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ข้อสอบกรมสรรพากร 
เลอืกข้อสอบที่ถูกต้อง เพยีง 1 ข้อ 

1. การยืน่ฟ้องลม้ละลายบุคคลธรรมดา ตอ้งมีมลูหน้ีเป็นจ านวนเท่าใด  
ก. มลูหน้ี  1,000,000                       ข.มลูหน้ี  2,000,000 
ค.มลูหน้ี  3,000,000                        ง. มลูหน้ี 500,000)  

 
2. การยืน่ฟ้องลม้ละลายส าหรับนิติบุคคล ตอ้งมีมลูหน้ีเท่าใด  

ก. มลูหน้ี 2,000,000                          ข.มลูหน้ี 3,000,000 
ค.มลูหน้ี 4,000,000                           ง. มลูหน้ี 500,000)   

 
3. การติดต่อสอบถามขอ้มลูโดยตรงกบัสรรพากรสามารถผา่นช่องทางใด  

ก. Contact us ระบบสรรพากรถาม -ตอบ  ข. Rd Call  Center   1161 
ค.Web Call  us    ง. ถกูทุกขอ้ 

 
4. ผูม้ีเงินไดท่ี้ตอ้งเดินทางออกจากราชอาณาจกัร ตอ้งยืน่ค  าร้องภายในก่ีวนั  

ก. ล่วงหนา้ 15 วนัก่อนออกเดินทาง           ข.ล่วงหนา้  7 วนัก่อนออกเดินทาง  
ค.ล่วงหนา้  5 วนัก่อนออกเดินทาง              ง.ล่วงหนา้  3 วนัก่อนออกเดินทาง 

 
5. สรรพากรแบ่งส่วนราชการออกเป็นภาคมีทั้งหมดก่ีภาค  

ก. 12 ภาค                                ข. 10 ภาค 
ค.  8 ภาค                                ง.   5 ภาค 

 
6. ผูมี้หนา้ท่ีช าระภาษีมลูค่าเพ่ิมตอ้งยืน่แบบช าระภาษี ภายใน ก่ีวนั 

ก. วนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป                       ข.วนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป  
ค.วนัท่ี 25 ของเดือนถดัไป                      ง.วนัท่ี 30 ของเดือนถดัไป  

 
7. ในการหกั ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ใหใ้หผู้ม้ีหนา้ท่ีหกัตอ้งน าส่งกรมสรรพากรภายในก่ีวนั 

ก. ภายใน 7 วนั นบัแต่ส้ินเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมิน  
ข.ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไดพ้ึงประเมิน 
ค.ภายใน 15 วนั นบัแต่ส้ินเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงินไดพึ้งประเมิน 
ง.ภายใน15 วนั นบัแต่วนัท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไดพ้ึงประเมิน 
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8. เมื่อมีขอ้สงสยัว่ามีการประเมินภาษีไม่ถกูตอ้ง สามารถท าการ ยืน่ฟ้องร้องไดภ้ายในก่ีปี  
ก. ภายใน 1 ปี                                    ข. ภายใน 3 ปี  
ค. ภายใน 4 ปี                                   ง. ภายใน 5 ปี  

 
9.เมื่อมีขอ้สงสยัว่ามีการประเมินภาษีไม่ถกูตอ้ง การฟ้องร้องภาษีมีอายคุวามก่ีปี นบัแต่วนัท่ีเกิดภาษี  

ก.อายคุวาม 5 ปี                              ข.อายคุวาม 6 ปี 
ค.อายคุวาม 8 ปี                             ง.อายคุวาม 10 ปี 

 
10. แบบท่ีใชใ้นการยืน่ช าระภาษีมลูค่าเพ่ิม คือ แบบอะไร 

ก.แบบ ภ.ธ.30                              ข.แบบ ภ.ธ.30 
ค.แบบ ภ.พ.09                              ง.แบบ ภ.พ.30 

 
11. แบบท่ีใชใ้นการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดภาษีมลูค่าเพ่ิม คือ แบบอะไร 

ก. แบบ ภ.พ.09                                ข.แบบ ภ.พ.30 
ค. แบบ ภ.ธ.09                                 ง.แบบ ภ.ธ.30 

 
12. อตัราการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาประเทศไทย เร่ิมท่ีเท่าไหร่ 

ก.เร่ิมตั้งแต่ 5% - 37%                      ข.เร่ิมตั้งแต่ 5% - 37% 
ค. เร่ิมตั้งแต่ 5% - 37%                    ง.เร่ิมตั้งแต่ 5% - 37% 

 
13.เมื่อมีขอ้สงสยัหรือมีปัญหาเร่ืองภาษีสามารถโทรศพัท์สอบถามไดท่ี้ สายด่วนสรรพากร เบอร์โทรศพัท์
เบอร์อะไร 

ก.1661                                              ข. 1161 
ค.6611                                              ง.6161 

 
14. ตราสญัลกัษณ์ ของกรมสรรพากรคืออะไร 

 ก.พระอุเทนทรงครุฑ                          ข.พระอุเทนทรงครุฑพ่าห์ 
ค.พระอุเทนทรงจะเข ้                           ง.พระอุเทนดีดพิณ 

 
15. ขอ้ใดคือภาษีทางตรง  

ก.ภาษีมลูค่าเพ่ิม                                  ข.ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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ค.ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา                     ง.ถกูทั้ง ข.และ ค. 
 
16. อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา มีการจดัเก็บในอตัรา ใด 

ก.อตัราคงท่ี                                      ข.อตัรากา้วหนา้ 
ค.อตัราถอยหลงั                                ง.ขอ้ ก. และ ข. ถกูตอ้ง 

 
17.เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในการ บริจาคเงินให้พรรคการเมือง ตอ้งมียอดช าระ
ภาษีตั้งแต่จ  านวนเท่าใด  

ก. 100 บาทข้ึนไป                                    ข. 200 บาทข้ึนไป 
ค. 300 บาทข้ึนไป                                   ง. 500 บาทข้ึนไป 

 
18.เมื่อมีการหลีกเล่ียงภาษีตอ้งรับ โทษทางภาษีคือขอ้ใด  

ก.เบ้ียปรับ                                                ข.เงินเพ่ิม 
ค.เบ้ียปรับและโทษทางอาญา                  ง.เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม 

 
19.เม่ือมีเหตุให้ไม่สามารถช าระภาษีไดท้ั้ งหมดและมีความประสงค์จะขอผ่อนช าระภาษีตอ้งมี ยอดภาษี
เท่าใดข้ึนไปจึงจะสามารถผอ่นช าระได ้3 งวด  

ก. 2,000 บาท                                     ข.3,000 บาท 
ค. 4,000 บาท                                     ง. 5,000 บาท 

 
20. ในการยืน่แบบเพ่ือเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม ใหย้ืน่แบบเสียภาษีไดเ้ม่ือใด  

ก.  วนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป                       ข.  วนัท่ี 10 ของเดือนถดัไป 
ค. วนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป                      ง.  วนัท่ี 25 ของเดือนถดัไป 

 
21. ประเภทของใบก ากบัภาษี มีก่ีประเภท  

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

 
22. ยืน่แบบ ภ.ง.ด.50 ตอ้งยืน่ภายในก่ีวนั  

ก. ภายใน 100 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี 
ข. ภายใน 150 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี 
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ค. ภายใน 180 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี 
ง. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี 

 
23. การยืน่แบบบุคคลธรรมดาคร่ึงปี ตอ้งใชแ้บบใดในการยืน่  

ก.ภ.ง.ด.91                                             ข.ภ.ง.ด.92 
ค.ภ.ง.ด.93                                             ง.ภ.ง.ด.94 

 
24. ผูมี้เงินไดท่ี้เกิดข้ึนระหว่างปีภาษีมีหน้าท่ีตอ้งยื่นแบบฯก็ต่อเม่ือมีเงินไดถึ้งเกณฑ์ขั้นต ่าตามท่ีกหหมาย
ก าหนด  ค  าว่าปีภาษี ตอ้งเร่ิมจากเดือนอะไร 

ก. มกราคม – กนัยายน                            ข. กุมภาพนัธ ์-กนัยายน 
ค.มีนาคม – ธนัวาคม                               ง. มกราคม – ธนัวาคม 

 
25. รอบระยะเวลาบญัชี หมายถึง  

ก. รอบ 3 เดือน                                     ข. รอบ 6 เดือน 
ค.รอบ 9 เดือน                                      ง. รอบ 12 เดือน 

 
26. ยืน่อุทธรณ์ภาษีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายในก่ีวนั  

ก. 15 วนั                                               ข. 30 วนั 
ค. 90 วนั                                              ง. 180 วนั 

 
27. ผูม้ีเงินไดต้อ้งอยูใ่นประเทศไทยไมน้อ้ยกว่าระยะเวลาเท่าใด  

ก. ชัว่ระยะเวลา 180 วนั  ข. ชัว่ระยะเวลา 360 วนั 
ค. ชัว่ระยะเวลาหรือหลายระยะเวลารวมถึง 180 วนั 
ง. ชัว่ระยะเวลาหรือหลายระยะเวลารวมถึง 360 วนั 

 
28. วิชาชีพอิสระ ตามประมวลรัษหากร อยูใ่นมาตราใด 

ก. มาตรา 40 (3)                                   ข. มาตรา 40 (4) 
ค. มาตรา 40 (5)                                 ง. มาตรา 40 (6) 

 
29. การขอคืนภาษีอากรแสตมป์ตอ้งยืน่ค  าร้องภายใน ระยะเวลาเท่าไหร่ 

ก.ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีเสียอากรหรือเงินเพ่ิม 
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ข.ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีเสียอากรหรือเงินเพ่ิม 
ค.ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีเสียอากรหรือเงินเพ่ิม 
ง.ภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีเสียอากรหรือเงินเพ่ิม 

 
30. . ฐานภาษีของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

ก.ก าไรสุทธิ                                                      ข. ยอดรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 
ค.การจ าหน่ายก าไรออกจากประเทศ              ง.ถกูทุกขอ้ 

 
31. ผูใ้ดมีอ  านาจสัง่ยดึทรัพยก์รณีผูมี้เงินไดไ้ม่ยอมช าระภาษีเงินได ้ 

ก.ผูอ้  านวยการกอง                                     ข.สรรพากรภาค 
ค.รองอธิบดีกรมสรรพากร                          ง.อธิบดีกรมสรรพากร 

 
32.หลกัการเสียภาษีท่ีดี  

ก.หลกัความเป็นธรรม                              ข.หลกัความยดืหยุน่ 
ค.หลกัความสะดวก                                   ง.ถกูทุกขอ้ 

 
 33.นิติบุคคลท่ีมีสถานประกอบการอยูใ่นกรุงเทพฯยืน่ค  าร้องจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมไดท่ี้ 

 ก.ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ี                ข.ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา 
ค.ส านกังานสรรพากรภาค                   ง.ส านกังานสรรพากรทุกท่ี 

 
34. อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม (ออกคลา้ย ๆ กนัเป็น 2 ขอ้)  

ก.ร้อยละ 0                                       ข.ร้อยละ 6 
ค.ร้อยละ 7                                        ง.ร้อยละ 10 

 
35. นิติบุคคลตอ้งยืน่ค  าร้องขอมีและใชเ้ลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรภายในก่ีวนั  

ก.ภายใน30 วนั นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล 
ข.ภายใน60 วนั นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล 
ค.ภายใน30 วนั นบัแต่วนัท่ีประกอบกิจการ 
ง.ภายใน60 วนั นบัแต่วนัท่ีประกอบกิจการ 

 
36. การเปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกบัทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมตอ้งแจง้ภายในก่ีวนั  
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ก.7 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง                       ข.15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
ค.30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง                     ง.180 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 
37. กรณีไม่เสียอากรแสตมป์ภายในก าหนดเวลา ตอ้งรับโทษปรับเท่าไหร่ 

ก.ปรับ 100 บาท                                            ข.ปรับ 300 บาท 
ค.ปรับ 500 บาท                                           ง.ปรับ 1500 บาท 

 
38.แบบท่ีสามารถยืน่ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตไดคื้อ แบบอะไร 

ก.ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา(ภ.ง.ด.1 ,ภ.ง.ด.2 ,ภ.ง.ด.3) 
ข.ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ,ภ.ง.ด.51 ,ภ.ง.ด.52 ,ภ.ง.ด.53 ,ภ.ง.ด.54 ,ภ.ง.ด.55) 
ค. ภาษีมลูค่าเพ่ิม (ก.พ.30 ,ก.พ. 36) 
ง. ถกูทุกขอ้ 

 
 39. ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมตอ้งมีรายไดเ้กินจ านวนเท่าใด  

ก. 1.5 ลา้นบาทต่อปี                               ข. 1.8 ลา้นบาทต่อปี  
ค. 2.5 ลา้นบาทต่อปี                               ง. 2.8 ลา้นบาทต่อปี  

 
40. ขอ้ใดเป็นภาษีท่ีกรมสรรพากรมีหนา้ท่ีจดัเก็บ ตามประมวลรัษหากร  

ก.ภาษีเงินได ้ภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีการคา้ อากรแสตมป์ 
ข.ภาษีเงินได ้ภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 
ค.ภาษีเงินได ้ภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีสุรา อากรแสตมป์ 
ง.ภาษีเงินได ้ภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน 

 
41. .ภาษีอากรท่ีดีมีลกัษณะใด 

ก.มีความเป็นธรรม                                     ข.มีความชดัเจนและแน่นอน 
ค.มีความสะดวก                                         ง. ค าตอบคือถกูทุกขอ้ 

 
42. ผูอ้  านาจในการอนุมติัใบรับรองใหผู้ส้อบบญัชีผูรั้บใบอนุญาต  

ก.อธิบดีกรมการคา้                                           ข.อธิบดีกรมสรรพากร 
ค.ปลดักระทรวงพานิชย ์                                  ง.ปลดักระทรวงการคลงั 

 



     | 7 

 

 

43.ผูใ้ดไม่มีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
ก. คนไทยท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ                         ข. หา้งหุน้ส่วนสามญั  
ค. ผูม้ีเงินไดเ้กิน 150,000 บาทต่อปี                      ง. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล  

 
44.วิสยัทศัน์กรมสรรพากร  

ก.จดัเก็บภาษีทัว่ถึงและเป็นธรรม 
ข.โปร่งใส เต็มใจบริการ 
ค.ระบบมาตรฐานบริการดว้ยใจ 
ง. “จดัเก็บภาษีทนัสมยั ใส่ใจบริการ  ยดึมัน่ธรรมาภิบาล  เพื่อพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมไทย” 

 
45. . Web Site ของกรมสรรพากร คือ  

  ก. www.rd.co.th                             ข. www.rd.com                                  
  ค. www.rd.go.th                             ง. www.rdsrv.go.th 

 
46.   ขอ้ใดเป็นภาษีท่ีกรมสรรพากรมีหนา้ท่ีจดัเก็บ ตามประมวลรัษหากร  

ก. ภาษีเงินได ้ภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 
ข. ภาษีเงินได ้ภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีโรงเรือน  อากรแสตมป์ 
ค. ภาษีเงินได ้ภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีน ้ ามนั  อากรแสตมป์ 
ง. ภาษีเงินได ้ภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีท่ีดิน อากรแสตมป์ 

 
47.   ใบผา่นภาษีมีอายกุารใชง้านนานเท่าใดนบัแต่วนัออก  

ก.  15 วนั         ข. 30 วนั        ค. 45 วนั        ง.  60 วนั  
 
48.   ผูใ้ดไม่มีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

ก.  คนไทยท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ                               ข.  หา้งหุน้ส่วนสามญั 
ค.  คนท่ีมีรายไดไ้ม่ถึง 150,000 บาทต่อปี                 ง.  หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 

 
49.   เด็กหญิงทองกวาว อาย ุ5 ขวบ มีเงินได ้3 แสนบาท จากการแข่งขนัxโชว ์จะตอ้งน าเงินไดม้าเสียภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาหรือไม่อยา่งไร  

ก. ไม่ตอ้งเสียภาษีเพราะยงัไม่ใช่เงินไดข้ณะท่ีเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะ    
ข. ไม่ตอ้งเสียภาษีเพราะเงินไดสุ้ทธิยงัไม่ถึงเกณฑท่ี์ตอ้งเสียภาษี 

http://www.rd.co.th/
http://www.rd.com/
http://www.rd.go.th/
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ค. ตอ้งน ามาเสียโดยบิดามีหนา้ท่ียืน่แทน 
ง. ตอ้งน ามาเสียโดยเด็กหญิงทองกวาวตอ้งไปยืน่เสียภาษีดว้ยตนเองโดยบิดาหรือมารดาพาไป 

 
50.หากไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินของเจา้พนกังานสรรพากร ผูเ้สียภาษีตอ้งด าเนินการอยา่งไร  

ก. ยืน่อุทธรณ์ต่อผูบ้งัคบับญัชาของเจา้พนกังาน 
ข. ยืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์ 
ค. ยืน่อุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมสรรพากร 
ง. ยืน่อุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง 
 

51. ตามกหหมายในปัจจุบนั กรณีกูย้มืเงินหรือซ้ือหรือเช่าซ้ือหรือสร้างบา้นหรืออาคารชุด หลายหลงัมีสิทธิ
หกัค่าลดหยอ่นและยกเวน้ภาษีอยา่งไร 

ก. รวมกนัแต่ตอ้งไม่เกิน 10,000 บาท 
ข. รวมกนั แต่ตอ้งไม่เกิน 50,000 บาท 
ค. รวมกนัแต่ตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท 
ง. เฉพาะบา้นหลงัแรกเท่านั้น แต่ตอ้งไม่เกิน 50,000 บาท 

 
52. การก าหนดให้รอบระยะเวลาบญัชี ส าหรับค านวนก าไรสุทธิของนิติบุคคลให้ก  าหนดเท่ากบัสิบสอง
เดือน ปรากฏในมาตราใด 

ก. มาตรา 65                                            ข. มาตรา 65 ทวิ 
ค. มาตรา 65 ตรี                                      ง. มาตรา 69 

 
53. มาตรา 65 ตรี กล่าวถึงขอ้ใด 

ก. ภาษีซ้ือตอ้งหา้ม                               ข. รายจ่ายตอ้งหา้ม 
ค. รอบระยะเวลาบญัชี                         ง. ความหมายของค าว่านิติบุคคล 

 
54. ค่าจดังานวนัเกิด กรรมการผูจ้ดัการน ามาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิของบริษทัไดห้รือไม่ 
เพราะเหตุใด 

ก. ได ้เพราะจ่ายใหก้บัผูจ้ดัการบริษทั 
ข. ได ้เพราะเก่ียวขอ้งกบัขวญัก าลงัใจของผูจ้ดัการ 
ค. ไม่ได ้เพราะไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการ 
ง. ไม่ได ้เพราะกหหมายก าหนดไวต้ามมาตรา 65 ทวิ 
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55. “อตัราภาษีแบบกา้วหนา้”  หมายถึง 
ก. เม่ือฐานภาษีเพ่ิมข้ึน อตัราภาษีเพ่ิมข้ึนดว้ย 
ข. เม่ือฐานภาษีเพ่ิมข้ึน อตัราภาษีเท่าเดิม 
ค. เม่ือฐานภาษีเพ่ิมข้ึน อตัราภาษีลดลง 
ง. อตัราภาษีเพ่ิมข้ึน ไม่ว่าฐานภาษีจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

 
56.  ปีงบประมาณหมายถึง 

ก.  ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  ถึง 30  กนัยายนปีต่อไป         
ข.  วนัท่ี  1  มกราคม  ถึง  31  ธนัวาคม 
ค.  ผดิทั้ง ขอ้  ก. และขอ้  ข.                          
ง.  ถกูทั้ง ขอ้  ก. และขอ้  ข. 

 
57. NAVICATOR  ยืน่จดVAT ช่องทางขอ้ใดถกูตอ้ง 
     ก. สามารถกระท าได ้1 ช่องทาง                ข. สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง  
     ค.สามารถกระท าได ้3 ช่องทาง                  ง.สามารถกระท าได ้4 ช่องทาง 
 
58. การขายอสงัหาริมทรัพยข์อ้ใดไดรั้บการยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                          

ก. การขายอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัจดัสรรท่ีดินเพื่อการเกษตร 
ข. การขายหอ้งชุดคอนโดมิเนียมของนิติบุคคลอาคารชุด 
ค. การขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัและมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นเป็นเวลา  4  ปี 
ง. การโอนกรรมสิทธ์ิโดยไม่มีค่าตอบแทนใหบุ้ตรบุญธรรม                                                                      

 
59. หลกัการค านวณภาษีธุรกิจเฉพาะ ขอ้ใดถกูตอ้งท่ีสุด 

ก.   ภาษีธุรกิจเฉพาะ =  รายรับ – รายจ่าย X อตัราภาษี + (10% ของอตัราภาษี) 
ข.   ภาษีธุรกิจเฉพาะ =  รายรับ X อตัราภาษี + (10% ของอตัราภาษี) 
ค.   ภาษีธุรกิจเฉพาะ =  รายได ้– รายจ่าย X อตัราภาษี 
ง.   ภาษีธุรกิจเฉพาะ =  รายได ้X อตัราภาษี           

 
60.บริษทัหรือหุน้ส่วนมี่มีรายได ้เกิน 3,000,000 บาท ข้ึนไป ตอ้งช าระภาษีในอตัราใด 

ก.  ยกเวน้                         ข.15%                        ค.20%                        ง.25% 
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61. การประกอบธุรกิจ SME กรมสรรพากรอาศยัอ  านาจตามประมวลรัษหากรออกกหหมาย เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีหลกัเกณฑล์กัษณะใด  

ก.ไม่เป็นกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีอยูใ่นบงัคบัภาษีมลูค่าเพ่ิม 
ข.ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ลา้น รายไดไ้ม่เกิน 30 ลา้น 
ค. ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้น รายไดไ้ม่เกิน 30 ลา้น 
ง.ผดิทุกขอ้ 

 
62. ประเทศใดไม่อยูใ่น CLMV และ AEC  

ก.กมัพชูา                        ข.ลาว                           ค. พม่า                             ง.ไทย 
 
63. การคืนภาษีมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวตอ้งคืนภายในก าหนดระยะเวลาใด 

ก. 45 วนั นบัแต่วนัท่ีซ้ือสินคา้ 
ข. 45 วนั นบัแต่วนัยืน่แบบ ภพ.10 
ค. 60 วนั นบัแต่วนัท่ีกรมศุลกากรประทบัตราการตรวจสินคา้ 
ง. 60 วนั นบัแต่วนัท่ีซ้ือสินคา้ 

 
64. ขอ้ใดเป็นการยกเวน้ภาษีมลูค่าเพ่ิม (มาตรา 81) 

ก. การใหบ้ริการหอ้งสมุด                             ข. พิพิธภณัฑ ์
ค. สวนสตัว ์                                                   ง. ถกูทุกขอ้ 

 
65. กิจการยกเวน้ภาษีมลูค่าเพ่ิมประเภทใด ท่ีมีสิทธิขอเขา้มาอยูใ่นระบบภาษีมลูค่าเพ่ิมได ้

ก. กิจการส านกังานสอบบญัชี 
ข. กิจการขนส่งในราชอาณาจกัรโดยอากาศยาน 
ค.กิจการขายหนงัสือ 
ง.กิจการโรงเรียนเอกชน 

 
66. ตวับ่งช้ีมลูค่าตลาดของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยท่ีถกูผลิตในประเทศในช่วงเวลาหน่ึงๆ โดยไม่ค านึง
ว่าผลผลิตนั้นจะผลิตข้ึนมาดว้ยทรัพยากรของชาติใด เรียกอีกอยา่งว่าอะไร  

ก. GP(Gross Profit Margin)                                ข. GDP ( gross domestic product  
ค. RCI (Resource Cost - Income Approach)           ง. EA (Expenditure Approach) 
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67. ขอ้ใดต่อไปน้ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมลูค่าเพ่ิมทั้งหมด 
 ก.สตรอเบอร์ร่ีสด สตรอเบอร์ร่ีแหง้ สตรอเบอร์ร่ีกระป๋อง น ้ าสตรอเบอร์ร่ี 
 ข.นมผงบรรจุกระป๋อง นมสด นมยเูอชทีรสสม้   

ค.ปลาสด  อาหารสตัว ์ปลาสวยงาม ยาและเคมีภณัฑส์ าหรับปลา 
ง.หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ต าราเรียน รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ 

 
68. ขอ้ใดต่อไปน้ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม 

ก.การใหบ้ริการการศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ข.การใหบ้ริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลกรุงเทพ 
ค.การใหบ้ริการของสวนสตัว ์Safari World 
ง.การขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์เก่าท่ีมีไวใ้ชใ้นกิจการ 

 
69. กิจการใดต่อไปน้ีสามารถเลือกขอจดทะเบียนเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมได ้ 

ก. ขายปุ๋ย หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ต าราเรียน          ข. ใหเ้ช่าเฟอร์นิเจอร์ 
ค. ใหเ้ช่าหอพกั                                                         ง. จดัแสดงพิพิธภณัฑเ์ก็บค่าเขา้ชม 

 
70. ขอ้ใดไม่ใช่ใบก ากบัภาษี ตามประมวลรัษหากร 

ก.ใบลดหน้ี   
ข.ใบเพ่ิมหน้ี 
ค. ใบเสร็จรับเงินของ กรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนท่ีเป็นภาษีมลูค่าเพ่ิม 
ง.ใบเสร็จกรมศุลกากร 

 
71. มาตรา 4  การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นให้ค  านวณหักตามระยะเวลาท่ีไดท้รัพยสิ์น
นั้นมาในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีต่อไปน้ีขอ้ใดไม่หกัค่าเส่ือมราคา   

ก. ท่ีดิน                              ข. อาคาร โรงงาน  
ค. เคร่ืองจกัร                       ง. รถยนต ์

 
72.  การประกอบกิจการใดไม่ตอ้งจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 ก. ผูป้ระกอบกิจการขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา  91/2(7) 
 ข.การให้กูย้ืมเงินของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชยต์ามกหหมายว่าดว้ย  
ธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงใหกู้ย้มืเงินเป็นคร้ังคราวมาใช่การประกอบกิจการเป็นปกติธุระ 
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 ค. การขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ผูข้ายมีไวใ้นการประกอบกิจการ 
ง. ถกูทุกขอ้ 

73. มหาวิทยาลยัเอกชน ซ่ึงเป็นนิติบุคคลตามกหหมาย ขายท่ีดินท่ีซ้ือมาเพ่ือใชใ้นกิจการของมหาวิทยาลยั
ภายในหา้ปีนบัแต่วนัท่ีไดม้า แต่ยงัไม่ไดใ้ชท่ี้ดินนั้น ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ 
 ก.ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่ว่าจะขายไปภายในหา้ปีหรือไดใ้ชใ้นกิจการแลว้หรือไม่ก็ตาม 
 ข.ตอ้งเสียภาษีหากขายท่ีดินไปภายในหา้ปีนบัแต่วนัท่ีไดม้า 
 ค.ไม่ตอ้งเสีย เพราะยงัไม่ไดใ้ชท่ี้ดินนั้น 
 ง.ไม่ตอ้งเสียหากขายไปหลงัหา้ปี นบัแต่วนัท่ีไดม้า 
 
74. ขอ้ใดเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ   

ก. การธนาคาร ตามกหหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์ 
ข.กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ค. กิจการของการเคหะแห่งชาติ เฉพาะการขายหรือใหเ้ช่าซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์ 
ง. กิจการรับจ าน าของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

 
75.ตามประกาศการปรับอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีหลายอตัราแต่อตัราสูงสุดท่ีตอ้งน ามาค านวณภาษี
บุคคลธรรมดาแลว้ท่ีสูงสุดคืออตัราใด 

ก.   35%               ข.45%              ค.40%               ง.30% 
 
76. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถกูตอ้ง 
 ก.ภาษีทางตรงเป็นการจดัเก็บจากฐานรายได ้
 ข.ภาษีทางออ้มเป็นการจดัเก็บจากฐานการบริโภคหรือการรับบริการ 
  ค.ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีทางตรง 
 ง.ภาษีมลูค่าเพ่ิมเป็นภาษีทางออ้ม 
 
77. ใหเ้ลือกขอ้ท่ีถกูตอ้งท่ีสุด 

ก. ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เป็นภาษีทางตรง          ข.ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นภาษีทางออ้ม 
ค.ภาษีมลูค่าเพ่ิม เป็นภาษีทางตรง                            ง.ภาษีโรงเรือน  เป็นภาษีทางออ้ม 

 
78. การประกอบกิจการในขอ้ใดตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม  
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ก.การขายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือต าราเรียน             ข.ยาท่ีใชส้ าหรับพืชหรือสตัว ์
ค.การขายปุ๋ย                                                     ง.มนัอดัเมด็ 

 
79.ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นกิจการขายสินคา้หรือให้บริการรายย่อยท่ีไม่ต้องออกใบก ากับภาษีส าหรับการขาย
สินคา้หรือใหบ้ริการท่ีมีมลูค่าคร้ังหน่ึงไม่เกิน 1,000 บาท 
 ก. ผูป้ระกอบการท่ีไม่เคยมีรายรับในเดือนใดถึง 100,000 บาท 
 ข. ผูป้ระกอบการท่ีไม่เคยมีรายรับในเดือนใดถึง 200,000 บาท 
 ค. ผูป้ระกอบการท่ีไม่เคยมีรายรับในเดือนใดถึง 300,000 บาท 
 ง. ผูป้ระกอบการท่ีไม่เคยมีรายรับในเดือนใดถึง 400,000 บาท 
 
80. ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุประสงคข์องการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  

ก. บรรเทาภาระภาษี                         ข.ป้องกนั ปราบปราม การหลบเล่ียงภาษี 
ค. ท าใหเ้สียภาษีนอ้ยลง                   ง. ใหรั้ฐมีรายไดเ้ขา้คลงัอยา่งสม ่าเสมอ 

 
81. การคิดเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม กรณีไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ.30) ภายในก าหนดเวลา15 
วนัตอ้งช าระอยา่งไร 

ก.คิดเบ้ียปรับ 1 เท่าของจ านวนภาษีท่ีตอ้งช าระ-   เงินเพ่ิมคิดร้อยละ 1ต่อเดือน  
ข.คิดเบ้ียปรับ 2เท่าของจ านวนภาษีท่ีตอ้งช าระ- เงินเพ่ิมคิดร้อยละ 1.5 ต่อเดือน  
ค.คิดเบ้ียปรับ3เท่าของจ านวนภาษีท่ีตอ้งช าระ -เงินเพ่ิมคิดร้อยละ 1.5 ต่อเดือน  
ง.คิดเบ้ียปรับ4เท่าของจ านวนภาษีท่ีตอ้งช าระ -เงินเพ่ิมคิดร้อยละ 4.5 ต่อเดือน  

 
82. กรณีมูลนิธิหรือสมาคมยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 68 และยื่นบญัชีตามมาตรา 69 แห่งประมวล
รัษหากร เกินก าหนดระยะเวลาหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี และเกินเจ็ดวนั
นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลาดงักล่าว ใหเ้ปรียบเทียบปรับกระทงละก่ีบาท 

ก. 500 บาท                ข. 1,000 บาท  ค. 2,000 บาท              ง. 4,000 บาท 
 
83. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถือว่าเป็นการขายในระบบภาษีมลูค่าเพ่ิม 

ก. ส่งสินคา้ออกนอกราชอาณาจกัร 
ข. สินคา้คงเหลือ ณ วนัเลิกประกอบกิจการ 
ค. สินคา้ขาดหายไปจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบ 

 ง. น าสินคา้ไปใชใ้นการประกอบกิจการโดยตรง 
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84. ร้านทองเฮง เฮง ตอ้งการเปล่ียนประกอบการขายทองรูปพรรณจากบุคคลธรรมดา เป็นนิติบุคคล สินคา้
คงเหลือท่ีตอ้งโอนทั้งหมดใหนิ้ติบุคลใหม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีมลูค่าเพ่ิมตามมาตราใด 

ก. 42(9) แห่งประมวลรัษหากร                      ข. 81 (1)(ฉ) แห่งประมวลรัษหากร 
ค. 77/1(8)(ฉ) แห่งประมวลรัษหากร                ง. 91/2 แห่งประมวลรัษหากร 

 
85. มาตราท่ีใหอ้  านาจในการออกหมายเรียกภาษีเงินไดก้รณียืน่แบบแสดงรายการภาษี 

ก. มาตรา 19                          ข. มาตรา 20 
ค. มาตรา 21                          ง. มาตรา 23 

 
86. การออกหมายเรียกตามมาตรา 88/4 ตอ้งใหเ้วลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าก่ีวนั 

ก. 7 วนันบัแต่วนัรับหมาย                 ข. 15 วนันบัแต่วนัรับหมาย 
ค. 30 วนันบัแต่วนัรับหมาย                ง. หน่ึงเดือนวนันบัแต่วนัรับหมาย 

 
87. การประกอบกิจการต่อไปน้ีขอ้ใดไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ก.การธนาคารตามกหหมายว่าดว้ยธนาคารพาณิชยห์รือกหหมายเฉพาะ 
ข.การรับประกนัชีวิตตามกหหมายว่าดว้ยการประกนัชีวิต 
ค.การรับจ าน าตามกหหมายว่าดว้ยโรงรับจ าน า 
ง.กิจการขายหลกัทรัพยต์ามกหหมายว่าดว้ยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในตลาดหลกัทรัพย  ์

 
88. การขายอสงัหาริมทรัพยข์อ้ใดท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 ก.การขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ตอ้งขออนุญาตการจดัสรรท่ีดินตามกหหมายว่าดว้ยการควบคุมการจดัสรรท่ีดิน 
 ข.การขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ผูข้ายมีไวใ้นการประกอบกิจการ 
 ค.การขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าโดยทางมรดก 
 ง.การขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์เป็นอาคารท่ีสร้างข้ึนเพ่ือขาย 
 
89. ภาษีธุรกิจเฉพาะจดัเก็บภาษีอยา่งไร 
 ก.อตัรากา้วหนา้                    ข.อตัราถดถอย 
 ค.อตัราคงท่ี                           ง.ถกูทุกขอ้ 
90. เงินไดท่ี้ไดรั้บจากการโอนสิทธิการเช่าเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตราใด 

ก. มาตรา 40(2)                       ข. มาตรา 40(3) 
ค. มาตรา 40(4)                        ง. มาตรา 40(8) 
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91.ประกอบการรายยอ่ยไม่จ  าเป็นตอ้งออกใบก ากบัภาษีทุกคร้ังท่ีขายสินคา้หรือใหบ้ริการ เวน้แต่ผูซ้ื้อจะร้อง
ขอ จะตอ้งเป็นผูป้ระกอบการท่ี 

ก. มีมลูค่าของฐานภาษีไม่ถึง 300,000 บาทต่อเดือน และการขายหรือใหบ้ริการต่อคร้ังไม่เกิน 1,000 บาท 
ข. มีมลูค่าของฐานภาษีไม่ถึง 100,000 บาทต่อเดือน และการขายหรือใหบ้ริการต่อคร้ังไม่เกิน 500 บาท 
ค. มีมลูค่าของฐานภาษีไม่ถึง 200,000 บาทต่อเดือน และการขายหรือใหบ้ริการต่อคร้ังไม่เกิน 500 บาท 
ง. มมีลูค่าของฐานภาษีไม่ถึง 300,000 บาทต่อเดือน และการขายหรือใหบ้ริการต่อคร้ังไม่เกิน 500 บาท 
 

92. ประมวลรัษหากรก าหนดใหค้  านวณค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นวิธีใดถกูตอ้งท่ีสุด 
      ก. วิธีเสน้ตรง                              ข. วิธีผลรวมจานวนปี 
      ค.วิธียอดลดลงทวีคูณ                 ง. วิธีการทางบญัชีวิธีใดก็ไดต้ามหลกัการบญัชี 
 
93. ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ท่ีของผูม้ีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
       ก. จดัท าบญัชีพิเศษแสดงรายการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและน าส่งภาษี 
       ข. ออกหนงัสือรับรองภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
       ค. ยืน่แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.53 ก. 
       ง. จดัท าแบบแจง้ขอ้ความและรายละเอียดเก่ียวกบัผูม้ีเงินไดท่ี้เป็นคนต่างดา้ว 
 
94. สญัญาเช่าแห่งบญัชีอตัราอากรแสตมป์ ท่ีมิไดก้  าหนดอายกุารเช่า ใหถื้อว่ามีก  าหนดก่ีปี 
        ก. 1 ปี                                    ข. 2 ปี 
        ค. 3 ปี                                    ง. 4 ปี 
 
95. บริษทั การบินสยาม จ  ากดั จดทะเบียนตามกหหมายไทย และไดไ้ปตั้งสาขาท่ีประเทศญ่ีปุ่น ประกอบ
กิจการขนส่งระหว่างประเทศ ดงัน้ี บริษทัฯ เสียภาษีจากฐานใด 
      ก. ฐานก าไรสุทธิ                                                      ข. ฐานยอดรายรับก่อนหกัรายจ่าย 
      ค. ฐานเงินไดท่ี้จ่ายจากหรือในประเทศไทย           ง. ผดิทุกขอ้ 
 
96. เงินไดข้องนกักีฬาอาชีพ ในกรณีนกักีฬาท่ีเก่ง และมีสโมสรซ้ือตวัให้ไปเล่นโดยมีขอ้ตกลงว่าจะให้เงิน
ค่าตอบแทน 600,000 บาท/เดือน หากแข่งขนัชนะจะไดรั้บเงินส่วนแบ่งจากเงินรางวลัต่างๆ ถามว่าเงินไดท้ั้ง 
2 ส่วนถือเป็นเงินไดป้ระเภทใด 

ก. เงินไดต้ามมาตรา 40(8)                       ข. เงินไดต้ามมาตรา 40(1) และ (8) 
ค. เงินไดต้ามมาตรา 40(2)                       ง. เงินไดต้ามมาตรา 40(1) 
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97. ใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูป ใครเป็นผูม้ีสิทธิออก 
ก. ผูป้ระกอบการจดทะเบียนทั้งแบบเต็มรูปและแบบไม่เต็มรูปแบบ 
ข. เฉพาะผูป้ระกอบการจดทะเบียนแบบเต็มรูปแบบเท่านั้น 
ค. ใครก็ไดท่ี้ขายสินคา้ไม่มีขอ้หา้ม 
ง. เฉพาะผูป้ระกอบการจดทะเบียนแบบไม่เต็มรูป 

 
98. การออกใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูปจะออกไดเ้มื่อใด 

ก. เม่ือผูซ้ื้อสินคา้ตอ้งการ   ข. เม่ือความรับผดิในการเสียภาษีเกิดข้ึน 
ค. เม่ือผูซ้ื้อถกูเรียกเก็บเงิน  ง. ถกูทั้ง ก. และ ง. 

 
99. บุคคลใดไม่มีสิทธิออกใบก ากบัภาษี 

ก. ผูป้ระกอบการ    ข. ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีใหบ้ริการ 
ค. ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีขายสินคา้  ง. ถกูทั้ง ก. ข. และ ค. 

 
100.ขอ้ใดถกูตอ้งท่ีสุดส าหรับการใหบ้ริการของส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ International Headquarters: IHQ) 

ก. การใหบ้ริการสนบัสนุน การบริหารเงิน 
ข. การใหบ้ริการสนบัสนุน การใหบ้ริการเก่ียวขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ 
ค. การใหบ้ริการสนบัสนุน การบริหารเงิน การใหบ้ริการเก่ียวขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ 
ง. การบริหารเงิน การใหบ้ริการเก่ียวขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ 

เฉลย 
1.ก 2.ก 3.ก 4.ก 5.ก 6.ข 7.ก 8.ง 9.ง 10.ง 
11.ก 12.ค 13.ข 14.ง 15.ง 16.ข 17.ก 18.ง 19.ข 20.ค 
21.ก 22.ค 23.ง 24.ง 25.ง 26.ข 27.ค 28.ง 29.ค 30.ง 
31.ง 32.ง 33.ก 34.ค 35.ข 36.ข 37.ค 38.ง 39.ข 40.ข 
41.ง 42.ข 43.ง 44.ง 45.ค 46.ก 47.ก 48.ง 49.ค 50.ข 
51.ค 52.ก 53.ข 54.ค 55.ง 56.ก 57.ง 58.ค 59.ข 60.ค 
61.ค 62.ง 63.ง 64.ง 65.ข 66.ข 67.ค 68.ง 69.ก 70.ง 
71.ก 72.ง 73.ก 74.ก 75.ก 76.ค 77.ก 78.ง 79.ค 80.ค 
81.ข 82.ข 83.ง 84.ค 85.ก 86.ก 87.ง 88.ค 89.ค 90.ง 
91.ก 92.ง 93.ค 94.ค 95.ก 96.ง 97.ข 98.ข 99.ก 100.ค 
 


