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แนวข้ อสอบนักตรวจสอบภายใน ท้องถิ่น62
1. ข้อใดหมายถึงสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ก.ลูกหนี้และตัว๋ เงินรับ
ข.ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
ค.ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
ง.เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ตอบ ข.ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
2. รายการในข้อใดถือเป็ นเงินสด
ก.ธนาณัติ
ข.เงินมัดจาจ่าย
ค.เช็คลงวันที่ลว่ งหน้า
ง.เงินฝากธนาคารประเภทประจา
ตอบ ก.ธนาณัติ
3. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารควรทาขึ้นเพื่ออะไร
ก.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารทุกประเภท
ข.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทประจา
ค.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ง.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ตอบ ง.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
4. การทางบประมาณเงินสดมีประโยชน์อย่างไร
ก.เป็ นการวางแผนการชาระหนี้
ข. เป็ นเครื่ องมือในการวางแผนการขาย
ค.เป็ นเครื่ องมือในการวางแผนการผลิต
ง. เป็ นเครื่ องมือในการวางแผนการใช้เงิน
ตอบ ง. เป็ นเครื่ องมือในการวางแผนการใช้เงิน
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5. ถอนเงินจากธนาคารไปใช้ส่วนตัวต้องบันทึกในเล่มใด
ก.สมุดรายวันทัว่ ไป
ข.สมุดรายวันจ่ายเงิน
ค.สมุดรายวันซื้ อสิ นค้า
ง.สมุดรายวันส่งคืนสิ นค้า
ตอบ ข.สมุดรายวันจ่ายเงิน
6. หลังการทางบทดสองแล้วต้องทางบอะไร
ก.งบดุล
ข.งบการเงิน
ค.งบกาไรขาดทุน
ง.กระดาษทาการ
ตอบ ข.งบการเงิน
7. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะของรายการสิ นค้า
ก.เป็ นรายการที่ตอ้ งเก็บมาจากเอกสารของกิจการ
ข.เป็ นรายการต้องนามาวิเคราะห์เพื่อบันทึกรายการ
ค.เป็ นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเงินของกิจการ
ง.เป็ นรายการที่ก่อให้เกิดการโอนเงิน/สิ่ งที่มีมูลค่าระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอก
ตอบ ค.เป็ นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเงินของกิจการ
8. ข้อใดที่ทาให้งบทดลองไม่ลงตัว
ก.ลืมลงรายการนาเงินมาลงทุนเพิม่
ข.กูเ้ งินจากธนาคารแต่บนั ทึกรายการเป็ นรายได้
ค.จ่ายค่าโทรศัพท์ 5,000 บาท บันทึกเป็ น 500 บาท
ง.เก็บยอดดุลเดบิต 2,200 มาลงงบทดลอง 2,000 บาท
ตอบ ง.เก็บยอดดุลเดบิต 2,200 มาลงงบทดลอง 2,000 บาท
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9. เมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2550กิจการแห่งหนึ่งซื้ อหุ้นสามัญธนาคารกรุ งเทพจานวน12000หุ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเป็ นเวลา5ปี หลักทรัพย์ดงั กล่าวจัดอยูใ่ นประเภทใด
ก.หลักทรัพย์ประเภทมีตวั ตน
ข.หลักทรัพย์ประเภทไม่มีตวั ตน
ค.หลักทรัพย์ประเภทหมุนเวียน
ง.หลักทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน
ตอบ ง.หลักทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน
10. การให้ของสมนาคุณแก่ลกู ค้า จัดเป็ นหนี้สินในลักษณะใด
ก.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถ กาหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอน
ข.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วและสามารถกาหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอน
ค.หนี้สินหมุนเวียนที่อาจเกิดขึ้น
ง.หนี้สินระยะยาว
ตอบ ก.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถ กาหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอน
11. ข้อใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการร่ วมค้า
ก.ผูร้ ่ วมค้าทุกคนต้องนาเงินสดมาลงทุน
ข.เมื่อได้กาไรจากเงินที่ลงทุนจะนาไปบริ จาคด้วยกัน
ค.ข้อตกลงตามสัญญากาหนดให้มีอานาจในการควบคุมด้วยกัน
ง.หากใครนาเงินมาลงทุนมากที่สุดจะได้กาไรในอัตรามากที่สุด
ตอบ ค.ข้อตกลงตามสัญญากาหนดให้มีอานาจในการควบคุมด้วยกัน
12. ข้อใดไม่ใช่ ประเภทของธุรกิจที่ดาเนิ นธุรกิจร่ วมค้าได้
ก.ธุรกิจสร้างและจาหน่ายภาพยนตร์
ข.ธุรกิจการจัดสรรที่ดิน
ค.ธุรกิจขายสิ นค้า
ง.ธุรกิจธนาคาร
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ตอบ ง.ธุรกิจธนาคาร
13. ข้อใดไมใช่สาเหตุการทาธุรกิจร่ วมค้า
ก.ลดการเสี่ ยงภัย
ข.ประหยัดค่าใช้จ่าย
ค.ได้กาไรมากขึ้น
ง.รวบรวมเงินทุนและบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ตอบ ค.ได้กาไรมากขึ้น
14. วิธีบนั ทึกบัญชีแบบไม่เปิ ดสมุดบัญชีร่วมค้าของกิจกิจกรรมร่ วมค้าเมื่อเปิ ดแยกประเภทของ
กิจการร่ วมค้าจะดูสมุดบัญชีของใคร
ก. สมุดบัญชีของคนที่เป็ นผูจ้ ดั การ
ข. สมุดบัญชีของคนที่ทาหน้าที่ขาย
ค. สมุดบัญชีของคนที่นาเงิน/สิ นค้ามาลงทุน
ง. สมุดบัญชีของผูร้ ่ วมค้าคนใดคนหนึ่ง
ตอบ ง. สมุดบัญชีของผูร้ ่ วมค้าคนใดคนหนึ่ง
15. สิ ทธิส่วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า จะปรากฏในงบใดอย่างไร
ก.งบดุล ทางด้านหนี้สิน
ข.งบกาไรขาดทุน ถือเป็ นรายได้
ค.งบดุลทางด้านสิ นทรัพย์
ง.งบกาไรขาดทุน ถือว่าเป็ นค่าใช้จ่าย
ตอบ ค.งบดุลทางด้านสิ นทรัพย์
16. บัญชีทางด้านผูร้ ับฝากขายในด้านบัญชีน้ นั เป็ นบัญชีลกั ษณะใดบ้าง
ก.บัญชีฝากขาย เป็ นบัญชีลกู หนี้
ข.บัญชีฝากขายเป็ นบัญชีลกู หนี้และเจ้าหนี้
ค.บัญชีรับฝากขาย เป็ นทั้งบัญชีลกู หนี้และเจ้าหนี้
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ง.บัญชีรับฝากขาย เป็ นบัญชีเจ้าหนี้
ตอบ ค.บัญชีรับฝากขาย เป็ นทั้งบัญชีลกู หนี้และเจ้าหนี้
17. การแสดงรายการกาไรจากการขาย ตามสัญญาผ่อนชาระรอตัดบัญชีในงบการเงิน จะแสดง
อย่างไร
ก.แสดงเป็ นรายการหักจากขายตามสัญญาผ่อนชาระในงบกาไรขาดทุน
ข.แสดงเป็ นรายการหักจากกาไรขั้นต้นในงบกาไรขาดทุน
ค.แสดงเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนในงบดุล
ง.แสดงเป็ นหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล
ตอบ ง.แสดงเป็ นหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล
1-50 ข้อเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี
-CIA เป็ นคาย่อมาจาก Certified Internal Auditor มาตรฐานการทางานให้สูงทัดเทียมระดับ
สากล
-CPA มาตรฐานการสอบบัญชีบุคคล
-Impact testing ผลกระทบเกี่ยวกับการทดสอบเครื่ องมือ-เทคโนโลยี
Substantive testing เกี่ยวกับการทดสอบมีอยูจ่ ริ ง
-ข้อใดไม่ใช่จริ ยธรรมของผูต้ รวจสอบภายใน..
-No Reliance..ขาดความน่าเชื่อมัน่ -เชื่อถือ
-คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทอย่างไร
-ข้อแตกต่างระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั ผูต้ รวจสอบภายใน
-COSO : การบริ หารความเสี่ยงกับการเพิ่มคุณค่าองค์กร
-COSO เป็ นคาย่อจาก Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission
-คณะทางานประกอบด้วยสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง คือ
1. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
2. American Accounting Association (AAA)
3. Financial Executives Institute (FEI)
4. Institute of Internal Auditors (IIA)
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5. Institute of Management Accountants (IMA)
-ประเทศไทยเริ่ มให้มีการตรวจสอบภายในปี พศ. ใด
2512,2522,2532,2542
=>พ.ศ.2532 ผูป้ ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย (สตท.)
ข้อ 51-100 นอกเหนือคาบรรยาย ออกไปซะทัว่
-รางวัลโนเบลของประเทศสวีเดน เทียบในไทย..
-SME คือ
-หนี้นอกระบบ.. ยืมง่าย จ่ายยาก ทวงโหด
-นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ เป็ นโฆษกพรรค..เพื่อไทย
-ข้อใดเป็ นทฤษฎีของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์.. ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
-การบริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองต่อครั้ง.. 100 200 500 1000 (ถ้าถามขั้นต่าที่จะบริ จาคก็
พอจะตอบได้)
-ในคดีฉ้อโกงที่ดินในโครงการก่อสร้างบ่อบาบัดน้ าเสี ยคลองด่าน จ.สมุทรปราการ..วัฒนา อัศว
เหม
-สส 480 สว 150
-รัฐสภา 630
-ตาแหน่งสูงสุดของศาสนา..จุฬาราชมนตรี
-อบจ. ภาษีธุรกิจเฉพา
-อบจ. ค่าภาคหลวงแร่
-คนต่างด้าว.. เพื่อจนจีน
-กรรมการตรวจรับ..
-การแบ่งส่วนราชการในกระทรวง..
-ผูแ้ ทนคณะกรรมการมาจาก อบจ..
-ข้อใดไม่ใช่การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต..
-การทาสัญญาค่าปรับ 0.01-0.20
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คดีอาญา คือ
1.เอกชนฟ้องร้องกัน
2.รัฐบาลฟ้องร้องกัน
3.รัฐบาลฟ้องร้องประชาชน
4.ประชาชนฟ้องร้องรัฐบาล
คดีอาญา หมายถึง คดีที่เกี่ยวกับความผิดและมีโทษซึ่งกาหนดไว้ในประมวญกฎหมายอาญาและ
กฎหมายอื่น ๆเช่นพระราชบัญญัติตา่ งๆ ที่มีโทษทางอาญา เช่นความผิดตาม พระราชบัญญัติ
อาวุธปื น พระราชบัญญัติจราจรทางบก เป็ นต้น ซึ่ งโทษ
ทางอาญานั้นมีอยู่ ๕ ประการด้วยกันคือ ประหารชีวติ จาคุก กักขังปรับ และริ บทรัพย์สิน และ
ประเภท ของคดีอาญา นั้นแบ่งเป็ น ๒ ประเภท คือคดีอาญาแผ่นดินหรื อคดีอาญา
ที่ยอมความไม่ได้เช่น คดีฆ่าคนตายหรื อคดีลกั ทรัพย์ และคดีอาญา อีกประเภทหนึ่ง
คือคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดต่อส่วนตัว หรื อคดีอาญาที่สามารถยอมความกันได้ เช่น คดี
ยักยอกทรัพย์ เป็ นต้น
.. แล้วจะตอบข้อไหนเนี่ย
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1. 3 E Audit คือ
2. เลขที่กระดาษทาการใส่ไว้ที่ใด มุมบนขวา มุมบนซ่าย มุมล่างขวา มุมล่างซ้าย
3. การประเมินการควบคุมภายในด้วยตัวเองคือ CSR CSA CPA
4. การตรวจสอบกรณีพิเศษ คือ
5. รู ปสัญลักษณ์ 3 เหลี่ยมคือ
6. รู ปสัญลักษณ์ 5 เหลี่ยม คือ
7. ปัจจัยเสริ มความสาเร็จของรายการตรวจสอบภายในคือ
8.ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการตรวจสอบภายใน
และอีกมากมายที่จาได้แต่ตอบไม่ได้ ถ้าคุณ pk napet ตอบได้ ช่วยตอบให้ดว้ ยนะคะ
มือใหม่ตรวจสอบภายในคะ
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ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เรี ยกว่า SET INDEX (น่าจะตอบข้อนี้ อ่ะนะ ไม่แน่ใจ)
วันสะบาโต (ภาษาอังกฤษ: Sabbath) เป็ นวันสาคัญทางศาสนายิว และศาสนาคริ สต์บางคณะ
นิกาย สะบาโต มาจากภาษาฮีบรู "ซับบาธ" แปลว่า "พัก" พระเจ้าทรงสร้างโลก เว้นและพักวันที่
7 เพื่อให้มนุษย์ได้ปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่าง ถือเป็ นวันบริ สุทธิ์ห้ามทากิจกรรมใดๆ ทุกอย่างได้ถือว่า
วันนี้เป็ นวันพักผ่อน เป็ นวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้ทากิจกรรมที่เป็ นกุศล เช่น การสวดมนต์
อธิษฐานภาวนาการอ่านพระคัมภีร์ และขอบคุณพระเจ้า
-3 E Audit คือ การปฏิบตั ิงานและขอบเขต Economy Efficiency Effective เพื่อ.. ประหยัด
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
-เลขที่กระดาษทาการใส่ไว้ที่ใด มุมบนขวา (ไม่แน่ใจว่าตอบข้อนี้ไหม)
-การตรวจสอบกรณีพิเศษ คือ.. การได้รับมอบห มายให้ปฏิบตั ิงานด้านใดด้านหนึ่งก็ตามที่
นอกเหนือไปจากงานปกติที่กระทาอยู่ เช่น การตรวจสอบ กรณียกั ยอกเงิน หรื อทรัพย์สิน การ
ตรวจสอบการจัดซื้ อ/จัดจ้าง การตรวจสอบกรณีการทุจริ ต เป็ นต้น
-รู ปสัญลักษณ์ 3 เหลี่ยมคือ เริ่ มต้น.. รึ ป่าว
-ปัจจัยเสริ มความสาเร็จของรายการตรวจสอบภายในคือ ความสาคัญและมีคุณค่า แสดงความ

ติวสอบline:itsara994

คิดเห็นและมีส่วนร่ วม ประโยชน์ที่ผใู้ ช้จะได้รับเข้าใจและปฏิบตั ิ หลักการเขียนรายงานที่
ดี ผูส้ อบเตรี ยมหลักฐานอ้างอิงและตอบข้อซักถาม

