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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพากร
ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางแผนปฏิรูปการปกครองแล้ว ก็ได้ทรงวาง
ระเบียบกิจการคลังใหม่โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในปี พ.ศ. 2416 เพื่อเก็บ
รายได้ภาษีอากรของแผ่นดินมารวมไว้ ณ ที่แห่งเดียว ต่อมาจึงยกเป็นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีเสนาบดี
ประจําต่างหากในปี พ.ศ. 2435 การภาษีอากรก็ได้ทรงปรับปรุงใหม่ โดยแต่งตั้งข้าหลวงคลังไปประจําทุก
จังหวัดและทุกมณฑลเพื่อทําหน้าที่เก็บภาษีอากรจากราษฎรโดยตรงแล้วรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งมารวมไว้ ณ
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ราษฎรไม่ต้องเสียภาษีอากรมากน้อยลักลั่นกันเหมือนแต่ก่อน ทั้งนี้ย่อมเป็นการ
ปรับปรุงระบบการคลังอย่างยิ่งใหญ่ ทําให้ผลประโยชน์รายได้ของแผ่นดิน เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ในด้าน
รายจ่ายก็ทรงวางพิกัดอัตราเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตามตําแหน่งเป็นที่แน่นอนแทนเงินเบี้ยหวัดที่จ่ายแต่เดิม
และยังพระราชทานเบี้ยบํานาญแก่ข้าราชการเพื่อเป็นเครื่องเลี้ยงชีพเมื่อรับราชการไม่ได้แล้ว อนึ่ง ในปี พ.ศ.
2439 พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการจัดทํางบประมาณแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรก อันเป็นแบบ
ฉบับที่จะต้องทํางบประมาณแผ่นดินสืบมาทุกปี
ครั้นปี พ.ศ. 2463 (ร.ศ.112) ประเทศไทยต้องประสบวิกฤตทางการเมืองอย่างหนัก ด้วยฝรั่งเศสยก
กองทหารมารุกรานดินแดนฝั่งแม่น้ําโขง รัฐบาลจําเป็นต้องส่งทหารไปตั้งรับข้าศึกที่เมืองอุบลราชธานี ทําให้
เมืองปราจีนบุรีมีความสําคัญ ทางด้านยุทธศาสตร์และทาง การเมืองขึ้น ฉะนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตั้งเมืองปราจีนบุรีเป็นมณฑลขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และโปรดให้พระยาฤทธิรงค์รณเฉท (ศุกร์ ชู
โต) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาล ต่อมาในการประชุม สมุหเทศาภิบาลครั้งแรกในปี พ.ศ. 2438 พระยาฤทธิรงค์รณ
เฉท กราบทูลเสนาบดีกระทรวง มหาดไทยว่าอากรค่าน้ําในมณฑลปราจีนบุรี รัฐบาลได้รับเงินอากรเข้าพระ
คลัง น้อยกว่าเท่าที่ควรจะได้ เพราะนายอากรที่รับผูกขาดไม่มีเวลาที่จะเก็บได้ทั่วถึง ถ้าให้สมุหเทศาภิบาล
จัดเก็บอากรค่าน้ําและ ให้รางวัลส่วนลดแก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ให้เป็นพนักงานเก็บ กํ า ปั่ น เ ก็ บ
เงิน
จะได้เงินหลวงเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจึงนําความไปกราบทูลกรมขุนศิริธัช
สังกาศ เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติซึ่งไม่ทรงเห็นชอบด้วย ดังปรากฎข้อความในหนังสือ สาส์นสมเด็จ
ลายพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยาดํารงฯซึ่งทรงดํารงตํา แหน่งเสนาบดี กระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น มี
หนังสือทูลสมเด็จกรมพระยานริศราฯ ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2478 อธิบายเรื่องเปลี่ยนวิธีเก็บภาษีอากร
ดังนี้
"หลายปีมาแล้วเมื่อ เซอร์ เอดวาร์ด กุ๊ก ยังเป็นที่ปรึกษากระทรวงพระคลัง วันหนึ่งมาหาหม่อมฉันที่
วั ง วรดิ ศ พู ด ขึ้ น ว่ า แกตรวจดู จํ า นวนเงิ น แผ่ น ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ ประจํ า ปี ย้ อ นถอยหลั ง ขึ้ น ไปถึ ง รั ช กาลที่ 5 เกิ ด
ประหลาดใจด้วยเห็นเงินจํานวนรายได้ตั้งแต่ ค.ศ. 1896 (พ.ศ. 2439) เพิ่มขึ้นปีละมาก ๆ ไปตรวจดูทางภาษี
คูมือเตรียมสอบเจาพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
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แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพากร
1. ข้อใดหมายถึง “กรมสรรพากร”
1. The Treasury Department
2. The Revenue Department
3. The Customs Department
4. The Excise Department
2. “กรมสรรพากร” สังกัดกระทรวงใด
1. กระทรวงการคลัง
2. กระทรวงพาณิชย์
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. กระทรวงคมนาคม
3. “กรมสรรพากร” เริ่มก่อตั้งในสมัยรัชกาลใด
1. รัชกาลที่ 5
2. รัชกาลที่ 6
3. รัชกาลที่ 7
4. รัชกาลที่ 8
4. “กรมสรรพากร” ก่อตั้งเมื่อวันใด
1. 7 ตุลาคม พ.ศ. 2430
2. 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
3. 7 ตุลาคม พ.ศ. 2475
4. 7 ตุลาคม พ.ศ. 2476
5. “กรมสรรพากร” ได้แบ่งพื้นที่การบริการออกเป็นภูมิภาคต่าง ๆ รวมกี่ภาค
1. 9 ภาค
2. 10 ภาค
3. 11 ภาค
4. 12 ภาค

คูมือเตรียมสอบเจาพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษีอากร
รัฐบาลในปัจจุบันมีหน้าที่หลายประการในการทําให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขนอกจากหน้าที่ในการรักษา
ความสงบภายในประเทศ และป้องกันประเทศจากการรุกรานของข้าศึกศัตรูแล้ว ยังมีหน้าที่ในด้านการจัดการ
ดูแลและส่งเสริมการสาธารณสุขการศึกษา การเกษตร การอุตสาหกรรม การสื่อสาร การพลังงาน และการ
พาณิชย์อื่นๆ อีกด้วย
การดําเนินกิจการของรัฐบาลดังกล่าว เห็นได้ชัดเจนว่าต้องมีค่าใช้จ่ายรัฐบาลจึงจําเป็นต้องหารายได้
เพื่อให้พอกับค่าใช้จ่ายนั้น รายได้ของรัฐบาลได้มาจากหลายทาง เช่น จากการเก็บภาษีอากร การขายสินค้า
การให้บริการ การรับบริจาคหรือความช่วยเหลือ ฯลฯ แต่ในบรรดารายได้เหล่านี้ ภาษีอากรเป็นแหล่งรายได้
ที่สําคัญที่สุดของรัฐบาล บางครั้งรัฐบาลอาจต้องกู้ยืมเงิน หรือพิมพ์ธนบัตรด้วย

ความหมายของภาษีอากร
ความหมายของภาษีอากรอาจแบ่งเป็น 2 แนว
แนวที่ 1 อธิ บ ายว่ า ภาษี อากรคื อสิ่ งที่ รั ฐ บาลบั งคั บ เก็ บ จากราษฎร และนํ าไปใช้ เพื่ อประโยชน์
ส่วนรวม โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร
แนวที่ 2 อธิบายว่า ภาษีอากรคือเงินได้หรือทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล
แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืมหรือขายสินค้า หรือให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล

วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร
การเก็บภาษีอากร นอกจากมีวัตถุประสงค์ในการหารายได้เพื่อให้พอกับค่าใช้จ่ายของรัฐบาลแล้ว ใน
ปัจจุบันภาษีอากรยังเป็นเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการกระจายรายได้ ส่งเสริมความเจริญเติบโตธุรกิจ
การค้า รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ช่วยควบคุมการบริโภคของประชาชน หรือเพื่อสนองนโยบายบาง
ประการของรัฐบาล (เช่น การศึกษา การสวัสดิการสังคม นโยบายประชากร) ด้วย

ลักษณะของภาษีอากรที่ดี
รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับมักมีบัญญัติให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายบัญญัติใน
การบัญญัติกฎหมายภาษีอากรที่ดีนั้น มีหลักการบ่งประการที่ควรคํานึงถึง เพื่อประชาชนมีความสมัครใจในการ
เสียภาษีอากรและให้กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาษีอากรที่ดีมีลักษณะดังนี้

คูมือเตรียมสอบเจาพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

กรมสรรพากร
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แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษีอากร
1. ข้อใดเป็นภาษีที่กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บ ตามประมวลรัษฎากร
1. ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์
2. ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีโรงเรือน อากรแสตมป์
3. ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีน้ํามัน อากรแสตมป์
4. ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีที่ดิน อากรแสตมป์
2. ใบผ่านภาษีมีอายุการใช้งานนานเท่าใดนับแต่วันออก
1. 15 วัน
2. 30 วัน
3. 45 วัน
4. 60 วัน
3. ผู้ใดไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1. คนไทยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
3. คนที่มีรายได้ไม่ถึง 150,000 บาทต่อปี
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
4. เด็กชายดํา อายุ 7 ขวบ มีเงินได้ 3 แสนบาท จากการแข่งขันเกมส์โชว์ จะต้องนําเงินได้มาเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่อย่างไร
1. ไม่ต้องเสียภาษีเพราะยังไม่ใช่เงินได้ขณะที่เป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะ
2. ไม่ต้องเสียภาษีเพราะเงินได้สุทธิยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี
3. ต้องนํามาเสียโดยบิดามีหน้าที่ยื่นแทน
4. ต้องนํามาเสียโดยเด็กชายดําต้องไปยื่นเสียภาษีด้วยตนเองโดยบิดาหรือมารดาพาไป
5. หากไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงานสรรพากร ผู้เสียภาษีต้องดําเนินการอย่างไร
1. ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงาน
2. ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
3. ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมสรรพากร
4. ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง
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พระราชบัญญัติ
ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
พุทธศักราช ๒๔๘๑

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
อาทิตย์ทิพอาภา
พล. อ.เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑
เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรตราประมวลรัษฎากรเพื่อปรับปรุงการรัษฎากรตามหลักความ
เป็นธรรมแก่สังคม
จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติให้ ใช้ บ ทบั ญ ญั ติ แห่ งประมวลรั ษฎากร
พุทธศักราช ๒๔๘๑”
มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ใช้ประมวลรัษฎากรตามที่ตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๖ ว่าด้วยอากรแสตมป์นั้น ให้
ใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ เป็นต้นไป
มาตรา ๔ นับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการ พุทธศักราช ๒๔๖๘
(๒) พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินค่านา ร.ศ. ๑๑๙
(๓) พระราชบัญญัติลักษณะการเก็บภาษีค่าที่ไร่อ้อย พุทธศักราช ๒๔๖๔
(๔) พระราชบัญญัติเปลี่ยนวิธีเก็บภาษียา ร.ศ. ๑๑๙
(๕) ประกาศพระราชทานยกเงินอากรสวนใหญ่ค้างเก่าและเดินสํารวจต้นผลไม้ใหม่ สําหรับเก็บเงิน
อากรสวนใหญ่ รัตนโกสินทรศก ๑๓๐
(๖) พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ พุทธศักราช ๒๔๗๕
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ประมวลรัษฎากร
ลักษณะ ๑
ข้อความเบื้องต้น
มาตรา ๑ กฎหมายนี้ให้เรียกว่า “ประมวลรัษฎากร”
มาตรา ๒ ในประมวลรัษฎากรนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามประมวลรัษฎากรนี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย
“อําเภอ” หมายความว่า นายอําเภอ สมุห์บัญชีอําเภอ หรือสมุห์บัญชีเขต
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงหัวหน้าเขต และปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอด้วย
“ที่ว่าการอําเภอ” หมายความรวมถึงที่ว่าการเขต และที่ว่าการกิ่งอําเภอด้วย
“องค์การของรัฐบาล” หมายความว่า องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของ
รัฐบาลและกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็น
เจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย
“ประเทศไทย” หรือ “ราชอาณาจักร” หมายความรวมถึงเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิของประเทศไทย
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป และตามความตกลงกับต่างประเทศด้วย
มาตรา ๓ บรรดารั ษฎากรประเภทต่ า ง ๆ ซึ่ งเรี ย กเก็ บ ตามประมวลรั ษฎากรนี้ จะตราพระราช
กฤษฎีกาเพื่อการต่อไปนี้ก็ได้ คือ
(๑) ลดอัตรา หรือยกเว้นเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพของท้องที่บางแห่งหรื อ
ทั่วไป
(๒) ยกเว้ น แก่ บุ ค คลหรื อ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศตามข้ อ ผู ก พั น ที่ ป ระเทศไทยมี อ ยู่ ต่ อ องค์ การ
สหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญา หรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับ
นานาประเทศ
(๓) ยกเว้นแก่รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล องค์การศาสนา หรือองค์การกุศล
สาธารณะ
การลดหรือยกเว้นตาม (๑) (๒) และ (๓) นั้น จะตราพระราชกฤษฎีกายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้
มาตรา ๓ ทวิ ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรต้องได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควรถูก
ฟ้องร้อง ให้มีอํานาจเปรียบเทียบโดยกําหนดค่าปรับแต่สถานเดียวในความผิดต่อไปนี้ เว้นแต่ความผิด ตาม
มาตรา ๑๓ คือ
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แนวข้อสอบ ประมวลรัษฎากร
1. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 ตราไว้ ณ เมื่อใด
1. วันที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2481
2. วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2481
3. วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2481
4. วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2481
2. ให้ใช้ประมวลรัษฎากรตามที่ตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัติใ ห้ใช้บทบั ญญัติแห่ งประมวลรัษฎากร
พุทธศักราช 2481 เป็นกฎหมายตั้งแต่วันใด
1. วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2481 เป็นต้นไป
2. วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2482 เป็นต้นไป
3. วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2483 เป็นต้นไป
4. วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2484 เป็นต้นไป
3. ใครมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช
2481
1. นายกรัฐมนตรี
2. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
4. ปลัดกระทรวงการคลัง
4. บรรดารัษฎากรประเภทต่าง ๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรนี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อการใด
1. ลดอัตรา หรือยกเว้นเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพของท้องที่บางแห่งหรือ
ทั่วไป
2. ยกเว้ น แก่ บุ ค คลหรื อ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศตามข้ อ ผู ก พั น ที่ ป ระเทศไทยมี อ ยู่ ต่ อ องค์ ก าร
สหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญา หรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับ
นานาประเทศ
3. ยกเว้นแก่รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล องค์การศาสนา หรือองค์การกุ ศล
สาธารณะ
4. ถูกทุกข้อ
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เฉลยแนวข้อสอบ ประมวลรัษฎากร
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

คําตอบ
4
2
3
4
3
1
3

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล
4. เฉลยข้อ
เหตุผล

5. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
8
9
10
11
12
13
14

คําตอบ
2
1
1
3
3
4
2

ข้อ
15
16
17
18
19
20
21

คําตอบ
1
2
2
3
2
2
4

ข้อ
22
23
24
25
26
27
28

คําตอบ
2
2
3
3
4
3
1

ข้อ
29
30
31
32
33
34
35

คําตอบ
3
1
1
2
3
4
1

4. วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2481
ตราไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2481
2. วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2482 เป็นต้นไป
ให้ ใช้ ป ระมวลรั ษฎากรตามที่ ต ราไว้ ต่ อ ท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น กฎหมายตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
เมษายน พุทธศักราช 2482 เป็นต้นไป
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
4. ถูกทุกข้อ
บรรดารัษฎากรประเภทต่าง ๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรนี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา
เพื่อการต่อไปนี้ก็ได้ คือ
(1) ลดอัตรา หรือยกเว้นเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพของท้องที่บาง
แห่งหรือทั่วไป
(2) ยกเว้นแก่บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อ
องค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญา หรือตามหลัก
ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ
(3) ยกเว้นแก่รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล องค์การศาสนา หรือ
องค์การกุศลสาธารณะ
3. อธิบดี
เพื่อประโยชน์แห่งการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร การตรวจสอบและรับรองบัญชี
จะกระทําได้ก็แต่โดยบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
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เจาะแนวข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบนั
1. การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 จังหวัดใดมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด
1. สมุทรปราการ
2. สมุทรสงคราม
3. สมุทรสาคร
4. กรุงเทพมหานคร
2. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบวันหยุดราชการปี 2564 กรณีพิเศษจํานวนกี่วัน
1. 2 วัน
2. 3 วัน
3. 4 วัน
4. 5 วัน
3. นอกจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวันหยุดราชการปี 2564 กรณีพิเศษแล้ว ให้มีวันหยุดประจําภูมิภาค
ข้อใดกล่าวผิด
1. 26 มีนาคม ภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุ
2. 10 พฤษภาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศกาลบุญบั้งไฟ
3. 6 ตุลาคม ภาคใต้ พิธีสารทเดือน 10
4. 11 ตุลาคม ภาคกลาง ประเพณีแห่นางแมว
4. ที่ประชุมร่วมกันของผู้สื่อข่าวประจํารัฐสภา ได้มีความเห็นร่วมกันในการตั้งฉายาของ “วุฒิสภา”
ประจําปี 2563 ว่าอย่างไร
1. ปลวกจมปลัก
2. สภาปรสิต
3. สภาล่าง
4. VERY “กู้”

คูมือเตรียมสอบเจาพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

กรมสรรพากร
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เจาะแนวข้อสอบ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
Instruction: Select the most appropriate choice for each item. (Q1 – Q5)
Job interview
Interviewer : Good morning, Mr. Mark Smith. I’m Ben. How are you doing?
Interviewee : Good morning, sir. I’m doing fine. Thank you.
Interviewer : (1) _________________ Interviewee : It was quite light this morning.
Interviewer : That’s great. So, let’s start the interview. Are you ready?
Interviewee : Definitely!
Interviewer : Mark, (2) _________________
Interviewee : Well, my name is Mark Smith. I graduated from School of Business, Stanford
University. I’ve got 4 years of sales experience.
Interviewer : That sounds good. (3) _________________ What kinds of products have you sold?
Interviewee : (4) _________________ .
Interviewer : Great! (5) _________________
Interviewee : I am a hard- working person and a fast learner. I am passionate and I get along
well with people.
Interviewer : Thanks for coming today. We will inform you the result soon.
Interviewee : Thank you so much. Nice meeting you.
1. (please use conversation above)
1. What was your weight?
2. How was your lunch?
3. How was the traffic coming over here?
4. How was your interview?
2. (please use conversation above)
1. could you introduce yourself briefly?
2. why did you apply for this job?
3. why did you study Business?
4. what do you do?

คูมือเตรียมสอบเจาพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

กรมสรรพากร
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เฉลยเจาะแนวข้อสอบ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ข้อ
1
2
3
4
5

คําตอบ
3
1
2
3
2

1. เฉลยข้อ
เหตุผล

2. เฉลยข้อ
เหตุผล

3. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
6
7
8
9
10

คําตอบ
3
3
4
3
2

ข้อ
11
12
13
14
15

คําตอบ
1
3
2
2
3

ข้อ
16
17
18
19
20

คําตอบ
2
1
4
1
4

ข้อ
21
22
23
24
25

คําตอบ
3
4
1
3
1

3. How was the traffic coming over here?
(please use conversation above)
1. What was your weight? = คุณมีน้ําหนักเท่าไหร่
2. How was your lunch? = อาหารมื้อเที่ยงของคุณเป็นไงบ้าง
3. How was the traffic coming over here? = การจราจรมาที่นี่เป็นไงบ้าง
4. How was your interview? = การสัมภาษณ์เป็นไงบ้าง
สังเกตประโยคก่อน ๆ หน้า Good morning …. แสดงว่าการสัมภาษณ์เกิดขึ้นใน
ตอนเช้า ฉะนั้น How was your lunch? = อาหารมื้อเที่ยงของคุณเป็นไงบ้าง จึงผิด ; How
was your interview? = การสัมภาษณ์เป็นไงบ้าง ผิดเพราะ การสัมภาษณ์เพิ่งเริ่ม ; สังเกต
คําตอบในประโยคถัดมา It was quite light this morning. = ค่อนข้างบางเบาเช้านี้
1. could you introduce yourself briefly?
(please use conversation above)
1. could you introduce yourself briefly? = ช่วยแนะนําตัวอย่างย่อ ๆ
2. why did you apply for this job? = ทําไมถึงสมัครงานนี้
3. why did you study Business? = ทําไมคุณถึงเรียนธุรกิจ
4. what do you do? = คุณทํางานอะไร
สั งเกตคํ า ตอบในประโยคถั ด มา Well, my name is Mark Smith. I graduated
from School of Business, Stanford University. I’ ve got 4 years of sales
experience. บอกทั้งชื่อ การศึกษา และประสบการณ์
2. We’re looking for an experienced sales person.
(please use conversation above)
1. How long have you worked? = คุณทํางานมานานเท่าไหร่แล้ว

คูมือเตรียมสอบเจาพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

กรมสรรพากร

