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แนวข้อสอบกรมสรรพากร  
1. การยืน่ฟ้องลม้ละลายบุคคลธรรมดา ตอ้งมีมูลหน้ีเป็นจ านวนเท่าใด  
ก. มูลหน้ี  1,000,000                                           ข.มูลหน้ี  2,000,000 
ค.มูลหน้ี  3,000,000                                           ง. มูลหน้ี 500,000)  
 
2. การยืน่ฟ้องลม้ละลายส าหรับนตตตบุคคล ตอ้งมีมูลหน้ีเท่าใด  
ก. มูลหน้ี 2,000,000                                           ข.มูลหน้ี 3,000,000 
ค.มูลหน้ี 4,000,000                                            ง. มูลหน้ี 500,000)   
 
3. การตตดต่อสอบถามขอ้มูลโดยตรงกบัสรรพากรสามารถผา่นช่องทางใด  
ก. Contact us ระบบสรรพากรถาม –ตอบ          ข. Rd Call  Center   1161 
ค.Web Call  us                                                   ง. ถูกทุกขอ้ 
 
4. ผูมี้เงตนไดท่ี้ตอ้งเดตนทางออกจากราชอาณาจกัร ตอ้งยืน่ค  าร้องภายในก่ีวนั  
ก. ล่วงหนา้ 15 วนัก่อนออกเดตนทาง                   ข.ล่วงหนา้  7 วนัก่อนออกเดตนทาง  
ค.ล่วงหนา้  5 วนัก่อนออกเดตนทาง                     ง.ล่วงหนา้  3 วนัก่อนออกเดตนทาง 
 
5. สรรพากรแบ่งส่วนราชการออกเป็นภาคมีทั้งหมดก่ีภาค  
ก. 12 ภาค                                                     ข. 10 ภาค 
ค.  8 ภาค                                                      ง.   5 ภาค 
 
6. ผูมี้หนา้ท่ีช าระภาษีมูลค่าเพต่มตอ้งยืน่แบบช าระภาษี ภายใน ก่ีวนั 
ก. วนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป                       ข.วนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป  
ค.วนัท่ี 25 ของเดือนถดัไป                      ง.วนัท่ี 30 ของเดือนถดัไป  
 
7. ในการหกั ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ใหใ้หผู้มี้หนา้ท่ีหกัตอ้งน าส่งกรมสรรพากรภายในก่ีวนั 
ก. ภายใน 7 วนั นบัแต่สต้นเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงตนไดพ้ึงประเมตน  
ข.ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไดพ้ึงประเมตน 
ค.ภายใน 15 วนั นบัแต่สต้นเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงตนไดพ้ึงประเมตน 
ง.ภายใน15 วนั นบัแต่วนัท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไดพ้ึงประเมตน 
 
8. เม่ือมีขอ้สงสัยวา่มีการประเมตนภาษีไม่ถูกตอ้ง สามารถท าการ ยืน่ฟ้องร้องไดภ้ายในก่ีปี  
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ก. ภายใน 1 ปี                                                         ข. ภายใน 3 ปี  
ค. ภายใน 4 ปี                                                         ง. ภายใน 5 ปี  
 
9.เม่ือมีขอ้สงสัยวา่มีการประเมตนภาษีไม่ถูกตอ้ง การฟ้องร้องภาษีมีอายคุวามก่ีปี นบัแต่วนัท่ีเกตดภาษี  
ก.อายคุวาม 5 ปี                                                  ข.อายคุวาม 6 ปี 
ค.อายคุวาม 8 ปี                                                  ง.อายคุวาม 10 ปี 
 
10. แบบท่ีใชใ้นการยืน่ช าระภาษีมูลค่าเพต่ม คือ แบบอะไร 
ก.แบบ ภ.ธ.30                                              ข.แบบ ภ.ธ.30 
ค.แบบ ภ.พ.09                                             ง.แบบ ภ.พ.30 
 
11. แบบท่ีใชใ้นการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดภาษีมูลค่าเพต่ม คือ แบบอะไร 
ก. แบบ ภ.พ.09                                          ข.แบบ ภ.พ.30 
ค.แบบ ภ.ธ.09                                           ง.แบบ ภ.ธ.30 
 
12. อตัราการเสียภาษีเงตนไดบุ้คคลธรรมดา ประเทศไทย เรต่มท่ีเท่าไหร่ 
ก.เรต่มตั้งแต่  0% - 37%                            ข.เรต่มตั้งแต่  5% - 37% 
ค. เรต่มตั้งแต่  0% - 35%                           ง.เรต่มตั้งแต่  5% - 35% 
 
13.เม่ือมีขอ้สงสัยหรือมีปัญหาเร่ืองภาษีสามารถโทรศพัทส์อบถามไดท่ี้ สายด่วนสรรพากร เบอร์โทรศพัท์
เบอร์อะไร 
ก.1661                                                     ข. 1161 
ค.6611                                                     ง.6161 
 
14. ตราสัญลกัษณ์ ของกรมสรรพากรคืออะไร 
 ก.พระอุเทนทรงครุฑ                            ข.พระอุเทนทรงครุฑพา่ห์ 
ค.พระอุเทนทรงจะเข ้                           ง. พระอุเทนดีดพตณ 
 
15. ขอ้ใดคือภาษีทางตรง  
ก.ภาษีมูลค่าเพต่ม                                     ข.ภาษีเงตนไดน้ตตตบุคคล 
ค.ภาษีเงตนไดบุ้คคลธรรมดา                ง.ถูกทั้ง ข.และ ค. 
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16. อตัราภาษีเงตนไดบุ้คคลธรรมดา มีการจดัเก็บในอตัรา ใด 
ก.อตัราคงท่ี                                              ข.อตัรากา้วหนา้ 
ค.อตัราถอยหลงั                                      ง.ขอ้ ก. และ ข. ถูกตอ้ง 
 
17.เพื่อส่งเสรตมการปกครองในระบอบประชาธตปไตยในการ บรตจาคเงตนใหพ้รรคการเมือง ตอ้งมียอดช าระ
ภาษีตั้งแต่จ านวนเท่าใด  
ก. 100 บาทข้ึนไป                                           ข. 200 บาทข้ึนไป 
ค. 300 บาทข้ึนไป                                           ง. 500 บาทข้ึนไป 
 
18.เม่ือมีการหลีกเล่ียงภาษีตอ้งรับ โทษทางภาษีคือขอ้ใด  
ก.เบ้ียปรับ                                                        ข.เงตนเพต่ม 
ค.เบ้ียปรับและโทษทางอาญา                          ง. เบ้ียปรับและเงตนเพต่ม 
 
19.เม่ือมีเหตุใหไ้ม่สามารถช าระภาษีไดท้ั้งหมดและมีความประสงคจ์ะขอผอ่นช าระภาษีตอ้งมี ยอดภาษี
เท่าใดข้ึนไปจึงจะสามารถผอ่นช าระได ้3 งวด  
ก. 2,000 บาท                                           ข. 3,000 บาท 
ค. 4,000 บาท                                           ง. 5,000 บาท 
 
20. ในการยืน่แบบเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพต่ม 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.มี 4 ประเภท                                          ง.มี 5 ประเภท 
 
22. ยืน่แบบ ภ.ง.ด.50 ตอ้งยืน่ภายในก่ีวนั  
ก. ภายใน 100 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี 
ข. ภายใน 150 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี 
ค. ภายใน 180 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี 
ง. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี 
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23. การยืน่แบบบุคคลธรรมดาคร่ึงปี ตอ้งใชแ้บบใดในการยืน่  
ก.ภ.ง.ด.91                                                    ข.ภ.ง.ด.92 
ค.ภ.ง.ด.93                                                    ง.ภ.ง.ด.94 
 
24. ผูมี้เงตนไดท่ี้เกตดข้ึนระหวา่งปีภาษีมีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบฯก็ต่อเม่ือมีเงตนไดถึ้งเกณฑข์ั้นต ่าตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  ค าวา่ปีภาษี ตอ้งเรต่มจากเดือนอะไร 
ก. มกราคม – กนัยายน                             ข. กุมภาพนัธ์ -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. ยืน่อุทธรณ์ภาษีต่อคณะกรรมการพตจารณาอุทธรณ์ ภายในก่ีวนั  
ก. 15 วนั                                       ข. 30 วนั 
ค. 90 วนั                                       ง. 180 วนั 
 
27. ผูมี้เงตนไดต้อ้งอยูใ่นประเทศไทยไมน้อ้ยกวา่ระยะเวลาเท่าใด  
ก. ชัว่ระยะเวลา 180 วนั 
ข. ชัว่ระยะเวลา 360 วนั 
ค. ชัว่ระยะเวลาหรือหลายระยะเวลารวมถึง 180 วนั 
ง. ชัว่ระยะเวลาหรือหลายระยะเวลารวมถึง 360 วนั 
 
28. วตชาชีพอตสระ ตามประมวลรัษฎากร อยูใ่นมาตราใด 
ก. มาตรา 40 (3)                        ข. มาตรา 40 (4) 
ค. มาตรา 40 (5)                        ง. มาตรา 40 (6) 
 
29. การขอคืนภาษีอากรแสตมป์ตอ้งยืน่ค  าร้องภายใน ระยะเวลาเท่าไหร่ 
ก.ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีเสียอากรหรือเงตนเพต่ม 
ข.ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีเสียอากรหรือเงตนเพต่ม 
ค.ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีเสียอากรหรือเงตนเพต่ม 
ง.ภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีเสียอากรหรือเงตนเพต่ม 
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30. ฐานภาษีของภาษีเงตนไดบุ้คคลธรรมดา  
ก.ก าไรสุทธต                                                         ข. ยอดรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 
ค.การจ าหน่ายก าไรออกจากประเทศ                        ง.ถูกทุกขอ้ 
 
31. ผูใ้ดมีอ านาจสั่งยดึทรัพยก์รณีผูมี้เงตนไดไ้ม่ยอมช าระภาษีเงตนได ้ 
ก.ผูอ้  านวยการส านกั                                               ข.สรรพากรภาค 
ค.รองอธตบดีกรมสรรพากร                                     ง.อธตบดีกรมสรรพากร 
 
32.หลกัการเสียภาษีท่ีดี  
ก.หลกัความเป็นธรรม                                            ข.หลกัความยดืหยุน่ 
ค.หลกัความสะดวก                                                ง.ถูกทุกขอ้ 
 
 33. นตตตบุคคลท่ีมีสถานประกอบการอยูใ่นกรุงเทพฯยืน่ค  าร้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพต่มไดท่ี้ 
ก.ส านกังานสรรพากรพื้นท่ี                                  ข.ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขา 
ค.ส านกังานสรรพากรภาค                                    ง.ส านกังานสรรพากรทุกท่ี 
 
34. อตัราภาษีมูลค่าเพต่ม (ออกคลา้ย ๆ กนัเป็น 2 ขอ้)  
ก.ร้อยละ 0                                                           ข.ร้อยละ 6 
ค.ร้อยละ 7                                                           ง.ร้อยละ 10 
 
35. นตตตบุคคลตอ้งยืน่ค  าร้องขอมีและใชเ้ลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรภายในก่ีวนั  
ก.ภายใน30 วนั นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนนตตตบุคคล 
ข.ภายใน60 วนั นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนนตตตบุคคล 
ค.ภายใน30 วนั นบัแต่วนัท่ีประกอบกตจการ 
ง.ภายใน60 วนั นบัแต่วนัท่ีประกอบกตจการ 
 
36. การเปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกบัทะเบียนภาษีมูลค่าเพต่มตอ้งแจง้ภายในก่ีวนั  
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 
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ค.ปรับ 500 บาท                                                       ง.ปรับ 1500 บาท 
 
38.แบบท่ีสามารถยืน่ผา่นระบบอตนเตอร์เน็ตไดคื้อ แบบอะไร 
ก.ภาษีเงตนไดบุ้คคลธรรมดา(ภ.ง.ด.1 ,ภ.ง.ด.2 ,ภ.ง.ด.3) 
ข.ภาษีเงตนไดน้ตตตบุคคล (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. ภาษีมูลค่าเพต่ม (ก.พ.30 ,ก.พ. 36) 
ง. ถูกทุกขอ้ 
 
 39. ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพต่มตอ้งมีรายไดเ้กตนจ านวนเท่าใด  
ก. 1.5 ลา้นบาทต่อปี                                            ข. 1.8 ลา้นบาทต่อปี  
ค. 2.5 ลา้นบาทต่อปี                                            ง. 2.8 ลา้นบาทต่อปี  
 
40. ขอ้ใดเป็นภาษีท่ีกรมสรรพากรมีหนา้ท่ีจดัเก็บ ตามประมวลรัษฎากร  
ก.ภาษีเงตนได ้ภาษีมูลค่าเพต่ม ภาษีการคา้ อากรแสตมป์ 
ข.ภาษีเงตนได ้ภาษีมูลค่าเพต่ม ภาษีธุรกตจเฉพาะ อากรแสตมป์ 
ค.ภาษีเงตนได ้ภาษีมูลค่าเพต่ม ภาษีสุรา อากรแสตมป์ 
ง.ภาษีเงตนได ้ภาษีมูลค่าเพต่ม ภาษีธุรกตจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน 
 
41.วตสัยทศัน์กรมสรรพากร  
ก.จดัเก็บภาษีทัว่ถึงและเป็นธรรม 
ข.โปร่งใส เตม็ใจบรตการ 
ค.ระบบมาตรฐานบรตการดว้ยใจ 
ง. ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบรตการประชาชน และเก็บภาษีทัว่ถึง เป็นธรรม  
 
42. ผูอ้  านาจในการอนุมตัตใบรับรองใหผู้ส้อบบญัชีผูรั้บใบอนุญาต  
ก.อธตบดีกรมการคา้                                           ข.อธตบดีกรมสรรพากร 
ค.ปลดักระทรวงพาณตชย ์                                  ง.ปลดักระทรวงการคลงั 
 
43.ผูใ้ดไม่มีหนา้ท่ีเสียภาษีเงตนไดบุ้คคลธรรมดา  
ก. คนไทยท่ียงัไม่บรรลุนตตตภาวะ                            ข.หา้งหุน้ส่วนสามญั  
ค. ผูมี้เงตนไดเ้กตน 150,000 บาทต่อปี                        ง. หา้งหุน้ส่วนสามญันตตตบุคคล  
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44. กรมสรรพากรจะเป็นผูอ้อกเลขประจ าตวัใหแ้ก่ 
ก. บุคคลธรรมดา จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพต่ม 
ข. นตตตบุคคลจดทะเบียน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพต่ม 
ค. คณะบุคคล,กองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง ,บุคคลต่างดา้ว 
ง. ขอ้ (1) และ (2) 
 
45. Web Site ของกรมสรรพากร คือ  
ก. www.rd.co.th 
ข. www.rd.com 
ค. www.rd.go.th 
ง. www.rdsrv.go.th 
เฉลย 
1.ก 2.ก 3.ก 4.ก 5.ก 6.ข 7.ก 8.ง 9.ง 10.ง 
11.ก 12.ง 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.ค 45.ค      
 
 
 

http://www.rdsrv.go.th/

