโดยตาํแหน่งตาม (๒) มีมติแต่งตั้งจาก

ผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัวิชาการบญัชีสองคน และผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นกฎหมายหน่ึงคน 
(๔) กรรมการซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามญั มีจาํนวนไม่เกินหา้คน 
ใหเ้ลขาธิการสภาวิชาชีพบญัชีเป็นกรรมการและเลขานุการ และจะใหม้ีผูช่้วยเลขานุการก็ไดต้ามความจาํเป็นและ

ตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี 
 
14. คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีมีวาระการดาํรงตาํแหน่งก่ีปี 

ก. 3 ปี  ข. 2 ปี  ค. 1  ปี  ง. 4  ปี 
ตอบ   ก. 3  ปี                
มาตรา ๒๓ นายกสภาวิชาชีพบญัชี และกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสามปี 
 
15. ขอ้ใด ไม่ใช่ หนา้ท่ีของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี 

ก. บริหารกิจการของสภาวิชาชีพบญัชีใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
ข. จดัใหม้ีการประชุมใหญ่ 
ค. เสนอร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีในกิจการต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบัญญติัน้ีต่อท่ีประชุมใหญ่สภา

วิชาชีพบญัชี 
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ง. กาํหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี 
ตอบ   ง. กาํหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี 
มาตรา ๒๘ ใหค้ณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) บริหารกิจการของสภาวิชาชีพบญัชีใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
(๒) กระทาํกิจการท่ีอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีของสภาวิชาชีพบญัชีตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๓) เสนอร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีในกิจการต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีต่อท่ีประชุมใหญ่สภา

วิชาชีพบญัชี 
(๔) จดัใหม้ีการประชุมใหญ่ 
(๕) ออกระเบียบเพ่ือปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

 
16. คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชี มีจาํนวนเท่าใด 

ก. ไม่นอ้ยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 11 คน   ข. ไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน  
ค. 12  คน     ง. 10  คน 

ตอบ  ก. ไม่นอ้ยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 11 คน         
มาตรา ๓๓ ใหม้ีคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี
แต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ความชาํนาญและประสบการณ์เก่ียวกบัการบญัชี มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอด็คน และ
ผูแ้ทนกรมการประกนัภยั ผูแ้ทนกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ผูแ้ทนกรมสรรพากร ผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผูแ้ทน
สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน และผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นกรรมการ 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสามปี 
 
17. มาตรฐานการบญัชีตอ้งจดัทาํเป็นภาษาใด 

ก. ภาษาองักฤษ     ข. ภาษาไทย  
ค. ภาษาองักฤษและภาษาไทย   ง. ภาษาใดก็ได ้

ตอบ   ข. ภาษาไทย 
 
18. ผูใ้ดจะเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากใคร 

ก. สภาวิชาชีพบญัชี 
ข. คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชี 
ค. คณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

ตอบ   ก. สภาวิชาชีพบญัชี         
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มาตรา ๓๘ ผูใ้ดจะเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบญัชี 
 
19. ขอ้ใดคือคุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ก. เป็นสมาชิกสามญัหรือสมาชิกวิสามญั 
ข. ผ่านการทดสอบหรือฝึกอบรมหรือฝึกงานหรือเคยปฏิบติังานเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชีมาแลว้ตามท่ีกาํหนดใน

ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
ค. กรณีเป็นสมาชิกวิสามญัซ่ึงเป็นคนต่างดา้วตอ้งเป็นผูม้ีความรู้ภาษาไทยดีพอท่ีจะสามารถสอบบญัชีและจดัทาํ

รายงานเป็นภาษาไทยได ้และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  ง. ถูกทุกขอ้ 
มาตรา ๓๙ ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นสมาชิกสามญัหรือสมาชิกวิสามญัตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แต่ในกรณีเป็นสมาชิกวิสามญัซ่ึงเป็นคนต่าง
ดา้วตอ้งเป็นผูม้ีความรู้ภาษาไทยดีพอท่ีจะสามารถสอบบญัชีและจดัทาํรายงานเป็นภาษาไทยได ้และมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย และเมื่อไดรั้บใบอนุญาตแลว้ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้วดว้ย จึงจะปฏิบติังาน
เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตได ้

(๒) ผ่านการทดสอบหรือฝึกอบรมหรือฝึกงานหรือเคยปฏิบติังานเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชีมาแลว้ตามท่ีกาํหนดใน
ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 

(๓) ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เน่ืองจากกระทาํความผดิตามมาตรา ๒๖๙ มาตรา ๓๒๓ หรือความผิด
เก่ียวกับทรัพยเ์วน้แต่ความผิดฐานทาํให้เสียทรัพยแ์ละความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายว่าดว้ยการบญัชี กฎหมายว่าด้วยผูส้อบบญัชี หรือกฎหมายว่าดว้ยการกาํหนดความผิดเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการรับรองงบการเงินหรือบญัชีอ่ืนใดอนัไม่
ถูกตอ้งหรือทาํรายงานเท็จหรือความผดิตามหมวด ๕ และหมวด ๖ แห่งพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ตอ้งคาํพิพากษาหรือพน้
โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหา้ปี 

(๔) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๕) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มอ่ืนตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 

 
20. พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 ใหไ้ว ้ณ วนัใด 

ก. 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2543   ข. 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2543  
ค. 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2543  ง. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 

ตอบ   ง. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 
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21. พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543ใชบ้งัคบัไดเ้มื่อพน้กาํหนดก่ีวนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ก. 30 วนั   ข. 90 วนั   ค. 60  วนั  ง. 180  วนั 

ตอบ   ข. 90  วนั 
 
22. พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 มีก่ีหมวด ก่ีมาตรา 

ก. 4 หมวด  50  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล 
ข. 4 หมวด  45  มาตรา   1 บทเฉพาะกาล    
ค. 5  หมวด  50  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล 
ง. 5  หมวด  45  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล 

ตอบ  ง. 5  หมวด  45  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล     
 
23. หน่วยงานใดเป็นสาํนกังานกลางบญัชี 

ก. กรมการคา้ภายใน     ข. กรมบญัชีกลาง 
ค. กรมพฒันาธุรกิจการคา้   ง. กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

ตอบ   ค. กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
มาตรา ๖ ใหก้รมพฒันาธุรกิจการคา้* กระทรวงพาณิชย ์เป็นสาํนกังานกลางบญัชี 
 
24. หวัหนา้สาํนกังานบญัชีประจาํทอ้งท่ีคือใคร 

ก.สารวตัรบญัชี     ข.. สารวตัรใหญ่บญัชี 
ค. อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้   ง. ผูท้าํบญัชี 

ตอบ  ก. สารวตัรบญัชี                
ใหอ้ธิบดีมีอาํนาจจดัตั้งสาํนกังานบญัชีประจาํทอ้งท่ี โดยข้ึนตรงต่อสาํนักงานกลางบญัชี และมีสารวตัรบญัชีคนหน่ึงเป็น
หวัหนา้สาํนกังานบญัชีประจาํทอ้งท่ี 
 
25. อธิบดีมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเร่ืองใด 

ก.ขอ้ความและรายการท่ีตอ้งมีในบญัชี   ข. ระยะเวลาท่ีตอ้งลงรายการในบญัชี 
ค. ชนิดของบญัชีท่ีตอ้งจดัทาํ   ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ   ง. ถูกทุกขอ้ 
มาตรา ๗ อธิบดีมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ชนิดของบญัชีท่ีตอ้งจดัทาํ 
(๒) ขอ้ความและรายการท่ีตอ้งมีในบญัชี 
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(๓) ระยะเวลาท่ีตอ้งลงรายการในบญัชี 
(๔) เอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชี 
(๕) กาํหนดขอ้ยกเวน้ใหผู้ม้ีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีหรือผูท้าํบญัชีไม่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีในเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงหรือส่วนใดส่วนหน่ึง 
(๖) คุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้าํบญัชีตามพระราชบญัญติัน้ี 

 
26. ผูม้ีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีคือใคร 

ก. นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
ข. กิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร 
ค. หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั 
ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ   ง. ถูกทุกขอ้ 
มาตรา ๘ ใหห้า้งหุน้ส่วนจดทะเบียน บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตาม
กฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร เป็นผูม้ีหน้าท่ีจดัทาํบญัชี และ
ตอ้งจดัให้มีการทาํบญัชีสาํหรับการประกอบธุรกิจของตนโดยมีรายละเอียด หลกัเกณฑ์ และวิธีการตามท่ีบญัญติัไวใ้น
พระราชบญัญติัน้ี 
 
27. ผูม้ีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีตอ้งจดัใหม้ีการทาํบญัชีนบัแต่วนัใด 

ก.เร่ิมทาํบญัชี     ข. เร่ิมทาํบญัชีมาแลว้  3  วนั 
ค. เร่ิมทาํบญัชีมาแลว้ 1  เดือน   ง. วนัใดก็ได ้

ตอบ  ก. เร่ิมทาํบญัชี    
มาตรา ๙ ผูม้ีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีตอ้งจดัใหม้ีการทาํบญัชีนบัแต่วนัเร่ิมทาํบญัชี ดงัต่อไปน้ีเป็นตน้ไป 

(๑) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษทัจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกัด ให้เร่ิมทาํบัญชีนับแต่วนัท่ีห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน บริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดันั้น ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

(๒) นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย ให้เร่ิมทาํบัญชีนับแต่วนัท่ีนิติ
บุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศนั้นไดเ้ร่ิมตน้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

(๓) กิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร ใหเ้ร่ิมทาํบญัชีนบัแต่วนัท่ีกิจการร่วมคา้นั้นไดเ้ร่ิมตน้ประกอบกิจการ 
(๔) สถานท่ีประกอบธุรกิจเป็นประจาํตามมาตรา ๘ วรรคสอง ให้เร่ิมทาํบญัชีนับแต่วนัท่ีสถานท่ีประกอบธุรกิจ

เป็นประจาํนั้นเร่ิมตน้ประกอบกิจการ 
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28. ผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีตอ้งปิดบญัชีคร้ังแรกภายในก่ีเดือน 
ก. 6 เดือน   ข. 12 เดือน   ค. 10  เดือน  ง.  8  เดือน 

ตอบ   ข. 12  เดือน 
มาตรา ๑๐ ผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีตอ้งปิดบญัชีคร้ังแรกภายในสิบสองเดือนนบัแต่วนัเร่ิมทาํบญัชีท่ีกาํหนดตามมาตรา ๘ วรรค
หก หรือวนัเร่ิมทาํบญัชีตามมาตรา ๙ แลว้แต่กรณี และปิดบญัชีทุกรอบสิบสองเดือนนบัแต่วนัปิดบญัชีคร้ังก่อน เวน้แต่ 

(๑) เมื่อได้รับอนุญาตจากสารวตัรใหญ่บัญชีหรือสารวตัรบัญชีให้เปล่ียนรอบปีบัญชีแล้วอาจปิดบัญชีก่อน
ครบรอบสิบสองเดือนได ้

(๒) ในกรณีมีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีตามมาตรา ๘ วรรคสอง ใหปิ้ดบญัชีพร้อมกบัสาํนกังานใหญ่ 
 
29. ผูมี้หน้าท่ีจดัทาํบญัชีซ่ึงเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
และกิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากรต้องจัดทาํงบการเงินและยื่นงบการเงินดงักล่าวต่อสํานักงานกลางบัญชีหรือ
สาํนกังานบญัชีประจาํทอ้งท่ีภายในก่ีเดือน 

ก. 10 เดือน   ข. 8 เดือน  ค. 1  เดือน  ง. 5  เดือน 
ตอบ  ง. 5  เดือน 
 
30. บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยใหย้ืน่งบการเงินดงักล่าวต่อสาํนกังานกลางบญัชีหรือ
สาํนกังานบญัชีประจาํทอ้งท่ีภายในก่ีเดือน 

ก. 10 เดือน   ข. 8 เดือน  ค. 1  เดือน  ง. 5  เดือน 
ตอบ  ค. 1  เดือน 
มาตรา ๑๑ ผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีซ่ึงเป็นหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และกิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากรตอ้งจดัทาํงบการเงินและยืน่งบการเงินดงักล่าวต่อสาํนกังานกลางบญัชี
หรือสาํนกังานบญัชีประจาํทอ้งท่ีภายในหา้เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชีตามมาตรา ๑๐ สาํหรับกรณีของบริษทัจาํกดัหรือบริษัท
มหาชนจาํกดัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยใหย้ืน่ภายในหน่ึงเดือนนับแต่วนัท่ีงบการเงินนั้นไดรั้บอนุมติัในท่ีประชุมใหญ่ 
ทั้งน้ี เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นทาํใหผู้มี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีไม่สามารถจะปฏิบติัตามกาํหนดเวลาดงักล่าวได ้อธิบดีอาจพิจารณาสั่ง
ใหข้ยายหรือเล่ือนกาํหนดเวลาออกไปอีกตามความจาํเป็นแก่กรณีได ้
 
31. ผูม้ีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีตอ้งเก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีไว ้ณท่ีใด 

ก. สถานท่ีทาํการ 
ข. สถานท่ีท่ีใชเ้ป็นท่ีทาํการผลิตหรือเก็บสินคา้เป็นประจาํ 
ค. สถานท่ีท่ีใชเ้ป็นท่ีทาํงานประจาํ 
ง. ถูกทุกขอ้ 
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ตอบ   ง.ถูกทุกขอ้ 
 
มาตรา ๑๓ ผูม้ีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีตอ้งเก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีไว ้ณ สถานท่ีทาํการ หรือ
สถานท่ีท่ีใชเ้ป็นท่ีทาํการผลิตหรือเก็บสินคา้เป็นประจาํหรือสถานท่ีท่ีใชเ้ป็นท่ีทาํงานประจาํ เวน้แต่ผูม้ีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีจะ
ไดรั้บอนุญาตจากสารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชีให้เก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีไว ้ณ 
สถานท่ีอ่ืนได ้
 
32. ผูม้ีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีตอ้งเก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าก่ีปี 

ก. 5 ปี   ข. 4 ปี   ค. 3  ปี   ง. 2  ปี 
ตอบ  ก. 5  ปี 
มาตรา ๑๔ ผูม้ีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีตอ้งเก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีไวเ้ป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
นบัแต่วนัปิดบญัชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบญัชีและเอกสารตามมาตรา ๑๗ 
 
33. ถา้บญัชีหรือเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีสูญหายหรือเสียหาย ผูม้ีหน้าท่ีจัดทาํบญัชีตอ้งแจง้ต่อสารวตัรใหญ่
บญัชีหรือสารวตัรบญัชีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีอธิบดีกาํหนดภายในก่ีวนั 

ก. 30 วนั ข. 20 วนั  ค. 45  วนั  ง. 15  วนั 
ตอบ  ง. 15  วนั 
มาตรา ๑๕ ถา้บญัชีหรือเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีสูญหายหรือเสียหาย ให้ผูม้ีหน้าท่ีจดัทาํบญัชีแจง้ต่อสารวตัร
ใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีอธิบดีกาํหนดภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีทราบหรือควรทราบถึง
การสูญหายหรือเสียหายนั้น 
 
34. เมื่อผูม้ีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีเลิกประกอบธุรกิจดว้ยเหตุใดๆ โดยมิไดม้ีการชาํระบญัชี จะตอ้งส่งมอบบญัชีและเอกสารท่ี
ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีแก่ใคร 

ก. สารวตัรบญัชี    ข. อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้  
ค. สารวตัรใหญ่บญัชี   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ค 

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ค 
มาตรา ๑๗ เมื่อผูม้ีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีเลิกประกอบธุรกิจดว้ยเหตุใดๆ โดยมิไดม้ีการชาํระบญัชี ใหส่้งมอบบญัชีและเอกสารท่ี
ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีแก่สารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชีภายในเกา้สิบวนันับแต่วนัเลิกประกอบธุรกิจ และให้
สารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชีเก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีดงักล่าวไวไ้ม่นอ้ยกว่าหา้ปี 
เมื่อผูม้ีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีร้องขอ ให้สารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชีมีอาํนาจขยายเวลาการส่งมอบบญัชีและเอกสาร
ตามวรรคหน่ึงได ้แต่ระยะเวลาท่ีขยายเมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัเลิกประกอบธุรกิจ 
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35. ขอ้ใดคือคุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ก. เป็นสมาชิกสามญัหรือสมาชิกวิสามญั 
ข. ผ่านการทดสอบหรือฝึกอบรมหรือฝึกงานหรือเคยปฏิบติังานเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชีมาแลว้ตามท่ีกาํหนดใน

ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
ค. กรณีเป็นสมาชิกวิสามญัซ่ึงเป็นคนต่างดา้วตอ้งเป็นผูม้ีความรู้ภาษาไทยดีพอท่ีจะสามารถสอบบญัชีและจดัทาํ

รายงานเป็นภาษาไทยได ้และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  ง. ถูกทุกขอ้ 
มาตรา ๓๙ ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นสมาชิกสามญัหรือสมาชิกวิสามญัตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แต่ในกรณีเป็นสมาชิกวิสามญัซ่ึงเป็นคนต่าง
ดา้วตอ้งเป็นผูม้ีความรู้ภาษาไทยดีพอท่ีจะสามารถสอบบญัชีและจดัทาํรายงานเป็นภาษาไทยได ้และมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย และเมื่อไดรั้บใบอนุญาตแลว้ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้วดว้ย จึงจะปฏิบติังาน
เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตได ้

(๒) ผ่านการทดสอบหรือฝึกอบรมหรือฝึกงานหรือเคยปฏิบติังานเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชีมาแลว้ตามท่ีกาํหนดใน
ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 

(๓) ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เน่ืองจากกระทาํความผดิตามมาตรา ๒๖๙ มาตรา ๓๒๓ หรือความผิด
เก่ียวกับทรัพยเ์วน้แต่ความผิดฐานทาํให้เสียทรัพยแ์ละความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายว่าดว้ยการบญัชี กฎหมายว่าด้วยผูส้อบบญัชี หรือกฎหมายว่าดว้ยการกาํหนดความผิดเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการรับรองงบการเงินหรือบญัชีอ่ืนใดอนัไม่
ถูกตอ้งหรือทาํรายงานเท็จหรือความผดิตามหมวด ๕ และหมวด ๖ แห่งพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ตอ้งคาํพิพากษาหรือพน้
โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหา้ปี 

(๔) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๕) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มอ่ืนตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 

 
36. เงินประเภทใดท่ีจะตอ้งจ่ายประจาํเดือนในวนัทาํการส้ินเดือนใหส่้วนราชการส่งคาํขอเบิกเงินภายในเวลาใด 

ก. ภายในวนัท่ี ๕ ของเดือนนั้น  ข. ภายในวนัท่ี ๑๐ ของเดือนนั้น 
ค. ภายในวนัท่ี ๑๕ ของเดือนนั้น  ง. ก่อนส้ินเดือนนั้น 

ตอบ ค. ภายในวนัท่ี ๑๕ ของเดือนนั้น 
ขอ้ ๒๗ เงินประเภทใดซ่ึงโดยลกัษณะจะตอ้งจ่ายประจาํเดือนในวนัทาํการส้ินเดือน ให้ส่วนราชการส่งคาํขอเบิก

เงินภายในวนัท่ีสิบหา้ของเดือนนั้นหรือตามท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด 
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37. สญัญาการยมืเงิน ใหจ้ดัทาํข้ึนก่ีฉบบั 
ก. ๑ ฉบบั  ข. ๒ ฉบบั   ค. ๓ ฉบบั  ง. ๔ ฉบบั 

ตอบ ข. ๒ ฉบบั 
 
38. การจ่ายเงินยมืสาํหรับการปฏิบติัราชการท่ีติดต่อคาบเก่ียวจากปีงบประมาณปัจจุบนัไปถึงปีงบประมาณถดัไป ให้เบิก
เงินยมืจากงบประมาณใด 

ก. งบประมาณในปีปัจจุบนั   ข. งบประมาณปีถดัไป 
ค. งบกลาง     ง. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

ตอบ ก. งบประมาณในปีปัจจุบนั 
ระเบียบ ข้อ ๕๗ กรณีท่ีต้องจ่ายเงินยืมสําหรับการปฏิบัติราชการท่ีติดต่อคาบเก่ียวจากปีงบประมาณปัจจุบันไปถึง
ปีงบประมาณถดัไป ใหเ้บิกเงินยมืงบประมาณในปีปัจจุบนั โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่ายของงบประมาณปีปัจจุบนั และให้ใช้
จ่ายเงินยมืคาบเก่ียวปีงบประมาณถดัไป ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เงินยมืสาํหรับค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ใหใ้ชจ่้ายไดไ้ม่เกินเกา้สิบวนันบัแต่วนัเร่ิมตน้ปีงบประมาณใหม่  
(๒) เงินยมืสาํหรับปฏิบติัราชการอ่ืนๆ ใหใ้ชจ่้ายไดไ้ม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัเร่ิมตน้ปีงบประมาณใหม่ 
 
39. การจ่ายเงินยมืสาํหรับการปฏิบติัราชการท่ีติดต่อคาบเก่ียวจากปีงบประมาณปัจจุบนัไปถึงปีงบประมาณถดัไป ให้เบิก
เงินยมืจากงบประมาณในปีปัจจุบนั โดยถือเป็นรายจ่ายของงบประมาณปีใด 

ก. ปีปัจจุบนั   ข. ปีถดัไป 
ค. ปียอ้น   ง. งบประมาณปีใดก็ไดร้ะหว่างปีปัจจุบนัและปีถดัไป 

ตอบ ก. ปีปัจจุบนั 
 
40. เงินยมืสาํหรับค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ใหใ้ชจ่้ายไดไ้ม่เกินก่ีวนั นบัแต่วนัเร่ิมตน้ปีงบประมาณใหม่  

ก. ๑๐ วนั  ข. ๓๐ วนั  ค. ๖๐ วนั   ง. ๙๐ วนั 
ตอบ ง. ๙๐ วนั 
ระเบียบ ขอ้ ๕๗ (๑) เงินยืมสําหรับค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ให้ใชจ่้ายได้ไม่เกินเกา้สิบวนันับแต่วนัเร่ิมต้น
ปีงบประมาณใหม่ 
 
41. กรณีเดินทางไปประจาํต่างประสาํนกังาน ผูย้มืตอ้งส่งหลกัฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายท่ียืมไป ภายในก่ีวนันับแต่วนั
ไดรั้บเงิน 

ก. ๑๐ วนั  ข. ๓๐ วนั  ค. ๖๐ วนั   ง. ๙๐ วนั 
ตอบ ข. ๓๐ วนั 
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ระเบียบ ขอ้ ๖๐ ใหผู้ย้มืส่งหลกัฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายท่ียมืไป (ถา้มี) ภายในกาํหนดระยะเวลา ดงัน้ี 
(๑) กรณีเดินทางไปประจาํต่างสาํนกังาน หรือการเดินทางไปราชการประจาํในต่างประเทศ หรือกรณีเดินทางกลบั

ภูมิลาํเนาเดิม ใหส่้งแก่ส่วนราชการผูใ้หย้มื โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือธนาณัติ แลว้แต่กรณี ภายในสามสิบวนันับ
จากวนัไดรั้บเงิน 
 
42. กรณีเดินทางไปราชการประจาํในต่างประเทศ ผูย้มืตอ้งส่งหลกัฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายท่ียมืไป ภายในก่ีวนันับแต่
วนัไดรั้บเงิน 

ก. ๑๐ วนั  ข. ๓๐ วนั  ค. ๖๐ วนั   ง. ๙๐ วนั 
ตอบ ข. ๓๐ วนั 
 
43. กรณีเดินทางไปกรณีเดินทางกลบัภูมิลาํเนาเดิม ผูย้มืตอ้งส่งหลกัฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายท่ียืมไป ภายในก่ีวนันับ
แต่วนัไดรั้บเงิน 
ก. ๑๐ วนั  ข. ๓๐ วนั  ค. ๖๐ วนั   ง. ๙๐ วนั 
ตอบ ข. ๓๐ วนั 
 
44. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อใด 

ก. ๖ มีนาคม ๒๕๕๑   ข. ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ 
ค. ๘ มีนาคม ๒๕๕๑  ง. ๙ มีนาคม ๒๕๕๑ 

ตอบ   ข. ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
45. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบงัคบัใชเ้มื่อใด 

ก. ๖ มีนาคม ๒๕๕๑   ข. ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ 
ค. ๘ มีนาคม ๒๕๕๑   ง. ๙ มีนาคม ๒๕๕๑ 

ตอบ  ค. ๘ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
46. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดย้กเลิกระเบียบใด 

ก. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ข. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงัของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ค. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงัของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๓๑ 
ง. ถูกทุกขอ้ 
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ตอบ   ง. ถูกทุกขอ้ 
ขอ้ ๓ ใหย้กเลิก 

(๑) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๒) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๓) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(๔) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๕) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๖) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๗) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๘) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงัของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๙) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงัของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๑๐) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงัของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบบัท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
47. “ตูนิ้รภยั” หมายความว่า 

ก. กาํป่ัน   ข. ตูเ้หลก็   ค. หีบเหลก็  ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ   ง. ถูกทุกขอ้ 
“ตูนิ้รภยั” หมายความว่า กาํป่ันหรือตูเ้หลก็หรือหีบเหลก็อนัมัน่คงซ่ึงใชส้าํหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ 
 
48. ใครเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ก. หวัหนา้ส่วนราชการ     ข. นายกรัฐมนตรี 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั  ง. ปลดักระทรวงการคลงั 

ตอบ   ง. ปลดักระทรวงการคลงั 
ขอ้ ๕ ใหป้ลดักระทรวงการคลงัรักษาการตามระเบียบน้ี 
 
48. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั พ.ศ. ๒๕๕๑มีก่ีหมวด 

ก. 6 หมวด  ข. 9 หมวด    ค. 12  หมวด  ง. 10  หมวด 
ตอบ   ง. 10  หมวด 

หมวด ๑  ความทัว่ไป                                 หมวด ๖ การรับเงินของส่วนราชการ 
หมวด ๒  การใชง้านในระบบ                 หมวด ๗ การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ 
หมวด ๓  การเบิกเงิน                                 หมวด ๘ การนาํเงินส่งคลงัและฝากคลงั 
หมวด ๔  การจ่ายเงินของส่วนราชการ  หมวด ๙ การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 
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หมวด ๕  การเบิกจ่ายเงินยมื                                     หมวด ๑๐ การควบคุมและตรวจสอบ 
 
49.ในกรณีท่ีส่วนราชการมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี หน่วยงานใดเป็นผูว้ินิจฉยั 

ก. กองคลงั   ข. สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  
ค. กระทรวงการคลงั  ง. กรมธนารักษ ์

ตอบ   ค. กระทรวงการคลงั 
ขอ้ ๗ ในกรณีท่ีส่วนราชการมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ให้กระทรวงการคลงัเป็นผูว้ินิจฉัย และในกรณีท่ี
ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก ําหนดในระเบียบน้ี ให้ปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการท่ีข้ึนตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีไม่สงักดัสาํนกันายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง แลว้แต่กรณี ขอ
ทาํความตกลงกบักระทรวงการคลงั 
 
50. ใครเป็นผูม้ีสิทธิถือบตัรกาํหนดสิทธิการใช ้รหสัผูใ้ชง้าน รหัสผ่าน เพื่อใชง้านในระบบของหน่วยงานผูเ้บิกท่ีมีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ หรือไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ก. หวัหนา้การเงิน     ข. หวัหนา้หน่วยงานผูเ้บิก  
ค. ผูท่ี้หวัหนา้หน่วยงานผูเ้บิกมอบหมาย  ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค 

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค 
ขอ้ ๙ ใหห้วัหนา้หน่วยงานผูเ้บิกหรือผูท่ี้หวัหนา้หน่วยงานผูเ้บิกมอบหมายเป็นผูม้ีสิทธิถือบตัรกาํหนดสิทธิการใช ้

(GFMIS smart card) รหสัผูใ้ชง้าน (user name) และรหสัผา่น(password) เพื่อใชง้านในระบบของหน่วยงานผูเ้บิกท่ีมีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งโปรแกรมสาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานในระบบ และเช่ือมต่อโดยตรงกบัเครือข่ายของระบบ หรือเป็นผู ้
มีสิทธิถือรหสัผูใ้ชง้านและรหสัผา่นของหน่วยงานผูเ้บิกท่ีไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดงักล่าว ซ่ึงปฏิบติังานโดยใชช่้องทางอ่ืน
ท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด 
 
51. GFMIS คืออะไร 

ก. ระบบการบริหารการเงินภาครัฐดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
ข. ระบบการบริหารการคลงัภาครัฐดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
ค. ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
ง. ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

ตอบ   ค. ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
“ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์(Government Fiscal Management 
Information System : GFMIS) ซ่ึงปฏิบติัโดยผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือผ่านช่องทางอ่ืนท่ีกระทรวงการคลงั
กาํหนดก่อนนาํขอ้มูลเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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52. การขอเบิกเงินทุกกรณีจะตอ้งระบุส่ิงใดเป็นสาํคญั 
ก. จาํนวนเงินท่ีขอเบิก    ข. ใครเป็นผูใ้หเ้บิก 
ค. วตัถุประสงคท่ี์จะนาํเงินนั้นไปจ่าย  ง. วนัท่ีจะนาํเงินท่ีขอเบิกไปใชจ่้าย 

ตอบ   ค. วตัถุประสงคท่ี์จะนาํเงินนั้นไปจ่าย 
 
53. พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่เม่ือใด 

ก. วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้ไป 
ข. วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้ไป 
ค. วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้ไป 
ง. วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้ไป 

ตอบ. ข. มาตรา 2 พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป ซ่ึงประกาศราช
กิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 จึงใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัไป 
 
54. พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่ไดย้กเลิกกฎหมายฉบบัใด 

ก. พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
ข. พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2511 
ค. พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2544 
ง. ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 203 ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2515  

ตอบ ค. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2543 คือฉบับท่ีถูกยกเลิก ส่วนพ ระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2544 ไม่มีอยูจ่ริง 
 
55. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. นายกรัฐมนตรีมีอาํนาจออกกฎเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ข. นายกรัฐมนตรีเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมีหนา้ท่ีควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได  ้

ตอบ ก. มาตรา 5 นายกรัฐมนตรีมีอาํนาจออกระเบียบเพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
56. พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 บญัญติัใหก้ารบริหารงบประมาณรายจ่าย ตอ้งสอดคลอ้งตามกฎหมายใด 

ก. พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
ข. พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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ค. พระราชบญัญติัเงินคงคลงั พ.ศ. 2491 
ง. พระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 

ตอบ ง. มาตรา 6 กาํหนดใหก้ารบริหารงบประมาณรายจ่ายตอ้งสอดคลอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยวินัยการเงินการคลงัของรัฐ 
คือ พระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 
 
57. กรณีประมาณการรายรับประเภทรายไดต้ามท่ีมีกฎหมายใหอ้าํนาจจดัเก็บเป็นจาํนวนตํ่ากว่างบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 
ตอ้งดาํเนินการอยา่งไรจึงจะถูกตอ้ง 

ก. แถลงวิธีหาเงินส่วนท่ีเกินดุลต่อรัฐสภา  ข. แถลงวิธีจดัการส่วนท่ีขาดดุลต่อรัฐสภา 
ค. แถลงวิธีหาเงินส่วนท่ีขาดดุล   ง. แถลงวิธีจดัการส่วนท่ีเกินดุล 

ตอบ ค. มาตรา 11 เสนองบประมาณขาดดุล ตอ้งแถลงวิธีหาเงินส่วนท่ีขาดดุลต่อรัฐสภา 
 
58. ขอ้ใดมิใช่การจาํแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย 

ก. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
ข. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใชเ้งินทุนสาํรองจ่าย 
ค. งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ง. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

ตอบ ค. การจาํแนกประเภทของงบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เป็นไปตามมาตรา 14 
 
59. จาํนวนเงินอย่างสูงท่ีอนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหน้ีผูกพนัไดต้ามวตัถุประสงค์และภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้น
กฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่าย เป็นความหมายของขอ้ใด 

ก. งบประมาณรายจ่าย   ข. งบประมาณรายจ่ายขา้มปี 
ค. งบประมาณเหล่ือมปี   ง. งบประมาณจดัสรร 

ตอบ ก. นิยามคาํว่า "งบประมาณรายจ่าย" 
 
60. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบังบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

ก. แผนงานบูรณาการไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี 
ข. ใชส้าํหรับกลุ่มจงัหวดัเพื่อบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล 
ค. มีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยงานข้ึนไปร่วมกนัรับผดิชอบ 
ง. งบประมาณรายจ่ายท่ีตั้งไวส้าํหรับแผนงานบูรณาการท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ 

ตอบ ข. มาตรา 16 
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61. ผูอ้าํนวยการตามบทนิยามศพัทแ์ห่งพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึงใคร 
ก. ผูอ้าํนวยการสาํนกับูรณาการและยทุธศาสตร์ชาติ 
ข. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ค. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 
ง. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

ตอบ ค. นิยามคาํว่า "ผูอ้าํนวยการ" หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 
 
62. กรณีตามขอ้ใดไม่สามารถดาํเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายได ้

ก. ตราพระราชกฤษฎีกาโอนส่วนราชการเขา้ดว้ยกนั 
ข. โอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใตแ้ผนงานบูรณาการเดียวกนั 
ค. โอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
ง. โอนงบประมาณรายจ่ายบุคคลกรภายใตแ้ผนงานบุคลากรภาครัฐ 

ตอบ ค. มาตรา 35 โดยหลกัจะโอนหรือนาํไปใชส้าํหรับหน่วยงานอ่ืนไม่ได ้แต่มีขอ้ยกเวน้ตามท่ีกาํหนดในมาตรา 35  
 
63. งบประมาณรายจ่ายท่ีตั้งไวเ้พ่ือจดัสรรใหแ้ก่หน่วยรับงบประมาณใชจ่้าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของ
หน่วยรับงบประมาณ และใหม้ีรายการเงินสาํรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นดว้ย คือความหมายในขอ้ใด 

ก. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ   ข. งบประมาณรายจ่ายขา้มปี 
ค. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง   ง. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 

ตอบ ค. มาตรา 15 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
 
64. ขอ้ใดมิใช่ความรับผดิของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ กรณีจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผกูพนัโดยฝ่าฝืนพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 หรือระเบียบท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี  

ก. ความรับผดิทางอาญา   ข. ความรับผดิทางวินยั 
ค. ตอ้งชดใชเ้งินคืนหน่วยงาน  ง. ถูกข้ึนบญัชีแบลค็ลิส 

ตอบ ง. มาตรา 52 ตอ้งรับผดิชดใชเ้งินคืน ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่หน่วยงาน 
 
65. เงินทุนสาํรองจ่าย มีจาํนวนเท่าใด 

ก. หา้สิบลา้นบาท   ข. หา้ร้อยลา้นบาท 
ค. หา้พนัลา้นบาท   ง. หา้หมื่นลา้นบาท 

ตอบ ง. มาตรา 45 หา้หมื่นลา้นบาท 
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66. จากตวัเลือกในขอ้ 13. เมื่อไดจ่้ายไปแลว้ จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 
ก. ขออนุมติัคณะรัฐมนตรี  ข. ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช ้ 
ค. แถลงวิธีจดัการเงิน   ง. นาํไปชดใชคื้นเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 

ตอบ ข. มาตรา 45 เม่ือไดจ่้ายเงินไปแลว้ ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใชใ้นกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ
สมทบเงินทุนนั้นไวจ่้ายต่อไปในโอกาสแรก 
 
67. การรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจาํปีท่ีส้ินสุดและเงินทุนสาํรองจ่าย จะตอ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในระยะเวลาใดนบัแต่ส้ินปีงบประมาณ 

ก. 30 วนั    ข. 60 วนั 
ค. 90 วนั    ง. 120 วนั 

ตอบ ข. มาตรา 49 ภายใน 60 วนั 
 
68. หน่วยงานของรัฐท่ีขอรับหรือไดรั้บจดัสรรงบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึง สภากาชาดไทยดว้ย คือ
ความหมายของคาํใด 

ก. ส่วนราชการ    ข. รัฐวิสาหกิจ 
ค. หน่วยงานของรัฐ   ง. หน่วยรับงบประมาณ 

ตอบ ง. นิยามคาํว่า "หน่วยรับงบประมาณ" 
 
69. การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลงัในกรณีท่ีไม่สามารถเบิกเงินจากคลงัไดภ้ายในปีงบประมาณ สามารถดาํเนินการได้
ต่อเมื่อ 

ก. ไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก่้อนส้ินปีงบประมาณ และมีการกนัเงินไวต้ามระเบียบ 
ข. ไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก่้อนส้ินปีงบประมาณ และไม่ไดก้นัเงินไวต้ามระเบียบ 
ค. ไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก่้อนส้ินปีงบประมาณ และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอ 
ง. ไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก่้อนส้ินปีงบประมาณ และมีความจาํเป็นเร่งด่วน 

ตอบ ก. มาตรา 43 วรรคสอง ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะก รณีหน่วยงานได้ก่อหน้ีผูกพนัไว้ก่อนส้ิน
ปีงบประมาณ และไดม้ีการกนัเงินไวต้ามระเบียบแลว้ 
 
70. จากขอ้ 17. เมื่อไดข้ยายเวลาขอเบิกเงินจากคลงัแลว้ ใหข้ยายออกไปไดอี้กเท่าไรเมื่อมีความจาํเป็น 

ก. ไม่เกิน 3 เดือน ของปีงบประมาณถดัไป  ข. ไม่เกิน 6 เดือน ของปีงบประมาณถดัไป 
ค. ไม่เกิน 9 เดือน ของปีงบประมาณถดัไป  ง. ใหก้ระทรวงการคลงัเป็นผูว้ินิจฉยั 

ตอบ 2. มาตรา 43 วรรคทา้ย ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถดัไป 
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71. จากคาํตอบในขอ้ 18. หากมีความจาํเป็นตอ้งขอเบิกเงินจากคลงัภายหลงัเวลาดงักล่าว ตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 
ก. ขอทาํความตกลงกบักระทรวงการคลงั เพื่อขอขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 6 เดือน 
ข. ขอทาํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณและกระทรวงการคลงั เพื่อขอขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 3 เดือน 
ค. ขอทาํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณและกระทรวงการคลงั เพื่อขอขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 6 เดือน 
ง. ขอทาํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณ กระทรวงการคลงัและคณะรัฐมนตรี เพื่อขอขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่

เกิน 6 เดือน 
ตอบ 1. มาตรา 43 วรรคทา้ย ขอทาํความตกลงกบักระทรวงการคลงัเพื่อขอขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 6 เดือน 
 
72. บทบญัญติัในส่วนการรายงานแห่งพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จดัอยู่ในหมวดใด 

ก. หมวดการควบคุมงบประมาณ 
ข. หมวดการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
ค. หมวดการประเมินผลและการรายงาน 
ง. หมวดการรายงานติดตามผล 

ตอบ ค. หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 การประเมินผล และส่วนท่ี 2 การ
รายงาน 
 
73. คาํช้ีแจงเก่ียวกบังบประมาณรายจ่ายท่ีขอตั้ง พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กาํหนดให้ทาํคาํช้ีแจงใน
เร่ืองใดเพ่ิมเติม 

ก. แสดงผลสมัฤทธ์ิ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ และความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
ข. ประมาณการรายรับ 
ค. ความสมัพนัธร์ะหว่างรายรับ และงบประมาณรายจ่ายท่ีขอตั้ง 
ง. สถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใชจ่้าย 

ตอบ ก. มาตรา 10 (4)  
 
74. การเสนองบประมาณประจาํปีต่อรัฐสภา ตอ้งดาํเนินการก่อนวนัเร่ิมปีงบประมาณอยา่งนอ้ยก่ีวนั 

ก. 2 เดือน   ข. 3 เดือน 
ค. 4 เดือน   ง. 5 เดือน 

ตอบ ข. 3 เดือน 
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75. หากหน่วยรับงบประมาณจะตอ้งมีการก่อหน้ีผกูพนังบประมาณมากกว่า 1 ปีงบประมาณซ่ึงมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ลา้น
บาท ข้ึนไป จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไรจึงจะเป็นไปตามพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ก. รัฐมนตรีเจา้สงักดัเสนอผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณตั้งงบประมาณ 
ข. รัฐมนตรีเจา้สงักดัเสนอผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมติั 
ค. หน่วยรับงบประมาณเสนอผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมติั 
ง. หน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมติัก่อนยืน่คาํขอตั้งงบประมาณต่อผูอ้าํนวยการสาํนกังานประมาณ 

ตอบ ง. มาตรา 26 ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติัก่อนยื่นคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผูอ้าํนวยการสาํนัก
งบประมาณ 
 
76. หน่วยงานหลกัในการจดัทาํงบประมาณประจาํปี คือหน่วยงานใด 

ก. หน่วยงานของรัฐท่ีเสนอตั้งงบประมาณ 
ข. กระทรวงการคลงั 
ค. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ง. สาํนกังานงบประมาณ 

ตอบ ง. มาตรา 24 สาํนกังบประมาณเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํงบประมาณประจาํปี 
 
77. ปีงบประมาณ 2563 มีระยะเวลาตามตวัเลือกในขอ้ใด 

ก. 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กนัยายน 2564 
ข. 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 2563 
ค. 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 2564 
ง. 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กนัยายน 2562 

ตอบ 2. ดูนิยาม "ปีงบประมาณ"  
 
78. พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณมอบหมาย ถือเป็นเจา้พนกังานตามกฎหมายใด 

ก. พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ข. ระเบียบว่าดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544 
ค. ประมวลกฎหมายอาญา 
ง. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ตอบ ค. มาตรา 22 ประมวลกฎหมายอาญา 
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79. พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามข้อ 26. มีหน้าท่ีและอาํนาจดําเนินการต่างๆ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ยกเวน้ขอ้ใด 

ก. เขา้ตรวจสรรพสมุดของหน่วยรับงบประมาณ 
ข. เรียกใหห้น่วยรับงบประมาณช้ีแจงขอ้เท็จจริง 
ค. ตรวจเอกสารหลกัฐานของหน่วยรับงบประมาณ 
ง. ตรวจบญัชีของหน่วยรับงบประมาณ 

ตอบ ข. มาตรา 21 อาํนาจเรียกใหห้น่วยรับงบประมาณช้ีแจงขอ้เท็จจริงเป็นอาํนาจของผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 
 
80. รัฐมนตรีเจา้สงักดัหรือกาํกบัควบคุมหน่วยรับงบประมาณ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการยื่นคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับงบประมาณต่อใคร 

ก. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 
ข. สาํนกังบประมาณ 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
ง. คณะรัฐมนตรี 

ตอบ ก. มาตรา 25 วรรคหน่ึง ยืน่ต่อผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 
 
81. การใหใ้ชง้บประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณท่ีล่วงแลว้ไปพลางก่อน จะกระทาํไดใ้นกรณีใด 

ก. คณะรัฐมนตรีบริหารการงบประมาณผดิพลาด 
ข. รัฐสภาไม่รับกฎหมายไวพ้ิจารณา 
ค. มีความจาํเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ง. พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีออกใชไ้ม่ทนัปีงบประมาณใหม่ 

ตอบ ง. มาตรา 12 กรณีท่ีพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีออกใชไ้ม่ทนัปีงบประมาณใหม่ ให้ใชง้บประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณท่ีล่วงแลว้ไปพลางก่อน 
 
82. ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชง้บประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณท่ีล่วงแลว้ไปพลางก่อน 

ก. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณกาํหนด โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี 
ข. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณกาํหนด โดยไดรั้บอนุมติัจากนายกรัฐมนตรี 
ค. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณกาํหนด โดยไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงั 
ง. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณกาํหนด  

ตอบ ข. มาตรา 12 ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขโดยไดรั้บอนุมติัจากนายกรัฐมนตรี 
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83. ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายขา้มปี 
ก. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณกาํหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
ข. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณกาํหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 
ค. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณกาํหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 
ง. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณกาํหนด  

ตอบ ก. มาตรา 18 วรรคทา้ย ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัทาํงบประมาณรายจ่าย
ขา้มปี โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 
84. การกาํหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ และ ฐานะการคลงัของรัฐบาล ต้องทาํล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลาเท่าใด 

ก. ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี   ข. ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 
ค. ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี   ง. ไม่นอ้ยกว่า 7 ปี 

ตอบ ข. มาตรา 24 (3) ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 
 
85. กรณีกลุ่มจงัหวดั ผูใ้ดมีหนา้ท่ีรวบรวมคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายยืน่ต่อรัฐมนตรีเจา้สงักดัเพื่อเสนอผูอ้าํนวยการสาํนกั
งบประมาณ 

ก. รองผูว้่าราชการจงัหวดั 
ข. ผูว้่าราชการจงัหวดั 
ค. ผูว้่าราชการจงัหวดัท่ีเป็นหวัหนา้กลุ่มจงัหวดั 
ง. ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ตอบ ค. มาตรา 27 ผูว้่าราชการจงัหวดัท่ีเป็นหวัหนา้กลุ่มจงัหวดัเป็นผูท้าํหนา้ท่ีดงักล่าว 
 
86. การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของศาลยติุธรรม จะตอ้งยืน่คาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อใคร 

ก. นายกรัฐมนตรี   ข. คณะรัฐมนตรี 
ค. สภาผูแ้ทนราษฎร   ง. รัฐสภา 

ตอบ ข. มาตรา 28 วรรคหน่ึง ยืน่คาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรี 
 
87. ระบบการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ ประกอบดว้ยระบบใดบา้ง 

ก. ติดตามและประเมินผลประจาํปี 
ข. ติดตามและประเมินผลแผนงานยทุธศาสตร์ชาติ 
ค. ติดตามและประเมินผลก่อนจดัสรรงบประมาณ และหลงัการใชจ่้ายงบประมาณ 
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ง. ติดตามและประเมินผลก่อนจดัสรรงบประมาณ ระหว่างและหลงัการใชจ่้ายงบประมาณ 
ตอบ ง. มาตรา 46 ระบบการติดตามและประเมินผลจะตอ้งติดตามและประเมินผลก่อนการจดัสรรงบประมาณ ระหว่างการ
ใชจ่้าย และภายหลงัการใชจ่้ายงบประมาณ 
 
88. พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กาํหนดว่าภายใน 5 ปี นับแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ให้มีการ
ปรับปรุงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมเร่ืองใด 

ก. บทนิยามคาํว่า "รัฐวิสาหกิจ" 
ข. ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
ค. ปรับปรุงยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ 
ง. ปรับปรุงขั้นตอนการยืน่คาํขอตั้งงบประมาณ 

ตอบ ก. มาตรา 53 วรรคทา้ย ใหด้าํเนินการปรับปรุงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมบทนิยามคาํว่า "รัฐวิสาหกิจ"  
 
89. การโอนหรือนาํงบประมาณรายจ่ายไปใชใ้นแผนงานหรือรายการอ่ืนจะกระทาํมิได ้เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัจากใคร 

ก. คณะรัฐมนตรี 
ข. นายกรัฐมนตรี 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
ง. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 

ตอบ ง. มาตรา 36 ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 
 
90. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะยืน่คาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อใคร 

ก. ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ค. ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ตอบ ง. มาตรา 29 ยืน่คาํขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 
 
91. ขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเป็นส่ิงของอนัเกิดจากการจา้งโดยใชเ้ครดิต อยูใ่นข่ายตามความหมายในขอ้ใด 

ก. หน้ี     ข. เงินจดัสรร 
ค. เงินชดใช ้    ง. เงินคงคลงั 

ตอบ ก. นิยาม "หน้ี" หมายความว่า ขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายหรืออาจจะตอ้งจ่าย เป็นเงิน ส่ิงของหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นขอ้
ผกูพนัอนัเกิดจากการกูย้มื การคํ้าประกนั การซ้ือ หรือการจา้ง โดยใชเ้ครดิตหรือจากการอ่ืนใด 
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92. บุคคลใดไม่อยู่ในข่ายต้องรับผิดชดใช้เงินคืนหน่วยรับงบประมาณท่ีได้จ่ายไปโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ก. นาย ก. เจตนาก่อหน้ีผกูพนัโดยฝ่าฝืนระเบียบท่ีออกตามพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ข. นาย ข. ยนิยอมใหน้าย ก. กระทาํการตามตวัเลือกในขอ้ 1. 
ค. นาย ค. ทกัทว้งคาํสัง่ของนาย ก. และนาย ข. ในการกระทาํตามตวัเลือกในขอ้ 1.  
ง. นาย ง. ผูรั้บจา้งซ่ึงไดรั้บประโยชน์ตามสญัญาผกูพนัดงักล่าวทราบการกระทาํตามตวัเลือกในขอ้ 1.  

ตอบ ค. มาตรา 52 วรรคทา้ย เจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงไดท้กัทว้งคาํสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา หรือไดบ้นัทึกขอ้โตแ้ยง้ไวเ้ป็นหนังสือ
ว่าการท่ีจะปฏิบติัตามคาํสัง่นั้นอาจไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือระเบียบ ไม่ตอ้งรับผดิชดใชเ้งินคืนใหแ้ก่หน่วยรับงบประมาณ 
 
93. ผูรั้บสนองพระราชโองการพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือผูใ้ด 

ก. พลเอก ประยทุธ ์จนัทร์โอชา หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ข. พลเอก ประยทุธ ์จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ค. พลเอก ประยทุธ ์จนัทร์โอชา หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี 
ง. นายพรเพชร วิชิตชลชยั ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

ตอบ ข. พลเอก ประยทุธ ์จนัทร์โอชา ผูรั้บสนองพระราชโองการ ในฐานะนายกรัฐมนตรี 
 
94. กระทรวงการคลงัมีหนา้ท่ีนาํเงินทุนสาํรองจ่ายตามมาตรา 29 ทวิ แห่งพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซ่ึง
แกไ้ขเพ่ิมเติมโอยพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2503 ส่งคลงัให้แลว้เสร็จภายในก่ีวนันับแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใชบ้งัคบั 

ก. 30 วนั   ข. 45 วนั 
ค. 60 วนั   ง. 90 วนั 

ตอบ ก. มาตรา 61 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใชบ้งัคบั 
 
95. การจดัสรรงบประมาณอุดหนุนสาํหรับการดาํเนินการทัว่ไปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองใด 

ก. สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ข. สอดคลอ้งกบันโยบายการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 
ค. สอดคลอ้งตามกฎหมายว่าด้วยการกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
ง. สอดคลอ้งตามยทุธศาสตร์ชาติ 
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ตอบ 3. มาตรา 29 วรรคทา้ย ตอ้งสอดคลอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยการกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
96. หน่วยรับงบประมาณตอ้งรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ และผลการปฏิบติังานต่อผูอ้าํนวยการสาํนักงบประมาณ
อยา่งไร 

ก. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ เพ่ือผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณจดัทาํรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 

ข. ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ เพ่ือผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณจดัทาํรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 

ค. ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ เพ่ือผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณจดัทาํรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 

ง. ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ เพ่ือผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณจดัทาํรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายใน 120 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 
ตอบ ข. มาตรา 50 หน่วยรับงบประมาณรายงานผลภายใน 45 วนั นับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ เพ่ือผูอ้าํนวยการสาํนัก
งบประมาณจดัทาํรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน 90 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 
 
97. ขั้นตอนใดถูกตอ้งในการเสนองบประมาณประจาํปี 

ก. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา 
ข. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา 
ค. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอรัฐสภา 
ง. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา 

ตอบ ค. มาตรา 20  
 
98. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณตอ้งดาํเนินการในขอ้ใด หากการประเมินผลสัมฤทธ์ิการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายของ
หน่วยรับงบประมาณไม่ไดต้ามเป้าหมายหรือตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด 

ก. เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ข 
ข. เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ข และรายงานรัฐมนตรีเจา้สงักดัทราบ 
ค. เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ข รายงานรัฐมนตรีเจา้สังกดัทราบ และพิจารณาตดังบประมาณในปีงบประมาณ

ถดัไป 
ง. รายงานรัฐมนตรีเจา้สงักดัเพ่ือสัง่การตามท่ีเห็นสมควร 

ตอบ ข. มาตรา 48 ทาํขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ข และรายงานรัฐมนตรีเจา้สงักดัเพื่อทราบ 
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99. ขอ้ใดคือวตัถุประสงคใ์นการกาํหนดยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
ก. เพ่ือใหห้น่วยรับงบประมาณใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
ข. เพื่อเป็นกรอบประมาณการรายจ่าย 
ค. เพื่อกาํหนดระยะเวลาของเงินจดัสรร 
ง. เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชจ่้ายงบประมาณ 

ตอบ ก. มาตรา 19 (1) ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณมีหนา้ท่ีและอาํนาจกาํหนดยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวท างในการจัดทําค ําขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
 
100. เมื่อกาํหนดนโยบายงบประมาณประจาํปี ประมาณการรายได ้วงเงินงบประมาณรายจ่าย และวิธีการชดเชยการขาดดุล
หรือการจดัการกรณีประมาณการรายไดสู้งกว่าวงเงินงบประมาณเสร็จแลว้ ผูอ้าํนวยการสาํนักงบประมาณตอ้งเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อใคร 

ก. นายกรัฐมนตรี    ข. คณะรัฐมนตรี 
ค. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ง. กระทรวงการคลงั 

ตอบ ข. มาตรา 24 วรรคทา้ย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
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แนวสอบส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ชุดที่ 3. 
1. “ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาคญั.”เป็นประโยคท่ีพบในการ
งานใด 

ก. รายงานการตรวจสอบ   ข. รายงานการสอบทาน 
ค. รายงานการรวบรวมขอ้มูล  ง. รายงานการตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนั 

ตอบ. ข.  
 
2. วิธีการตรวจสอบใดต่อไปน้ีท่ีไม่ใช่ วิธีการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 

ก. การสอบถามเจา้หนา้ท่ีการเงินของกิจการ  ข. การขอหนงัสือรับรองจากผูบ้ริหาร 
ค. การใชก้ารวิเคราะห์เปรียบเทียบ   ง. การทดสอบตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 

ตอบ. ง.  
 
3. บริการของผูส้อบบญัชีในขอ้ใดท่ีใหร้ะดบัความเช่ือมัน่แก่ผูใ้ชบ้ริการสูงท่ีสุด 

ก. การรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน    ข. การตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
ค. การตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนั  ง. การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 

ตอบ. ข. 
 
4. ขอ้ใดเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการสอบทานงบการเงิน 

ก. เพ่ือระบุว่าไดพ้บส่ิงใดหรือไม่ ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่างบการเงินไม่ไดจ้ดัทาข้ึนตามแม่บทการบญัชี 
ข. เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีสอบทาน 
ค. เพื่อเสนอขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 
ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ. ก. 
 
5. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวไวไ้ม่ถูกตอ้งสาหรับการตรวจสอบเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

ก. ผูส้อบบญัชีไม่สามารถแสดงความเช่ือมัน่ใดๆ ในรายงานการตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
ข. ผูส้อบบญัชียงัคงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีในการตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
ค. ผูส้อบบญัชีควรแน่ใจว่าไดม้ีการตกลงกบัลูกคา้อย่างชดัเจนเก่ียวกบั ลกัษณะของงานตรวจสอบและรูปแบบ 

ตลอดจนเน้ือหาของรายงานการตรวจสอบท่ีจะนาเสนอ 
ง. การตรวจสอบเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะรวมถึงการตรวจสอบงบการเงินท่ีจัดทาข้ึนตามหลกัการบัญชีอ่ืน 

นอกเหนือจากหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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ตอบ. ก. 
 
6. ขอ้ใดไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

ก. งบการเงินแบบยอ่  ข. การปฏิบติัตามสญัญา 
ค. รายการบญัชี   ง. ประมาณการงบดุล 

ตอบ. ง. 
 
7. ขอ้ใดกล่าวไวไ้ม่ถูกตอ้งสาหรับการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวกบัอนาคต 

ก. ผูส้อบบญัชีไม่อาจใหค้วามเห็นในความเป็นไปไดข้องขอ้สมมติ 
ข. ผูส้อบบญัชีสามารถใหค้วามเช่ือมัน่ในระดบัพอประมาณเท่านั้น 
ค. ผูส้อบบญัชีสามารถใหค้วามเช่ือมัน่ในลกัษณะท่ีไม่เป็นการแสดงความเห็น 
ง. ผูส้อบบญัชีสามารถใหค้วามเห็นในความเป็นไปไดข้องขอ้สมมติ หากขอ้สมมติมีความสมเหตุ 

ตอบ. ง. 
 
8. ขอ้ใดไม่ใช่วิธีการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวกบัอนาคต 

ก. สอบทานการใชห้ลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ข. สอบทานระบบการควบคุมภายใน 
ค. สอบถามผูบ้ริหารและบุคลากรของกิจการ ง. ทดสอบการคาํนวณ 

ตอบ. ข. 
 
9. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นงานบริการของผูส้อบบญัชีท่ีไม่ใหค้วามเช่ือมัน่ใดๆจากผลการปฏิบติังาน 

ก. การสอบทานและการรวบรวมขอ้มูล 
ข. การตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะและการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกัน 
ค. การตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะและการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวกบัอนาคต 
ง. การตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนัและการรวบรวมขอ้มูล 

ตอบ. ง. 
 
10. ผูส้อบบญัชีนาเสนอรายงานเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะเมื่อใด 

ก. สอบทานงบการเงิน 
ข. ตรวจสอบงบการเงินแบบยอ่ 
ค. ตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวกบัอนาคต 
ง. รวบรวมขอ้มูลทางการเงิน 
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ตอบ. ข. 
 
11. ขอ้ไม่ใช่วตัถุประสงคข์องนโยบายตรวจเงินแผน่ดิน  

ก. เพื่อเสริมสร้างใหเ้กิดการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี 
ข. เพ่ือป้องกนัหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
ค. เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของสงัคม 
ง. เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของสาํนกังานตรวจเงินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตอบ ค.  
 
12. ขอ้ใดเป็นนโยบายการตรวจเงินแผน่ดิน  

ก. เสริมสร้างวินยัทางงบประมาณและการคลงัภาครัฐ 
ข. เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของรัฐบาล 
ค. ประสานความร่วมมือกบัรัฐวิสาหกิจ 
ง. ติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 2 ฉบบั ตามนโยบายการตรวจเงินของรัฐบาล 

ตอบ ก. 
 
13. พระราชบญัญติัเงินคงคลงัฉบบัแรกตราข้ึนในปี พ.ศ. ตามขอ้ใด 

ก. พ.ศ. 2490    ข. พ.ศ. 2491 
ค. พ.ศ. 2492    ง. พ.ศ. 2493 

ตอบ ข. 
 
14. พระราชบญัญติัเงินคงคลงัฉบบัแรกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด 

ก. 12 ก.พ. 2490    ข. 12 ก.พ. 2491 
ค. 12 ก.พ. 2492    ง. 12 ก.พ. 2493 

ตอบ ข. 
 
15. พระราชบญัญติัเงินคงคลงัมีก่ีฉบบัรวมทั้งฉบบัปัจจุบนั 

ก. 2 ฉบบั    ข. 3 ฉบบั 
ค. 4 ฉบบั    ง. 5 ฉบบั 

ตอบ ค. 
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16. พระราชบญัญติัเงินคงคลงัฉบบัท่ี 4 ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. ใด 
ก. พ.ศ. 2492    ข. พ.ศ. 2495 
ค. พ.ศ. 2509    ง. พ.ศ. 2534 

ตอบ ง. 
 
17. ขอ้ใดเป็นความหมายของ “บญัชีเงินคงคลงับญัชีท่ี 1” 

ก. บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงกระทรวงการคลงั มีไวเ้พื่อประโยชน์ 
แห่งมาตรา 3 

ข. บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงกระทรวงการคลงั มีไวเ้พื่อประโยชน์ 
แห่งมาตรา 4 

ค. บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงกระทรวงการคลงั มีไวเ้พื่อประโยชน์ 
แห่งมาตรา 5 

ง. บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงกระทรวงการคลงั มีไวเ้พื่อประโยชน์ 
แห่งมาตรา 6 
ตอบ ข. 
 
18. ขอใดเป็นความหมายของ “บญัชีคงคลงับญัชีท่ี 2” 

ก. บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงกระทรวงการคลงั มีไวเ้พื่อประโยชน์ 
แห่งมาตรา 3 

ข. บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงกระทรวงการคลงั มีไวเ้พื่อประโยชน์ 
แห่งมาตรา 4 

ค. บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงกระทรวงการคลงั มีไวเ้พื่อประโยชน์ 
แห่งมาตรา 5 

ง. บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงกระทรวงการคลงั มีไวเ้พื่อประโยชน์ 
แห่งมาตรา 6 
ตอบ ข.  
 
19. เงินท่ีกระทรวงการคลงัอนุญาตใหส่้วนราชกรมีไวต้ามจาํนวนท่ีเห็นสมควรเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย 
ปลีกยอ่ยประจาํสาํนกังานตามขอ้บงัคบัและระเบียบของกระทรวงการคลงั เป็นเงินตามขอ้ใด 

ก. เงินจ่ายไปก่อน    ข. เงินยมืทดลองราชการ 
ค. เงินทดรองจ่าย    ง. เงินทดแทนชัว่คราว 
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ตอบ ข. 
 
20. เงินท่ีกระทรวงการคลงัรับฝากไวแ้ละจ่ายคืนตามคาํขอของผูฝ้ากตามขอ้บงัคบัและระเบียบ 
ของกระทรวงการคลงัเป็นเงินตามขอ้ใด 

ก. เงินยมืทดรองราชการ 
ข. เงินขายบิล 
ค. เงินฝาก 
ง. เงินทุนหมุนเวียน 

ตอบ ค. 
 
21. เงินท่ีกระทรวงการคลงัรับไว ้ณ ท่ีแห่งหน่ึงเพื่อโอนไปจ่าย ณ. ท่ีอีกแห่งหน่ึง ตามขอ้บงัคบัและ 
ระเบียบของกระทรวงการคลงัเป็นเงินตามขอ้ใด 

ก. เงินยมืทดรองราชการ    ข. เงินขายบิล 
ค. เงินฝาก     ง. เงินทุนหมุนเวียน  

ตอบ ข. 
 
22. เงินตามขอ้ใดบา้งท่ีหวัหนา้ส่วนราชการเก็บหรือรับไวม้ีหนา้ท่ีควบคุมใหส่้งเขา้บญัชีเงินคงคลงั 
ท่ี 1 หรือคลงัจงัหวดั  

ก. เงินภาษีอากร    ข. เงินค่าธรรมเนียม 
ค. เงินค่าปรับ    ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. 
 
23. กรณีท่ีคาดว่าจะใชง้บประมาณรายจ่ายใหเ้สร็จทนัภายในปีงบประมาณไม่ได ้ตอ้งดาํเนินการในขอ้ใด 

ก. จดัทาํงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
ข. จดัทาํงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ค. จดัทาํงบประมาณรายจ่ายขา้มปี 
ง. จดัทาํงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 

ตอบ ค. มาตรา 18 จดัทาํงบประมาณรายจ่ายขา้มปี 
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24. การเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายเพื่อประกอบการเสนอของบประมาณจะตอ้งพิจารณาในขอ้ใด  
ก. ขาดดุล-สมดุล-เกินดุล 
ข. ขาดดุล-เกินดุล 
ค. ปีท่ีล่วงมาแลว้-ปีปัจจุบนั-ปีท่ีขอตั้งงบประมาณ 
ง. ปีท่ีล่วงมาแลว้-ปีท่ีขอตั้งงบประมาณ 

ตอบ ค. มาตรา 10 (2) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีท่ีล่วงมาแลว้ ปีปัจจุบนั และปีท่ีขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
 
25. ตามบทเฉพาะกาล กาํหนดว่ากรณีท่ีมีการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทงบกลาง 
ให้ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยให้ก่อหน้ีผูกพนัให้แลว้เสร็จ
ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และดาํเนินการเบิกจ่ายใหแ้ลว้เสร็จภายในกาํหนดใด 

ก. 29 ธนัวาคม 2562 
ข. 30 ธนัวาคม 2562 
ค. 31 ธนัวาคม 2562 
ง. 30 กนัยายน 2563 

ตอบ ง. มาตรา 57 เบิกจ่ายใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
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แนวข้อสอบส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 
1.    ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐใชร้ะบบแบบใด 
ตอบ    ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
2.    Government Fiscal  Management Information System  คือ 
ตอบ  ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
3.    “หน่วยงานผูเ้บิก” หมายความถึง  
ตอบ  ส่วนราชการ หน่วยงานในกาํกบัของรัฐ องค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หน่วยงานของ
องคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 
4.    “ส่วนราชการ” หมายความว่า 
ตอบ  กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการ
ประจาํจงัหวดัดว้ย 
5.    “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
ตอบ  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ 
6.    “ผูว้่าราชการจงัหวดั” ใหห้มายความรวมถึง 
ตอบ  นายอาํเภอในทอ้งท่ีซ่ึงมีสาํนกังานคลงัจงัหวดั ณ อาํเภอ ตั้งอยูด่ว้ย 
7.    “สาํนกังานคลงัจงัหวดั”  ใหห้มายความรวมถึง 
ตอบ  สาํนกังานคลงัจงัหวดั ณ อาํเภอ 
8.    “คลงัจงัหวดั” ใหห้มายความรวมถึง 
ตอบ  คลงัจงัหวดั (อาํเภอ) ดว้ย 
9.    “คลงั” หมายความว่า 
ตอบ  บญัชีเงินฝากของกระทรวงการคลงัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 
10.    “กองคลงั” ใหห้มายความรวมถึง 
ตอบ  ฝ่ายการเงิน หรือหน่วยงานผูเ้บิกอ่ืนใด ซ่ึงปฏิบติังานในลกัษณะเช่นเดียวกนัดว้ย 
11.    “ผูอ้าํนวยการกองคลงั” ใหห้มายความรวมถึง 
ตอบ  เลขานุการกรม หรือผูด้าํรงตาํแหน่งอ่ืนใดซ่ึงปฏิบติังานในลกัษณะเช่นเดียวกนัดว้ย 
12.    “เจา้หนา้ท่ีการเงิน” หมายความว่า 
ตอบ   หวัหนา้ฝ่ายการเงินหรือผูด้าํรงตาํแหน่งอ่ืน ซ่ึงปฏิบติังานในลกัษณะเช่นเดียวกนักบัหวัหนา้ฝ่ายการเงิน 
13.    “สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน” ใหห้มายความรวมถึง 
ตอบ  สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคดว้ย 
14.    “งบรายจ่าย” หมายความว่า 
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ตอบ  งบรายจ่ายตามระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ 
15.    “หลกัฐานการจ่าย” หมายความว่า 
ตอบ  หลกัฐานท่ีแสดงว่าไดม้ีการจ่ายเงินใหแ้ก่ผูรั้บหรือเจา้หน้ีตามขอ้ผกูพนัโดยถูกตอ้งแลว้ 
16.    “เงินยมื” หมายความว่า 
ตอบ  เงินท่ีส่วนราชการจ่ายใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงยมืเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบติัราชการ
อ่ืนใด 
17.    “ตูนิ้รภยั” หมายความว่า 
ตอบ  กาํป่ันหรือตูเ้หลก็หรือหีบเหลก็อนัมัน่คงซ่ึงใชส้าํหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ 
18.    “เงินรายไดแ้ผน่ดิน” หมายความว่า 
ตอบ  เงินทั้งปวงท่ีส่วนราชการจดัเก็บหรือไดรั้บไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจากนิติกรรมหรือ
นิติเหตุและกฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลงัและกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณบญัญัติไม่ให้ส่วนราชการนั้นนาํไปใชจ่้าย
หรือหกัไวเ้พื่อการใด ๆ 
19.    “เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน” หมายความว่า 
ตอบ  เงินงบประมาณรายจ่ายท่ีส่วนราชการเบิกจากคลงัไปแลว้ แต่ไม่ไดจ่้ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแลว้แต่ถูกเรียก
คืน และไดน้าํส่งคลงัภายหลงัส้ินปีงบประมาณหรือภายหลงัระยะเวลาเบิกเงินท่ีกนัไวเ้บิกเหล่ือมปี 
20.    “เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า 
ตอบ  เงินทั้งปวงท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของส่วนราชการนอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายไดแ้ผ่นดิน เงินเบิกเกิน
ส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 
21.    “ระบบ” หมายความว่า 
ตอบ  ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
22.    GFMIS  ยอ่จาก 
ตอบ  Government Fiscal Management Information System 
23.    “ขอ้มูลหลกัผูข้าย” หมายความว่า 
ตอบ  ขอ้มูลของหน่วยงานผูเ้บิกหรือเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงินเก่ียวกบั ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจาํตวัประชาชน เลขประจาํตวัผู ้
เสียภาษี ช่ือและเลขท่ีบญัชีธนาคารเลขท่ีสญัญา เง่ือนไขการชาํระเงิน หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจาํเป็นแลว้แต่กรณี เพื่อใชส้าํหรับ
การรับเงินขอเบิกจากคลงั 
24.    ในกรณีท่ีส่วนราชการมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบ 
ตอบ  ใหก้ระทรวงการคลงัเป็นผูว้ินิจฉยั และในกรณีท่ีส่วนราชการไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในระเบียบน้ี 
25.    การเบิกเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงัของส่วนราชการในสงักดัใด 
ตอบ  สงักดักระทรวงกลาโหม 
26.    หน่วยงานผูเ้บิกในส่วนกลางใหส่้งขอ้มูลคาํ ขอเบิกเงินในระบบไปยงั 
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ตอบ  กรมบญัชีกลาง 
27.    สาํหรับหน่วยงานผูเ้บิกสงักดัส่วนกลางท่ีมีสาํนักงานอยู่ในภูมิภาคและหน่วยงานผูเ้บิกในภูมิภาคให้ส่งขอ้มูลคาํขอ
เบิกเงินในระบบไปยงั 
ตอบ  สาํนกังานคลงัจงัหวดั 
28.    กรณีมีเหตุจาํเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไดท้นั 
ตอบ  ใหเ้บิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถดัไปได ้
29.    ลกัษณะค่าใชจ่้ายตามประเภทท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด 
ตอบ  ค่าใชจ่้ายประจาํ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
30.    การเบิกเงินเพ่ือจ่ายชาํระหน้ีผกูพนัเป็นเงินตราต่างประเทศโดยใหส่้วนราชการติดต่อขอซ้ือเงินตราต่างประเทศจาก 
ตอบ  ธนาคารพาณิชย ์
 
 
 
 
 
 


