
   

 

 

 

 

 

แนวข้อสอบ   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
 การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2547  

แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
ชุดที่ 1 (70 ข้อ)  
 โดย ประพันธ์ เวารัมย ์
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หรือ 
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แนวข้อสอบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 (ชุดท่ี 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์ 
*********************** 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฉบับแรก มีผลบังคับเม่ือใด 
 ก. ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข. วันท่ี 31 มกราคม 2548 
 ค. วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2548 
 ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ค.         

********************************** 
2. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย     
 ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

********************************** 
3. ผู้รักษาการตามระเบียบนี้อาจมอบอํานาจให้บุคคลใดได้อีก 
 ก. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย   ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง. ถูกท้ังข้อ ข. และข้อ ค. 

********************************** 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหมายความว่า....................... 
 ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ข. เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล  
 ข. กิจการพาณิชย์ของ อปท.   ง. ถูกทุกข้อ 

********************************** 
5.ข้อใดถือเป็นสาระสําคัญของใบเสร็จรับเงิน 
 ก. ตราเครื่องหมายและชื่อของ อปท.                     
 ข. ท่ีทําการหรือสํานักงานท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
 ค. ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ชําระเงิน 
 ง. ถูกทุกข้อ 

********************************** 
6. คณะกรรมการเก็บรักษาเงินต้องมีจํานวนเท่าใด 
 ก. สองคน ข. อย่างน้อยสองคน ค. สามคน ง. อย่างน้อยสามคน 

********************************** 
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7. ใครเป็นกรรมการโดยตําแหน่งของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
 ก. หัวหน้าสํานักปลัด   ข. นักวิชาการเงินและบัญชี 
 ค. หัวหน้าหน่วยงานคลัง                       ง. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

********************************** 
8. ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายหน่วยงานผู้เบิกจะต้องทําอย่างไร 
 ก. ย่ืนแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกเดือน  
 ข. ย่ืนแผนการใช้จ่ายเงินด่วนหน่วยงานคลังทุกสามเดือน  
 ค. ย่ืนแผนการใช้จ่ายเงินด่วนหน่วยงานคลังทุกสี่เดือน 
 ง. ถูกทุกข้อ 

********************************** 
9. เงินท่ีต้องจ่ายประจําเดือนในวันส้ินเดือน ให้วางฎีกาภายในวันท่ีเท่าใดของเดือน 
 ก. ภายในวันท่ีห้าของเดือน   ข. ภายในวันท่ีสิบห้าเดือน 
 ค. ภายในวันท่ียี่สิบของเดือน              ง. ภายในวันท่ียี่สิบห้าของเดือน 

********************************** 
10. การซ้ือ เช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทําของให้หน่วยงานผู้เบิกรับวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินก่ีวันนับ
จากวันท่ีได้ตรวจรับ 
 ก. สามวัน   ข. ห้าวัน  ค. เจ็ดวัน  ง. สิบห้าวัน 

********************************** 
11. การจ่ายเงินตามสิทธิท่ีพึงได้รับให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน หากมีความจําเป็นท่ีจะต้องส่ังจ่ายเป็นเงิน
สด ให้กระทําได้ในการจ่ายเงินท่ีมีวงเงินเท่าไร 
 ก. ไม่เกินห้าพันบาท    ข. ตํ่ากว่าสองพันบาท 
         ค. มากกว่าสองพันบาท                                   ง. ต้ังแต่ห้าร้อยบาทข้ึนไป  

********************************** 
12.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
        ก.    การจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหน้ี              
        ข.    ให้ขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย 
        ค.    การขอรับเงินสดให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามหัวหน้าหน่วยงานคลัง ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 
        ง.     หากเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายในสิบวันนับแต่วันสั่งจ่าย ให้ยกเลิกเช็คน้ัน 

********************************** 
13. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ภายใต้เง่ือนไข 
ดังต่อไปนี้ 

ก. ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ข.กิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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ค. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
ง. ถูกทุกข้อ  

********************************** 
14. ทุกวันส้ินปีงบประมาณ เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงิน
สะสมประจําปีไว้เท่าไร 
 ก. ร้อยละ 10 ของทุกปี    ข. ร้อยละ 15 ของทุกปี 
 ค. ร้อยละ 20 ของทุกปี     ง. ร้อยละ 25 ของทุกปี 

********************************** 
15. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจยืมเงินสะสมไปทดรองจ่ายก่อนได้ในกรณีใด 
 ก. ผู้รับบํานาญท่ีย้ายภูมิลําเนาและประสงค์จะโอนการรับเงินบํานาญไปรับในอปท. ประเภทเดียวกันใน
ท้องท่ีท่ีย้ายไปอยู่ใหม่           
 ข.ได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ยกเว้นงบลงทุน แต่ยังมิได้รับเงิน 
 ค. กิจการพาณิชย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
 ง. ถูกทุกข้อ 

********************************** 
16. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. การแต่งต้ังกรรมการเก็บรักษาเงิน ให้แต่งต้ังจากพนักงานส่วนท้องถ่ินต้ังแต่ระดับสองหรือเทียบเท่าข้ึน
ไป         
 ข. ตู้นิรภัยให้มีกุญแจอย่างน้อยสามดอก แต่ละดอกมีลักษณะต่างกัน โดยให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือ
กุญแจคนละดอก 
 ค. การอนุมัติฎีกาเบิกเงิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือทรัพย์สินหรือจ้างทําของในกรณีท่ีไม่มีเหตุผลทักท้วง ให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการ                                                                    
 ง. ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สําหรับรับเงินของปีใดให้ใช้รับเงินภายในปีนั้นเท่าน้ัน 

********************************** 
17. ข้อใดเป็นการจ่ายเงินท่ีผู้จ่ายทําใบรับรองการจ่ายเงินโดยไม่ต้องทําบันทึกช้ีแจงเหตุผล 
 ก. การจ่ายเงินรายหน่ึง ๆ เป็นจํานวนสิบบาทข้ึนไป 
 ข. การจ่ายเงินค่ารถหรือเรือน่ังรับจ้าง 
 ค. การจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน                              
 ง. ไม่มีข้อใดถูก 

********************************** 
18. เงินท่ียืมไปกรณีเดินทางไปประจําต่างสํานักงานหรือเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให้ส่งใช้เงินยืมภายในก่ีวัน
นับจากวันท่ีได้รับเงิน 
 ก. 7 วัน   ข. 15 วัน  ค. 30 วัน  ง. 45 วัน  

********************************** 
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19. กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนส้ินปี ถ้าเห็นว่าเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไม่ทันส้ิน
ปีใครเป็นผู้อนุมัติให้กันเงินได้ 
 ก. ผู้บริหารท้องถ่ิน  ข. สภาท้องถ่ิน   ค. เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 
 ง. นายอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วกรณี                                                

********************************** 
20. กรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นต้องใช้เงินนั้น
ต่อไปอีก ให้รายงานขออนุมัติกันเงินต่อใคร 
 ก. ผู้บริหารท้องถ่ิน  ข. สภาท้องถ่ิน   ค. นายอําเภอ 
 ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

********************************** 
21. กรณีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมีเงินเหลือ
จ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้น เป็นอย่างไร 
 ก. ตกเป็นเงินสะสม  ข. ตกเป็นเงินรายได้   ค. ตกเป็นเงินงบประมาณ 
 ง. ส่งคืนจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

********************************** 
22. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขกรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ.......... หรือกรณีมีความ
จําเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ.............แล้วแต่
กรณี 
 ก. สภาท้องถ่ิน - นายอําเภอ   ข. นายอําเภอ - ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
 ค. ผู้บริหารท้องถ่ิน - สภาท้องถ่ิน   ง. สภาท้องถ่ิน – สภาท้องถ่ิน 

********************************** 
23. ผู้ใดกล่าวไม่ถูกต้อง เก่ียวกับการจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 ก. กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของ อปท. ซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม   
 ข. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท. แต่ละประเภทตามระเบียบ       
 ค. ได้กันเงินสะสมไว้เพียงพอท่ีจะจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่าระยะเวลาท่ีเหลือ แต่
ท้ังน้ีต้องไม่น้อยกว่าสามเดือน  
 ง. เม่ือได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว อปท. ต้องดําเนินการก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป     

********************************** 
24. ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการประกาศยกเลิกการประกวดราคาซ้ือหรือจ้าง และไม่มีการพิจารณา
การประกวดราคาใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีวิธี
ปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับอย่างไร ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
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 ก. ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับ ให้จ่ายคืนเงินรายรับในปีงบประมาณท่ีขอคืนเงิน  
 ข. ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณท่ีรับเงิน เม่ือตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายคืนเงินรายรับดังกล่าว 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
 ค. ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับ เม่ือตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง อปท. สามารถ
ยืมเงินสะสมมาจ่ายได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน    
 ง. ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับ เม่ือตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง อปท. สามารถ
ยืมเงินสะสมมาจ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร 

********************************** 
25. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มิอาจจัดเก็บหน้ีจากลูกหน้ีท่ีค้างชําระเกินกว่าสิบปีข้ึนไป    
 ข. เร่งรัดติดตามให้มีการชําระหน้ีแล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เน่ืองจากลูกหน้ีกลายเป็นบุคคลล้มละลาย 
ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชําระหน้ีได้  
 ค. กรณีท่ีลูกหน้ีตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดกต้องเป็นบุคคลท่ีมีลักษณะ
เช่นเดียวกับท่ีได้ระบุไว้ใน ข้อ ข. 
 ง. ถูกทุกข้อ 

********************************** 
26. เงินท่ีเบิกไปถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้หน่วยงานผู้เบิกนําส่งคืนหน่วยงานคลัง ภายในก่ีวัน 
 ก. ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีได้รับจากหน่วยงานคลัง  
 ข. ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีได้รับจากหน่วยงานคลัง  
 ค. ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ีได้รับจากหน่วยงานคลัง                       
 ง. ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีได้รับจากหน่วยงานคลัง       

********************************** 
27. การถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้แจ้งเง่ือนไขการส่ังจ่ายต่อธนาคารอย่างไรฃ
 ก. ให้ผู้มีอํานาจลงนามสั่งจ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อยสองในสามคนในจํานวนน้ีให้มีผู้บริหารท้องถ่ิน และ
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้ง                                    
 ข. ให้ผู้มีอํานาจลงนามสั่งจ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อยสองในจํานวนน้ีให้มีผู้บริหารท้องถ่ิน และปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
 ค. ให้ผู้มีอํานาจลงนามสั่งจ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อยสองคนในจํานวนน้ีมีนายก อปท. หรือรองนายก อปท. 
ผู้ได้รับมอบหมาย กับปลัด อปท. หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายท่ีมีตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหัวหน้าหน่วยงานและลงลายมือชื่อ
ถอนร่วมกัน   
 ง. ให้มีผู้มีอํานาจลงนามสั่งจ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อยสามคนในจํานวนน้ีให้มีผู้บริหารท้องถ่ินและปลัด 
อปท. ลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้ง และให้มีผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
ไม่ตํ่ากว่าหัวหน้าหน่วยงานอีกหน่ึงคนลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกัน 

********************************** 
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28. การจําหน่ายบัญชีลูกหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ใช้หลักเกณฑ์การจําหน่ายหนี้สูญ และวิธีการ
บันทึกบัญชีให้เป็นไปตามท่ีใครกําหนด 
 ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกําหนด   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด  ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด 

********************************** 
29. ใครเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาย่ืนขอกันเงินได้ไม่เกินวันทําการสุดท้ายของปีนั้น 
 ก. ผู้บริหารท้องถ่ิน  ข.สภาท้องถ่ิน  ง. เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ   
 ง. นายอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี 

********************************** 
30. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหน่ึง ๆ หลายฉบับ จะรวมรับเงินประเภทน้ันตามสําเนาใบเสร็จทุก
ฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได้                                                                
 ข. การรับเงินภายหลังกําหนดวันน้ันแล้ว ให้บันทึกการรับเงินในวันทําการถัดไป และเก็บเงินสดในตู้นิรภัย 
 ค. รายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหาข้ึนเป็นครั้งคราว หากมีเงินเหลือจ่ายหรือหมดความจําเป็นท่ี
จะต้องใช้แล้ว ให้นําส่งเป็นรายได้ของ อปท.                                                  
 ง. การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ี หรือผู้มีสิทธิให้จ่ายเป็นเช็ค กรณีจําเป็นท่ีไม่อาจจ่ายเป็นเช็คได้ ให้จัดทําใน
ถอนเงินฝากธนาคารออกต๋ัวแลกเงินสั่งจ่ายให้เจ้าหน้ี 

********************************** 
31. หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบอ่ืนๆ  ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินกําหนด ส่งให้ สตง. ตรวจสอบ ภายในก่ีวัน 
 ก. ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปี   ข. ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิน้ปี 
 ค. ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิน้ปี   ง.  ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิน้ปี 

********************************** 
32. การตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการรับจ่ายเงิน หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมีหน้าท่ีให้คําช้ีแจงและอํานวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของ สตง. และหากได้รับข้อทักท้วงจะต้องปฏิบัติตามคําทักท้วงโดยเร็ว ภายในก่ีวัน 
 ก. อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน นับจากวันท่ี อปท. ได้รับแจ้งขอทักท้วงน้ัน               
 ข. อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันท่ี อปท. ได้รับแจ้งขอทักท้วงน้ัน 
 ค. อย่างช้าไม่เกิน 60 วัน นับจากวันท่ี อปท. ได้รับแจ้งขอทักท้วงน้ัน               
 ง. อย่างช้าไม่เกิน 90 วัน นับจากวันท่ี อปท. ได้รับแจ้งขอทักท้วงน้ัน 

********************************** 
33. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ออกโดย 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   ง. กระทรวงมหาดไทย 
ตอบ “ข้อ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” 
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********************************** 
34. ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ดําเนินการ
ตามข้อใด 
 ก. ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ข. ขอยกเว้นการปฏิบัติกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. ขอทําความตกลงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ง. ขอยกเว้นการปฏิบัติกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   

********************************** 
35. ผู้เบิกเงิน ตามความหมาย คือข้อใด 
 ก. หน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณ  ข. หน่วยงานคลัง 
 ค. เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบการเบิกเงิน  ง. หัวหน้าหน่วยงานคลัง 

********************************** 
36.“ใบสําคัญคู่จ่าย” ตามหมายในระเบียบนี้ คือข้อใด 
 ก. หลักฐานการจ่ายเงินของธนาคารท่ีจ่ายเงินแก่เจ้าหน้ี 
 ข. หลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับท่ีธนาคาร 
 ค. ใบนําส่งเงินน้ันต่อหน่วยงานคลัง                       
 ง. ถูกทุกข้อ 

********************************** 
37. เงินนอกงบประมาณคือข้อใด 
 ก. เงินท้ังปวงท่ีปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย 
 ข. เงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ท้องถ่ินท่ีระบุวัตถุประสงค์ 
 ค. เงินท่ีปรากฏในงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วเหลือการเบิกจ่ายเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
 ง. เงินท้ังปวงท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของท้องถ่ิน 

********************************** 
38. “ ปี ” หมายความว่าอย่างไร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ก. ปีงบประมาณ   ข. ปีปฏิทิน 
 ค. ปีท่ีดําเนินการ   ง. ปีปัจจุบัน 

********************************** 
39. การเก็บเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมีเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือรักษาเสถียรภาพการเงิน 
 ก. ร้อยละ 25 ของยอดเงินสะสมเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
 ข. ร้อยละ 50 ของยอดเงินสะสมเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
 ค. ร้อยละ 75 ของยอดเงินสะสมเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
 ง. ร้อยละ 60 ของยอดเงินสะสมเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
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********************************** 
40. เงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะเจ้าหนี้ไม่มีทางท่ีจะได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้ได้ คือข้อใด 
 ก. หน้ีศูนย์   ข. หน้ีสูญเสีย  ค.หน้ีสูญ   ง.หน้ีเสีย    

********************************** 

41. เม่ือส้ินเวลารับเงินแล้วหากมีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปิดบัญชีสําหรับวันนั้นแล้ว จะดําเนินการ
อย่างไร 
 ก. บันทึกการรับเงินในวันถัดไปแล้วนําฝากธนาคารเป็นจริง 
 ข. บันทึกการรับเงินในวันน้ันและเก็บเงินสดในตู้นิรภัย 
 ค. หยุดรับเงินทุกประเภทแล้วเก็บไว้ในตู้นิรภัย 
 ง. ถูกทุกข้อ 

********************************** 
42. ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ตามข้อใด 
 ก. ประกอบด้วย 7 ประการข้ึนไป   ข. ประกอบด้วย 8 ประการข้ึนไป 
 ค. ประกอบด้วย 9 ประการข้ึนไป   ง. ประกอบด้วย 10 ประการข้ึนไป 

********************************** 
43. ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
 ก. ใบเสร็จรับเงินเล่มใดท่ีใช้รับเงินปีใดให้ใช้ในปีน้ันเท่าน้ัน ถ้ายังมีฉบับใดไม่ได้ใช้ให้ปรุ เจาะรูยกเลิกใช้
ต่อไป 
 ข. ใบเสร็จรับเงินจะต้องมีลายมือชื่อพร้อมชื่อในวงเล็บและตําแหน่งผู้รับเงินกํากับอย่างน้อย 2 คน 
 
 ค. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กระทําได้โดยมีสําเนา
อย่างน้อยหน่ึงฉบับ และมีสาระสําคัญหน่ึงฉบับและมีสาระสําคัญ 8 ประการ 
 ง. ใบเสร็จรับเงินเล่มใดไม่ใช้ ยกเลิกหรือไม่มีการจัดเก็บเงินต่อไปอีก ให้นําส่งคืนหัวหน้าหน่วยงานคลัง
โดยเร็ว 

********************************** 
44. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. ใบเสร็จรับเงินห้ามขูด ลบ แก้ไข จํานวนเงินหรือผู้ชําระเงิน 
 ข. ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรายงานใบเสร็จรับเงินท่ีหน่วยงานรับไปดําเนินงานแล้วถึงสิ้นปี ผ่านปลัดแล้ว
เสนอต่อผู้บริหารให้ทราบ อย่างช้าไม่เกินวันท่ี 30 ตุลาคมของปีถัดไป 
 ค. หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ท้ังจํานวน 
ไม่มีข้อใดผิดเลย 

ง. ให้หน่วยงานคลังเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงยังมิได้ตรวจสอบจากผู้มีอํานาจตรวจสอบไว้ในท่ี
ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเม่ือได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดา 

********************************** 
45. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
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 ก. ตู้นิรภัยเก็บเงินให้มีลูกกุญแจอย่างน้อย 2 ดอก โดยแต่ละดอกมีลักษณะต่างกันและอย่างน้อย 2 สํารับ 
 ข. การแต่งต้ังกรรมการเก็บรักษาเงินให้แต่งต้ังผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ินเป็นกรรมการด้วย 
 ค. ลูกกุญแจตู่นิรภัยสูญหายให้รีบแจ้งความต้องเจ้าพนักงานตํารวจโดยเร็ว 
 ง. กรณีท่ีปรากฏมีเงินท่ีกรรมการได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจํานวนซ่ึงแสดงไว้ในรายงานสถานการณ์
เงินประจําวัน ห้ามเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยแต่ให้รับรายงานผู้บริหารพิจารณาสั่งการทันที 

********************************** 
46. ผู้มีหน้าท่ีนําเงินไปดําเนินการนําฝากธนาคารคือข้อใด 
 ก. ผู้ช่วยผู้บริหารหรือปลัดท้องถ่ิน 
 ข. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหัวหน้าหน่วยงานคลัง 
 ค. หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 ง. หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือกรรมการเก็บรักษาเงิน 

********************************** 
47. ผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือร่วมกันถอนเงิน จากธนาคารทุกครั้งคือ 
 ก. ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัดองค์กรปกครองท้องถ่ินและหัวหน้าหน่วยงานคลัง 
 ข. ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัดองค์กรปกครองท้องถ่ินและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ค. ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัดองค์กรปกครองท้องถ่ินและหัวหน้าหน่วยงาน 
 ค. ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัดองค์กรปกครองท้องถ่ินและผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

********************************** 
48. แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกจะต้องจัดทําตามข้อใด 
 ก. จัดทําทุกเดือน    ข. จัดทําทุก 3 เดือน 
 ค. จัดทําทุก 6 เดือน   ง. จัดทําปีละ 1 ครั้ง 
 

********************************** 
49. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการเบิกเงิน 
 ก. การเบิกเงินให้หน่วยงานผู้เบิกขอเบิกกับหน่วยงานคลัง 
 ข. เงินท่ีเบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้ส่งคืนภายใน 15 วัน 
 ค. การเบิกเงินงบประมาณให้วางฎีกาเบิกเงินได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของปีปฏิทิน 
 ง. การเบิกเงินจ่ายเงินเดือนให้วางฎีกาเบิกเงินภายในวันท่ี 25 ของเดือนน้ัน 

********************************** 
50. การซ้ือ เช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทําของ ให้หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาเบิกเงินตามข้อใด 
 ก. อย่างช้าไม่เกิน 3 วัน นับจากวันท่ีตกลงรับการจ้าง 
 ข. อย่างช้าไม่เกิน 5 วัน นับจากวันท่ีตกลงรับการจ้าง 
 ค. อย่างช้าไม่เกิน 7 วัน นับจากวันท่ีตกลงรับการจ้าง 
 ง. อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับจากวันท่ีตกลงรับการจ้าง 
ตอบ “ข้อ ข. อย่างช้าไม่เกิน 5 วัน นับจากวันท่ีตกลงรับการจ้าง” 
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********************************** 
51. การเบิกเงินในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้ทําการเบิกจ่ายได้ตามข้อใดถูกท่ีสุด 
 ก. ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารและมีหลักฐานพอเบิกได้ 
 ข. ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารและมีหลักฐานถูกต้องมีกฎหมายกําหนด 
 ค. การงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติและมีหลักฐานพอเบิกจ่าย 
 ง. มีเงินพอเบิก ผู้บริหารอนุมัติและมีงบประมาณต้ังไว้ 

********************************** 
52. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน แต่เบิกเงินไปชําระหนี้ไม่ทันส้ินปี ให้.......... อนุมัติกัน
เงินไว้เบิกไม่เกิน................ และขอขยายเวลาเบิกจ่ายได้อีกต่อ ........... ไม่เกิน............... 
 ก. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน / 6 เดือน / สภาท้องถ่ิน / 1 ปี 
 ข. ผู้บริหารท้องถ่ิน / 6 เดือน / นายอําเภอ / 1 ปี 
 ค. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน / 1 ปี / ผู้บริหารท้องถ่ิน / 6 ปี 
 ง. ผู้บริหารท้องถ่ิน / 1 ปี สภาท้องถ่ิน / 6 เดือน 

********************************** 
53. ผู้บริหารท้องถ่ิน มิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ แต่มีความจําเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงปริมาณและย้ายสถานท่ี
ก่อสร้างจะดําเนินการอย่างไร 
 ก. ให้ขออนุมัติต่อสภาท้องถ่ิน ได้ไม่เกินระยะเวลา 1 ปี 
 ข. ให้ขออนุมัติต่อนายอําเภอ ไม่ไม่เกินระยะเวลา 1 ปี 
         ค. ให้ขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถ่ิน ได้ไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน 
 ง. ให้ขออนุมัติต่อสภาท้องถ่ิน ได้ไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน 

********************************** 
54. ใครคือผู้ตรวจฎีกาและใครคือผู้อนุมัติฎีกา 
 ก. หัวหน้าหน่วยงานคลัง / ผูบ้ริหารท้องถ่ิน 
 ข. หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าท่ีการเงินท่ีมอบหมาย/ ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ค. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหัวหน้าหน่วยงานคลัง / ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้มอบหมาย 
 ง. หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าท่ีการเงินท่ีมอบหมาย / ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

********************************** 
55. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิได้โดยให้โดยวิธีการใด 
 ก.เงินสด  ข. ต๋ัวแลกเงิน  ค.เช็ค   ง. ทุกข้อ 

********************************** 
56. ใบสําคัญคู่จ่ายท่ีเป็นใบเสร็จรับเงินซ่ึงออกให้จะต้องมีรายการอย่างน้อยตามข้อใด 
 ก. 4 รายการ    ข. 5 รายการ 
 ค. 6 รายการ    ค. 9 รายการ 

********************************** 
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57. การจ่ายเงินในรายการใด ผู้จ่ายเงินทําใบรับรองการจ่ายเงินโดยไม่ต้องทําบันทึกช้ีแจงการจ่ายได้ ข้อใด
กล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. การจ่ายเงินรายการไม่ถึง 10 บาท ข. การจ่ายเงินค่ารถรับจ้าง 
 ค. การจ่ายเงินค่ารถไฟ    ง. การจ่ายเงินค่าเครื่องบิน 

********************************** 
58. หากใบสําคัญคู่จ่ายสูญหาย จะดําเนินการอย่างไร 
 ก. ใช้ใบรับรองการจ่ายเงินซ่ึงผู้จ่ายเงินรับรองแทนก็ได้ 
 ข. ใช้สําเนาใบเสร็จซ่ึงผู้รับเงินรับรองแทนก็ได้ 
 ค. เจ้าหน้าท่ีการเงินออกใบเสร็จรับรองแทนได้ 
 ง. ถูกทุกข้อ 

********************************** 
59. การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข ยกเว้นข้อใด 
 ก. ต้องมีงบประมาณเพ่ือให้ยืม 
 ข. ได้ทําสัญญายืมเงินและรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ค. เม่ือครบกําหนดการส่งใช้เงินยืม ให้ส่งใช้เงินยืมอย่างช้าไม่เกิน 15 วันทําการ 
 ง. ผู้ยืมไม่มีเงินใด ๆ ให้จะหักใช้เงินยืม ให้มีหลักทรัพย์หรือคนมาคํ้าประกันก็ได้ 

********************************** 
60. การยืมเงินไป ให้ผู้ยืมส่งใบสําคัญและเงินท่ีเหลือจ่ายภายในกําหนด ตามข้อใด 
 ก. ถ้ายืมเพ่ือเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให้ส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันท่ีได้รับ
เงิน 
 ข. ถ้ายืมเพ่ือไปศึกษาอบรมให้ส่งต่อราชการให้ยืมภายใน 20 วันนับจากวันกลับมาถึง 
 ค. ถ้ายืมเพ่ือไปศึกษาเล่าเรียน ให้ส่งต่อราชการผู้ให้ยืมภายใน 30 วันนับจากวันสําเร็จการศึกษาเล่าเรียน 
 ง. ถ้ายืมเพ่ือเดินทางไปราชการอ่ืน ๆ ให้ส่งต่อราชการผู้ให้ยืม 15 วันนับจากวันท่ีได้เงิน 

********************************** 
61. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องท่ีสุด 
 ก. งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้ว มีงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายหรือไม่ได้ต้ังงบประมาณ
เพ่ือการน้ันไว้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ข. การจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม จะต้องให้สภาท้องถ่ินเห็นชอบ และผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติ 
 ค. การจ่ายเงินขาดเงินสะสม จะจ่ายได้ไม่เกิน 40% ของงบประมาณ เพ่ือการลงทุนของปีน้ัน 
 ง. การเลื่อนระดับหรือเลื่อนข้ันเงินเดือน ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติ 

********************************** 
62 .กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ไดในกรณีใด 
 ก. ลูกหน้ีกลายเป็นบุคคลล้มละลายหรือสาบสูญเกิน 5 ปีข้ึนไป 
 ข. ลูกหน้ีกลายเป็นบุคคลยากจน ไม่มีทรัพย์สินท่ีจะเรียกชําระหน้ีได้เกิน 5 ปี 
 ค. ลูกหน้ีค้างชําระภาษีเพราะยากจนเกิน 10 ปีข้ึนไป 
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 ง. ลูกหน้ียากจนไม่มีทรัพย์สินท่ีจะเรียกชําระหน้ีได้ค้างชําระเกิน 10 ปีข้ึนไป 
 ********************************* 

63. ข้อใดถือเป็นเงินนอกงบประมาณ 
        ก.    เงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน                                     ข.    เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ 
        ค.    เงินรายจ่ายงบกลาง                                            ง.     เงินอุดหนุนส่วนราชการอ่ืน 

 ********************************* 
64. ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
 ก. ปกติการรับเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเงินสด 
 ข. เงินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะถือเป็นเงินรายได้ของท้องถ่ิน 
 ค. เงินท่ีเหลือจ่ายหรือหมดความจําเป็นท่ีต้องจ่ายให้ตกเป็นสะสม 
 ง. การรับเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันกับเงินทุกประเภท 

 ********************************* 
65. การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินใดท่ีอยู่ใน
ระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันท่ี...................ฉบับนี้ใช้บังคับให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย   ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ข. ระเบียบกรมการปกครอง   ง. ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 ********************************* 
66. บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ ท่ีใช้ในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนแบบบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ให้ใช้
แบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่า..............................จะได้กําหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ก. กระทรวงมหาดไทย 
 ข. กรมการปกครอง 
 ค. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 ง. ไม่มีข้อใดถูก 

 ********************************* 
67. โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้านการเงินเป็นแนวทาง
เดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และมาตรา 88 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 .......................จึงออกระเบียบไว้ 
 ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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 ********************************* 
68. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 ยกเลิกระเบียบ
ฉบับใด  
 ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 
 ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 

ง. ถูกข้อ ก. และ ข้อ ค.  
 ********************************* 

69. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 (ฉบับแรก) ใครเป็นลงนามในประกาศฉบับนี้ 
 ก. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ข. นายโภคิน พลกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. นายสุธรรม แสงประทุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ง. นายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

********************************* 
70. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 ใครเป็นลงนามใน
ประกาศฉบับท่ี 2 นี้ 
 ก. พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ข. พลอากาศเอก คงศักด์ิ วันทนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ค. นายสมชาย สุนทรวัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ง. นายเสริมศักด์ิ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  

***************************************************** 
แนวข้อสอบชุดน้ีอาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งปัน (แจกฟรี) 

ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อ่ืนๆท่ีเก่ียวกับสอบท้องถ่ิน ได้ท่ีเว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถ่ิน 
ตอนน้ีกําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ 

ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน 
จากเว็บไซต์ 

http://pun2013.bth.cc 

http://valrom2012.fix.gs ,http://pun.fix.gs    
(เฉลยด้านล่างครับ) 
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เฉลยแนวข้อสอบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 

 (ชุดที ่1) โดยประพันธ์ เวารัมย ์ดังนี้ครับ 
ข้อ 1 ง.  ข้อ 31 ง.  ข้อ 61 ก. 
 ข้อ 2 ก.  ข้อ 32 ก.  ข้อ 62 ง. 
ข้อ 3 ง.  ข้อ 33 ก.  ข้อ 63 ข. 
ข้อ 4 ง.  ข้อ 34  ก.  ข้อ 64  ง. 
ข้อ 5 ง.  ข้อ 35 ก.  ข้อ 65 ข. 
ข้อ 6 ง.  ข้อ 36 ง.  ข้อ 66 ค. 
ข้อ 7 ค.  ข้อ 37 ง.  ข้อ 67 ข. 
ข้อ 8 ข.  ข้อ 38  ก.  ข้อ 68  ง. 
ข้อ 9 ง.  ข้อ 39 ก.  ข้อ 69 ง. 
ข้อ 10 ข.  ข้อ 40 ค.  ข้อ 70 ค. 
ข้อ 11 ข.  ข้อ 41 ข.  ข้อ 71  
ข้อ 12 ง.  ข้อ 42 ค.  ข้อ 72  
ข้อ 13 ง.  ข้อ 43 ก.  ข้อ 73  
ข้อ 14 ง.  ข้อ 44 ข.  ข้อ 74  
ข้อ 15 ง.  ข้อ 45 ก.  ข้อ 75  
ข้อ 16 ง.  ข้อ 46 ค.  ข้อ 76  
ข้อ 17 ข.  ข้อ 47 ข.  ข้อ 77  
ข้อ 18 ค.  ข้อ 48 ข.  ข้อ 78  
ข้อ 19 ก.  ข้อ 49 ค.  ข้อ 79  
ข้อ 20 ข.  ข้อ 50 ข.  ข้อ 80  
ข้อ 21 ก.  ข้อ 51 ข.  ข้อ 81  
ข้อ 22 ง.  ข้อ 52 ง.  ข้อ 82  
ข้อ 23 ค.  ข้อ 53 ก.  ข้อ 83  
ข้อ 24 ค.  ข้อ 54 ง.  ข้อ 84  
ข้อ 25 ง.  ข้อ 55 ง.  ข้อ 85  
ข้อ 26 ง.  ข้อ 56 ข.  ข้อ 86  
ข้อ 27 ง.  ข้อ 57 ง.  ข้อ 87  
ข้อ 28 ข.  ข้อ 58 ง.  ข้อ 88  
ข้อ 29 ก.  ข้อ 59 ค.  ข้อ 89  
ข้อ 30 ง.  ข้อ 60 ก.  ข้อ 90  
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ด้านล่าง เป็นคําเฉลย และอ้างอิงระเบียบกฎหมายลองไปอ่านดูครับ 
ข้อ 1 ตอบ “ข้อ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ค.” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ฉบับแรก พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 9 ง 31 มกราคม 2548 
  ดังน้ันจึงมีผลบังคับใช้ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2548 
 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 12 ง 26 มกราคม 2549 
  ดังน้ันจึงมีผลบังคับใช้ วันท่ี 27 มกราคม 2549 

********************************** 
ข้อ 2. “ข้อ ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา 
กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบน้ีได้ ให้ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวง
มหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็ได้ 

********************************** 
ข้อ 3. ตอบ “ข้อ ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา 
กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบน้ีได้ ให้ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวง
มหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็ได้ 

********************************** 
ข้อ 4. ตอบ “ข้อ ง. ถูกทุกข้อ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
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(1) “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง รวมท้ังกิจการพาณิชย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย 

********************************** 
ข้อ 5. ตอบ “ข้อ ง. ถูกทุกข้อ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 13 ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 
  (1) ตราเครื่องหมายและชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  (2) เล่มท่ีและเลขท่ีของใบเสร็จรับเงิน โดยให้พิมพ์หมายเลขกํากับเล่มและหมายเลขกํากับ เลขท่ี
ในใบเสร็จรับเงิน เรียงกันไปทุกฉบับ 
  (3) ท่ีทําการหรือสํานักงานท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
  (4) วัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน 
  (5) ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลหรือชื่อนิติบุคคลผู้ชําระเงิน 
  (6) รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุว่ารับชําระเงินค่าอะไร 
  (7) จํานวนเงินท่ีรับชําระท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
  (8) ข้อความระบุว่าได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
  (9) ลายมือชื่อพร้อมชื่อในวงเล็บ และตําแหน่งผู้รับเงินกํากับอย่างน้อยหน่ึงคน 
  ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับให้มีสําเนาเย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหน่ึงฉบับ 
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดประสงค์จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์
ใบเสร็จรับเงินให้จัดทําได้โดยให้มีขนาดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีสําเนาอย่างน้อยหน่ึงฉบับ 
และให้มีสาระสําคัญตามวรรคหน่ึง พร้อมท้ังให้กําหนดระบบวิธีการควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รวมท้ังการ
พิมพ์ เล่มท่ี เลขท่ี ให้รัดกุม 

********************************** 
ข้อ 6. ตอบ “ข้อ ง. อย่างน้อยสามคน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 22 ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สํานักงานอย่างน้อยสามคนในจํานวน
น้ีให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตําแหน่งหน่ึงคน และกรรมการเก็บรักษาเงินอ่ืนอีกอย่างน้อยสองคน 
การแต่งต้ังกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรคหน่ึง ให้แต่งต้ังจากพนักงานส่วนท้องถ่ินต้ังแต่ระดับสาม หรือเทียบเท่า
ข้ึนไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีพนักงานส่วนท้องถ่ินไม่ครบจํานวนท่ีจะแต่งต้ังเป็นกรรมการ ให้แต่งต้ัง
พนักงานส่วนท้องถ่ินระดับอ่ืน หรือผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ินเป็นกรรมการให้ครบจํานวนก็ได้ 

********************************** 
ข้อ 7. ตอบ “ข้อ ค. หัวหน้าหน่วยงานคลัง” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
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 ข้อ 22 ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สํานักงานอย่างน้อยสามคนในจํานวน
น้ีให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตําแหน่งหน่ึงคน และกรรมการเก็บรักษาเงินอ่ืนอีกอย่างน้อยสองคน 
การแต่งต้ังกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรคหน่ึง ให้แต่งต้ังจากพนักงานส่วนท้องถ่ินต้ังแต่ระดับสาม หรือเทียบเท่า
ข้ึนไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีพนักงานส่วนท้องถ่ินไม่ครบจํานวนท่ีจะแต่งต้ังเป็นกรรมการ ให้แต่งต้ัง
พนักงานส่วนท้องถ่ินระดับอ่ืน หรือผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ินเป็นกรรมการให้ครบจํานวนก็ได้ 

********************************** 
ข้อ 8. ตอบ “ข้อ ข. ย่ืนแผนการใช้จ่ายเงินด่วนหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 38 ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติมให้
หน่วยงานผู้เบิกย่ืนแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน 
ในกรณีท่ีมีความจําเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และ 
สอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
การจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด 

********************************** 
ข้อ 9. ตอบ “ข้อ ง. ภายในวันท่ีย่ีสิบห้าของเดือน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 44 เงินประเภทใดซ่ึงโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจําเดือนในวันสิ้นเดือน ให้วางฎีกาภายในวันท่ีย่ีสิบ
ห้าของเดือนน้ัน 

********************************** 
ข้อ 10. ตอบ “ข้อ ข. ห้าวัน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 47 การซ้ือ เช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทําของ ให้หน่วยงานผู้เบิกรีบดําเนินการวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็ว
อย่างช้าไม่เกินห้าวัน นับจากวันท่ีได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง 

********************************** 
ข้อ 11. ตอบ “ข้อ ข. ตํ่ากว่าสองพันบาท” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 69 การเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
 (1) การจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี ในกรณีซ้ือ หรือเช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทําของให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของ
เจ้าหน้ี ขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย 
 (2) การจ่ายเงินตามสิทธิท่ีพึงจะได้รับให้แก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน หากมีความจําเป็นท่ีจะต้องสั่งจ่าย เพ่ือ
ขอรับเงินสดมาจ่ายให้กระทําได้ในการจ่ายเงินท่ีมีวงเงินตํ่ากว่าสองพันบาทโดยให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามหัวหน้า
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หน่วยงานคลัง หรือกรณีท่ีไม่มีหัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ัง
พนักงานส่วนท้องถ่ินต้ังแต่ระดับสาม หรือเทียบเท่าข้ึนไป และขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” 
ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 
 (3) หากเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่วันสั่งจ่าย ให้ยกเลิกเช็คน้ัน หากมี
การยกเลิกเช็คดังกล่าวเกินสามครั้ง ต้องรายงานเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

********************************** 
ข้อ 12. ตอบ “ข้อ  ง. หากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายในสิบวันนับแต่วันส่ังจ่าย ให้ยกเลิกเช็ค
นั้น” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 69 การเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
 (1) การจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี ในกรณีซ้ือ หรือเช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทําของให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของ
เจ้าหน้ี ขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย 
 (2) การจ่ายเงินตามสิทธิท่ีพึงจะได้รับให้แก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน หากมีความจําเป็นท่ีจะต้องสั่งจ่าย เพ่ือ
ขอรับเงินสดมาจ่ายให้กระทําได้ในการจ่ายเงินท่ีมีวงเงินตํ่ากว่าสองพันบาทโดยให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามหัวหน้า
หน่วยงานคลัง หรือกรณีท่ีไม่มีหัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ัง
พนักงานส่วนท้องถ่ินต้ังแต่ระดับสาม หรือเทียบเท่าข้ึนไป และขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” 
ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 
 (3) หากเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่วันสั่งจ่าย ให้ยกเลิกเช็คน้ัน หากมี
การยกเลิกเช็คดังกล่าวเกินสามครั้ง ต้องรายงานเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

********************************** 
ข้อ 13. ตอบ “ข้อ  ง. ถูกทุกข้อ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ภายใต้
เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
  (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ี
จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
  (3) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการก่อหน้ี
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป 
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 ท้ังน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

********************************** 
ข้อ 14.  ตอบ “ข้อ ง. ร้อยละ 25 ของทุกปี” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 

ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กัน
ยอดเงินสะสมประจําปีไว้ร้อยละย่ีสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสํารองเงินสะสมโดยท่ีทุนสํารองเงินสะสมน้ีให้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละย่ีสิบห้าของทุกปี 

การจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําได้ต่อเม่ือยอดเงินสะสมในส่วนท่ีเหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในกรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละย่ีสิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจนํายอดเงินส่วนท่ีเกินไปใช้จ่าย
ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไขข้อ 89 (1) 
 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ภายใต้
เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
  (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ี
จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
  (3) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการก่อหน้ี
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป 
 ท้ังน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

********************************** 
ข้อ 15.  ตอบ “ข้อ ง. ถูกทุกข้อ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 

ข้อ 88 กิจการใดท่ีมีงบประมาณรายจ่ายประจําปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะสามเดือนแรกของ
ปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอท่ีจะดําเนินการตามงบประมาณ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจนําเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ 



รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc  http://pun.fix.gs   http://valrom2012.fix.gs   หนา 20 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ให้ไป
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ียกเว้นงบลงทุน แต่ยังมิได้รับเงิน หากมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้เม่ือได้รับเงินงบประมาณดังกล่าวแล้วให้บันทึก
บัญชีส่งใช้เงินสะสมท่ียืมตามวิธีการท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด 

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดมีกิจการพาณิชย์ หากมีความจําเป็นกิจการพาณิชย์อาจขอยืมเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปทดรองจ่ายเพ่ือบริหารกิจการก่อนได้ โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ินและ
ให้ส่งชดใช้เงินยืมเงินสะสมเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด มีผู้รับบํานาญท่ีย้ายภูมิลําเนาและประสงค์จะโอนการรับเงินบํานาญ
ไปรับในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทเดียวกันในท้องท่ีท่ีย้ายไปอยู่ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจยืม
เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหม่ทดรองจ่ายให้กับผู้รับบํานาญน้ันได้ โดยอํานาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
และเม่ือได้รับเงินคืนให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมท่ียืมตามวิธีการท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด 

********************************** 
ข้อ 16. ตอบ “ข้อ ง. ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สําหรับรับเงินของปีใดให้ใช้รับเงินภายในปีนั้นเท่านั้น” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 17 ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สําหรับรับเงินของปีใด ให้ใช้รับเงินภายในปีนั้นเท่าน้ัน เม่ือข้ึนปีใหม่ก็ให้ใช้

ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดท่ียังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม แต่ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ 

เพ่ือให้เป็นท่ีสังเกตมิให้นํามาใช้รับเงินได้ต่อไป 

 ข้อ 64 การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือทรัพย์สินหรือจ้างทําของ ในกรณีท่ีไม่มีเหตุทักท้วง ให้

ดําเนินการให้เสร็จภายในสามวันทําการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีท่ีมีเหตุทักท้วงให้ดําเนินการให้เสร็จภายใน

สามวันทําการนับถัดจากวันท่ีผู้เบิกได้แก้ไขถูกต้องแล้ว 

 ข้อ 21 ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองดอก แต่ละดอกมีลักษณะต่างกัน โดยให้กรรมการเก็บรักษา
เงินถือลูกกุญแจคนละดอก ตู้นิรภัยหน่ึง ๆ ให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสํารับ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเก็บรักษา
หน่ึงสํารับนอกน้ันให้นําฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบห่อไว้ในตู้นิรภัยเก็บเงินของส่วนราชการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ 22 ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สํานักงานอย่างน้อยสามคน ในจํานวน
น้ีให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตําแหน่งหน่ึงคน และกรรมการเก็บรักษาเงินอ่ืนอีกอย่างน้อยสองคน 
การแต่งต้ังกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรคหน่ึง ให้แต่งต้ังจากพนักงานส่วนท้องถ่ินต้ังแต่ระดับสาม หรือเทียบเท่า
ข้ึนไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีพนักงานส่วนท้องถ่ินไม่ครบจํานวนท่ีจะแต่งต้ังเป็นกรรมการ ให้แต่งต้ัง
พนักงานส่วนท้องถ่ินระดับอ่ืน หรือผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ินเป็นกรรมการให้ครบจํานวนก็ได้ 

********************************** 
ข้อ 17. ตอบ “ข้อ  ข. การจ่ายเงินค่ารถหรือเรือนั่งรับจ้าง” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
         ข้อ 81 การจ่ายเงินต่อไปน้ีให้ผู้จ่ายเงินทําใบรับรองการจ่ายเงินโดยไม่ต้องทําบันทึกชี้แจงเหตุผลตามข้อ 80 
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(1) การจ่ายเงินรายหน่ึง ๆ เป็นจํานวนไม่ถึงสิบบาท 
(2) การจ่ายเงินค่ารถ หรือเรือน่ังรับจ้าง 
(3) การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจําทาง หรือเรือยนต์ประจําทาง 

 ข้อ 80 การจ่ายเงินรายใดซ่ึงตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับชําระเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินทํา
ใบรับรองการจ่ายเงินได้ โดยให้บันทึกชี้แจงเหตุผลท่ีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

********************************** 
ข้อ 18. ตอบ “ข้อ  ค. 30 วัน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 

ข้อ 86 เงินท่ียืมไป ให้ผู้ยืมส่งใบสําคัญและเงินท่ีเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในกําหนดระยะเวลา ดังน้ี 
(1) กรณีเดินทางไปประจําต่างสํานักงานหรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินท่ีจ่ายเงินให้ยืม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือธนาณัติ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีได้รับ
เงิน 

(2) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับ
มาถึง 

(3) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจากตาม (1) หรือ (2) ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีได้รับเงิน 

ในกรณีท่ีผู้ยืมได้ส่งใบสําคัญคู่จ่ายหักล้างเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผู้
ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบติัตามคําทักท้วงภายในสิบห้าวันนับจากวันท่ีได้รับคํา
ทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดําเนินการตามคําทักท้วงและมิได้ชี้แจงเหตุผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้ยืมทราบ ก็
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการตามเง่ือนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้นั้นยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่า
จํานวนท่ีทักท้วงน้ัน 

********************************** 
ข้อ 19. ตอบ “ข้อ  ก. ผู้บริหารท้องถ่ิน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างหรือการเช่า
ทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหน้ีผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 
 หากดําเนินการตามวรรคหน่ึงไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินหกเดือน 

********************************** 
ข้อ 20. ตอบ “ข้อ  ข. สภาท้องถ่ิน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
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ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจําเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหน่ึงปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึง ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวท่ี
ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมีเงินเหลือ
จ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนน้ันตกเป็นเงินสะสม 

********************************** 
ข้อ 21. ตอบ “ข้อ  ก. ตกเป็นเงินสะสม” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างหรือการเช่า
ทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหน้ีผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 
หากดําเนินการตามวรรคหน่ึงไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินหกเดือน 
 ข้อ 58  ให้วางฎีกากันเงินตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อย
สามสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร ผู้บริหารท้องถ่ินอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา ย่ืนขอกันเงินได้ไม่เกินวันทํา
การสุดท้ายของปีนั้น 
 ข้อ 59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจําเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหน่ึงปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึง ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวท่ี
ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี 
 กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมีเงินเหลือ
จ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนน้ันตกเป็นเงินสะสม 

********************************** 
ข้อ 22. ตอบ “ข้อ  ง. สภาท้องถ่ิน - สภาท้องถ่ิน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
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 ข้อ 59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจําเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหน่ึงปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึง ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวท่ี
ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี 
 กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมีเงินเหลือ
จ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนน้ันตกเป็นเงินสะสม 

********************************** 
ข้อ 23 ตอบ “ข้อ ค. ได้กันเงินสะสมไว้เพียงพอท่ีจะจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาท่ีเหลือ แต่ท้ังนี้ต้องไม่น้อยกว่าสามเดือน ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ภายใต้
เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
 (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทํา
เพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการก่อหน้ีผูกพันให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
น้ันเป็นอันพับไป 
 ท้ังน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 
 ข้อ 88 กิจการใดท่ีมีงบประมาณรายจ่ายประจําปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะสามเดือนแรกของ
ปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอท่ีจะดําเนินการตามงบประมาณ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจนําเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ 
 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ให้ไป
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ียกเว้นงบลงทุน แต่ยังมิได้รับเงิน หากมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้เม่ือได้รับเงินงบประมาณดังกล่าวแล้วให้บันทึก
บัญชีส่งใช้เงินสะสมท่ียืมตามวิธีการท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด 



รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc  http://pun.fix.gs   http://valrom2012.fix.gs   หนา 24 

 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดมีกิจการพาณิชย์ หากมีความจําเป็นกิจการพาณิชย์อาจขอยืมเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปทดรองจ่ายเพ่ือบริหารกิจการก่อนได้ โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ินและ
ให้ส่งชดใช้เงินยืมเงินสะสมเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด มีผู้รับบํานาญท่ีย้ายภูมิลําเนาและประสงค์จะโอนการรับเงินบํานาญ
ไปรับในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทเดียวกันในท้องท่ีท่ีย้ายไปอยู่ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจยืม
เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหม่ทดรองจ่ายให้กับผู้รับบํานาญน้ันได้ โดยอํานาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
และเม่ือได้รับเงินคืนให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมท่ียืมตามวิธีการท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด 

********************************** 
ข้อ 24. ตอบ “ข้อ  ค. ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับ เม่ือตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
อปท. สามารถยืมเงินสะสมมาจ่ายได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 

ข้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควร
ได้ ดังน้ี 

 (1) การรับชําระภาษีโดยไม่ถูกต้อง 
 (2) ค่าขายเอกสารในกรณีท่ีมีการยกเลิกการประกวดราคาซ้ือหรือจ้าง และไม่มีการพิจารณาการ

ประกวดราคาใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ 
 (3) เงินท่ีได้รับชดใช้ไว้เกินความรับผิดจากการละเมิด 
ท้ังน้ี ให้ขอคืนเงินภายในกําหนดอายุความ 
ข้อ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 94 ให้ตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 (1) เหตุผลความจําเป็นในการถอนคืนเงินรายรับท่ีนําส่งเป็นเงินรายรับท่ีนําส่งแล้ว 
 (๒) หลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้าง คําขอคืน

เงิน  ค่าซ้ือเอกสาร หนังสือแจ้งให้รับผิดชดใช้จากการละเมิด เป็นต้น 
ข้อ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังน้ี 
 (1) ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณท่ีรับเงิน เม่ือตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายคืนเงินรายรับ

ดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเม่ือตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
****ข้อน้ีกรรมการออกข้อสอบ ถือว่ายากมาก ในสายตาผม ผู้เฉลย ยังไงก็สู้ๆๆก็แล้วกัน****** 

********************************** 
ข้อ 25. ตอบ “ข้อ ง. ถูกทุกข้อ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 97 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มิอาจจัดเก็บหน้ีจากลูกหน้ีท่ีค้างชําระเกินกว่าสิบปีข้ึนไป  ด้วย
เหตุหน่ึงเหตุใด และได้ดําเนินการแล้ว ดังน้ี 
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 (1) เร่งรัดติดตามให้มีการชําระหน้ีแล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เน่ืองจากลูกหน้ีกลายเป็นบุคคลล้มละลาย 
ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชําระหน้ีได้ หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้กระทําได้ 
 (2) กรณีท่ีลูกหน้ีตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดกต้องเป็นบุคคลท่ีมีลักษณะ
เช่นเดียวกับท่ีได้ระบุไว้ใน (1) 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
 หลักเกณฑ์การจําหน่ายหน้ีสูญ และวิธีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

********************************** 
ข้อ 26. ตอบ “ข้อ ง. ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีได้รับจากหน่วยงานคลัง” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 

ข้อ 42 เงินท่ีเบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้หน่วยงานผู้เบิกนําส่งคืนหน่วยงานคลังภายในสิบห้าวัน 
นับจากวันท่ีได้รับเงินจากหน่วยงานคลัง 

********************************** 
ข้อ 27.ตอบ “ข้อ ง.ให้มีผู้มีอํานาจลงนามส่ังจ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อยสามคนในจํานวนนี้ให้มีผู้บริหารท้องถ่ิน
และปลัด อปท. ลงนามส่ังจ่ายด้วยทุกครั้ง และให้มีผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้
ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัวหน้าหน่วยงานอีกหนึ่งคนลงลายมือช่ือถอนเงินฝากร่วมกัน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 37 การถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีได้แยกไปทําการรับจ่าย
และเก็บรักษาเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้งเง่ือนไขการสั่งจ่ายต่อธนาคาร โดยให้ผู้มีอํานาจลงนามสั่ง
จ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อยสามคน ในจํานวนน้ีให้มีผู้บริหารท้องถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลงนามสั่ง
จ่ายด้วยทุกครั้ง และให้ผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหัวหน้า
หน่วยงานอีกหน่ึงคน และให้มอบหมายพนักงานท้องถ่ินต้ังแต่ระดับสามหรือเทียบเท่าข้ึนไปเพ่ิมอีกหน่ึงคนในกรณี
ท่ีไม่มีผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกัน 
 การถอนเงินฝากของหน่วยงานท่ีมีงบประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานท่ีได้แยกออกไปทําการรับจ่าย
และเก็บรักษาเงิน ผู้บริหารท้องถ่ินอาจแต่งต้ังหัวหน้าหน่วยงานน้ันและพนักงานส่วนท้องถ่ินต้ังแต่ระดับสามหรือ
เทียบเท่าข้ึนไปอีกหน่ึงคน เป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อร่วมกันถอนเงินฝากของหน่วยงานน้ัน ๆ 
 กรณีการถอนเงินฝากจากคลังจังหวัด ให้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
*ข้อสอบข้อนี้ ออกหลายสนามแล้ว * จําคําว่า นายก(ผู้บริหารท้องถ่ิน)- กับปลัด**ให้ดีๆ ลงนามด้วยทุกครั้ง* 

********************************** 
ข้อ 28 ตอบ “ข้อ ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
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 ข้อ 97 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มิอาจจัดเก็บหน้ีจากลูกหน้ีท่ีค้างชําระเกินกว่าสิบปีข้ึนไป  ด้วย
เหตุหน่ึงเหตุใด และได้ดําเนินการแล้ว ดังน้ี 
 (1) เร่งรัดติดตามให้มีการชําระหน้ีแล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เน่ืองจากลูกหน้ีกลายเป็นบุคคลล้มละลาย 
ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชําระหน้ีได้ หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้กระทําได้ 
 (2) กรณีท่ีลูกหน้ีตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดกต้องเป็นบุคคลท่ีมีลักษณะ
เช่นเดียวกับท่ีได้ระบุไว้ใน (1) 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
 หลักเกณฑ์การจําหน่ายหน้ีสูญ และวิธีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

********************************** 
ข้อ 29. ตอบ “ข้อ ก. ผู้บริหารท้องถ่ิน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 58  ให้วางฎีกากันเงินตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อย
สามสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร ผู้บริหารท้องถ่ินอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา ย่ืนขอกันเงินได้ไม่เกินวันทํา
การสุดท้ายของปีนั้น 

********************************** 
ข้อ 30. ตอบ “ข้อ ง. การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิให้จ่ายเป็นเช็ค กรณีจําเป็นท่ีไม่อาจจ่ายเป็นเช็คได้ 
ให้จัดทําในถอนเงินฝากธนาคารออกต๋ัวแลกเงินส่ังจ่ายให้เจ้าหนี้” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 69 การเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
  (1) การจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี ในกรณีซ้ือ หรือเช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทําของให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม
ของเจ้าหน้ี ขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย 
  (2) การจ่ายเงินตามสิทธิท่ีพึงจะได้รับให้แก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน หากมีความจําเป็นท่ีจะต้องสั่ง
จ่าย เพ่ือขอรับเงินสดมาจ่ายให้กระทําได้ในการจ่ายเงินท่ีมีวงเงินตํ่ากว่าสองพันบาทโดยให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม
หัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือกรณีท่ีไม่มีหัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินแต่งต้ังพนักงานส่วนท้องถ่ินต้ังแต่ระดับสาม หรือเทียบเท่าข้ึนไป และขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” หรือ 
“หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 
  (3) หากเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่วันสั่งจ่าย ให้ยกเลิกเช็ค
น้ัน หากมีการยกเลิกเช็คดังกล่าวเกินสามครั้ง ต้องรายงานเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 
 ข้อ 10 ให้หน่วยงานคลังบันทึกเงินท่ีได้รับในสมุดเงินสด ภายในวันท่ีได้รับเงินสด เช็ค หรือดร๊าฟด์ หรือตรา
สารอย่างอ่ืน น้ัน โดยแสดงให้ทราบว่า ได้รับเงินตามฎีกา ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอ่ืน เล่มใด เลขท่ีใด จํานวน
เท่าใด 
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 ในกรณีท่ีมีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปิดบัญชีสําหรับวันน้ันแล้ว ให้บันทึกการรับเงินในวันน้ันและ
เก็บเงินสดในตู้นิรภัย 
 เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหน่ึง ๆ หลายฉบับ จะรวมรับเงินประเภทน้ันตามสําเนาใบเสร็จทุกฉบับ
มาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได้ โดยให้แสดงให้ทราบว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จเลขท่ีใด ถึงเลขท่ีใด จํานวนเงิน
รวมท้ังสิ้นเท่าใด ไว้ด้านหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 
 ข้อ 7 บรรดาเงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ให้นําส่งเป็นเงินรายได้ท้ังสิ้น ห้ามมิ
ให้กันไว้เป็นเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับในกรณีท่ีมีผู้อุทิศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นการเฉพาะเจาะจงว่า
ให้กระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหารายได้ข้ึนเป็นครั้งคราวภายในขอบเขต
อํานาจหน้าท่ี เพ่ือใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ 
 เงินรายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหาข้ึนเป็นครั้งคราว หรือเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ตามวรรคสอง ถ้าไม่ได้
กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน หากมีเงินเหลือจ่าย หรือหมดความจําเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายแล้ว ให้นําส่งเป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

***ข้อสอบข้อนี้ สุดยอดจริงๆ กรรมการ ออกได้ไง คิดถึงคนทําข้อสอบบ้างไหมนี่ **ยังไงก็สู้ๆๆ*** 
********************************** 

ข้อ 31. ตอบ “ข้อ ง. ภายใน 90 วัน นับแต่วันส้ินปี” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 

ข้อ 100 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบอ่ืน ๆ ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินกําหนด เพ่ือส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และส่งสําเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งนายอําเภอ 

********************************** 
ข้อ 32. ตอบ “ข้อ ก. อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน นับจากวันท่ี อปท. ได้รับแจ้งขอทักท้วงนั้น” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 

 ข้อ 102 ในการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการรับจ่ายเงิน ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือรับเงิน และ
หรือหัวหน้าหน่วยงานคลัง มีหน้าท่ีให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และหากได้รับข้อทักท้วงจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกและหรือหัวหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามคําทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสี่สิบห้าวันนับจากวันท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับ
แจ้งข้อทักท้วงน้ัน 

********************************** 
ข้อ 33. ตอบ “ข้อ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
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โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้านการเงินเป็นแนวทาง
เดียวกัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบไว้ 

********************************** 
ข้อ 34. ตอบ “ข้อ ก.ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา 
กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบน้ีได้ ให้ขอทําความตกลงกับ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดก็ได้ 

**ข้อนี้ ให้ตอบตามระเบียบฯ น่ะครับ ** 
แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ ปลัดกระทรวงมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว 

(ให้ตอบข้อสอบตามระเบียบฯ เป็นหลัก ส่วนในทางปฏิบัติค่อยไปใช้ตอนปฎิบัติงาน ถึงจะได้คะแนนครับ) 
********************************** 

ข้อ 35. ตอบ “ข้อ ก. หน่วยงานท่ีรับงบประมาณ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 5 ในระเบียบน้ี 
 (8) “ผู้เบิก” หมายความว่า หน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณท่ัวไปและงบประมาณเฉพาะการ รวมท้ังเงิน
นอกงบประมาณด้วย 

********************************** 
ข้อ 36. ตอบ “ข้อ ง. ถูกทุกข้อ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 5 ในระเบียบน้ี 
 (16) “ใบสําคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายเงินท่ีเป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคาร
แสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้ี หรือหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับท่ีธนาคาร และให้รวมถึงใบนําส่งเงิน
ต่อหน่วยงานคลังด้วย 
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********************************** 
ข้อ 37. ตอบ “ข้อ ง. เงินท้ังปวงท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของท้องถ่ิน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 5 ในระเบียบน้ี 

(18) “เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินท้ังปวงท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เว้นแต่เงินท่ีปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย และเงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดย
ระบุวัตถุประสงค์ 

********************************** 
ข้อ 38. ตอบ “ข้อ ก. ปีงบประมาณ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 5 ในระเบียบน้ี 

 (26) “ ปี ” หมายความว่า ปีงบประมาณ 

********************************** 
ข้อ 39 ตอบ “ข้อ ก. ร้อยละ 25 ของยอดเงินสะสมเม่ือส้ินปีงบประมาณ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กัน
ยอดเงินสะสมประจําปีไว้ร้อยละย่ีสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสํารองเงินสะสมโดยท่ีทุนสํารองเงินสะสมน้ีให้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละย่ีสิบห้าของทุกปี 
 การจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําได้ต่อเม่ือยอดเงินสะสมในส่วนท่ีเหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ในกรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละย่ีสิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจนํายอดเงินส่วนท่ีเกินไปใช้จ่าย
ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไขข้อ 89 (1) 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ภายใต้
เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทํา
เพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
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(3) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการก่อหน้ีผูกพันให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
น้ันเป็นอันพับไป 

ท้ังน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 
 ข้อ 5 ในระเบียบน้ี 

(23) “ทุนสํารองเงินสะสม” หมายความว่า ยอดเงินสะสมจํานวนร้อยละย่ีสิบห้าของยอดเงินสะสมประจํา
ทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

********************************** 
ข้อ 40 ตอบ “ข้อ ค. หนี้สูญ”     
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548          
 ข้อ 5 ในระเบียบน้ี 

(25) “หน้ีสูญ” หมายความว่า หน้ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะเจ้าหน้ีไม่มีทางท่ีจะได้รับชําระหน้ี
จากลูกหน้ีได้ 

********************************** 

ข้อ 41 ตอบ “ข้อ ข. บันทึกการรับเงินในวันนั้นและเก็บเงินสดในตู้นิรภัย”     
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548          

ข้อ 10 ให้หน่วยงานคลังบันทึกเงินท่ีได้รับในสมุดเงินสด ภายในวันท่ีได้รับเงินสด เช็ค หรือดร๊าฟด์ หรือตรา
สารอย่างอ่ืน น้ัน โดยแสดงให้ทราบว่า ได้รับเงินตามฎีกา ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอ่ืน เล่มใด เลขท่ีใด จํานวน
เท่าใด 

ในกรณีท่ีมีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปิดบัญชีสําหรับวันน้ันแล้ว ให้บันทึกการรับเงินในวันน้ันและ
เก็บเงินสดในตู้นิรภัย 

เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหน่ึง ๆ หลายฉบับ จะรวมรับเงินประเภทน้ันตามสําเนาใบเสร็จทุกฉบับ
มาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได้ โดยให้แสดงให้ทราบว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จเลขท่ีใด ถึงเลขท่ีใด จํานวนเงิน
รวมท้ังสิ้นเท่าใด ไว้ด้านหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 

********************************** 
ข้อ 42 ตอบ “ข้อ ค. ประกอบด้วย 9 ประการข้ึนไป”     
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548          
 ข้อ 13 ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 
 (1) ตราเครื่องหมายและชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 (2) เล่มท่ีและเลขท่ีของใบเสร็จรับเงิน โดยให้พิมพ์หมายเลขกํากับเล่มและหมายเลขกํากับ เลขท่ีใน
ใบเสร็จรับเงิน เรียงกันไปทุกฉบับ 
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 (3) ท่ีทําการหรือสํานักงานท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
 (4) วัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน 
 (5) ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลหรือชื่อนิติบุคคลผู้ชําระเงิน 
 (6) รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุว่ารับชําระเงินค่าอะไร 
 (7) จํานวนเงินท่ีรับชําระท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
 (8) ข้อความระบุว่าได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 (9) ลายมือชื่อพร้อมชื่อในวงเล็บ และตําแหน่งผู้รับเงินกํากับอย่างน้อยหน่ึงคน 
 ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับให้มีสําเนาเย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหน่ึงฉบับ 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดประสงค์จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์
ใบเสร็จรับเงินให้จัดทําได้โดยให้มีขนาดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีสําเนาอย่างน้อยหน่ึงฉบับ 
และให้มีสาระสําคัญตามวรรคหน่ึง พร้อมท้ังให้กําหนดระบบวิธีการควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รวมท้ังการ
พิมพ์ เล่มท่ี เลขท่ี ให้รัดกุม 

********************************** 
ข้อ 43. ตอบ “ข้อ ก.ใบเสร็จรับเงินเล่มใดท่ีใช้รับเงินปีใดให้ใช้ในปีนั้นเท่านั้น ถ้ายังมีฉบับใดไม่ได้ใช้ให้ปรุ 
เจาะรูยกเลิกใช้ต่อไป ”     
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548      

ข้อ 17 ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สําหรับรับเงินของปีใด ให้ใช้รับเงินภายในปีน้ันเท่าน้ัน เม่ือข้ึนปีใหม่ก็ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดท่ียังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม แต่ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ 
เพ่ือให้เป็นท่ีสังเกตมิให้นํามาใช้รับเงินได้ต่อไป     
 ข้อ 13 ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 
 (1) ตราเครื่องหมายและชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 (2) เล่มท่ีและเลขท่ีของใบเสร็จรับเงิน โดยให้พิมพ์หมายเลขกํากับเล่มและหมายเลขกํากับ เลขท่ีใน
ใบเสร็จรับเงิน เรียงกันไปทุกฉบับ 
 (3) ท่ีทําการหรือสํานักงานท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
 (4) วัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน 
 (5) ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลหรือชื่อนิติบุคคลผู้ชําระเงิน 
 (6) รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุว่ารับชําระเงินค่าอะไร 
 (7) จํานวนเงินท่ีรับชําระท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
 (8) ข้อความระบุว่าได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 (9) ลายมือชื่อพร้อมชื่อในวงเล็บ และตําแหน่งผู้รับเงินกํากับอย่างน้อยหน่ึงคน 
 ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับให้มีสําเนาเย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหน่ึงฉบับ 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดประสงค์จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์
ใบเสร็จรับเงินให้จัดทําได้โดยให้มีขนาดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีสําเนาอย่างน้อยหน่ึงฉบับ 
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และให้มีสาระสําคัญตามวรรคหน่ึง พร้อมท้ังให้กําหนดระบบวิธีการควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รวมท้ังการ
พิมพ์ เล่มท่ี เลขท่ี ให้รัดกุม 

ข้อ 15 ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เม่ือไม่มีความจําเป็นต้องใช้ เช่น ยุบ เลิกสํานักงานหรือไม่มีการจัดเก็บเงิน
ต่อไปอีก ให้หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับใบเสร็จรับเงินน้ันไปนําส่งคืนหน่วยงานท่ีจ่ายใบเสร็จน้ันโดยเร็ว 

********************************** 
ข้อ 44. ตอบ “ข้อ ข. ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรายงานใบเสร็จรับเงินท่ีหน่วยงานรับไปดําเนินงานแล้วถึงส้ินปี 
ผ่านปลัดแล้วเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบ อย่างช้าไม่เกินวันท่ี 30 ตุลาคมของปีถัดไป” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    

ข้อ 16 เม่ือสิ้นปีให้หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงินแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงาน
คลังทราบว่า มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใดและได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด 
เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด อย่างช้าไม่เกินวันท่ีสามสิบเอ็ดตุลาคมของปีถัดไป และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม
รายงานเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

ข้อ 18  ใบเสร็จรับเงินห้ามขูด ลบ แก้ไข เพ่ิมเติม จํานวนเงินหรือชื่อผู้ชําระเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับ
ใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ท้ังจํานวน แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกํากับการ
ขีดฆ่าน้ันไว้ด้วย หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินน้ันท้ังฉบับ และให้ติดไว้กับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม แล้วออก
ใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ 

ข้อ 19 ให้หน่วยงานคลังเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงยังมิได้ตรวจสอบจากผู้มีอํานาจตรวจสอบไว้ใน
ท่ีปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเม่ือได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดา 

********************************** 
ข้อ 45. ตอบ “ข้อ ก. ตู้นิรภัยเก็บเงินให้มีลูกกุญแจอย่างน้อย 2 ดอก โดยแต่ละดอกมีลักษณะต่างกันและอย่าง
น้อย 2 สํารับ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    

ข้อ 21 ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองดอก แต่ละดอกมีลักษณะต่างกัน โดยให้กรรมการเก็บรักษา
เงินถือลูกกุญแจคนละดอก 

ตู้นิรภัยหน่ึง ๆ ให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสํารับ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเก็บรักษาหน่ึงสํารับนอกน้ันให้
นําฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบห่อไว้ในตู้นิรภัยเก็บเงินของส่วนราชการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ 22 ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สํานักงานอย่างน้อยสามคน ในจํานวน
น้ีให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตําแหน่งหน่ึงคน และกรรมการเก็บรักษาเงินอ่ืนอีก 
อย่างน้อยสองคน 
 การแต่งต้ังกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรคหน่ึง ให้แต่งต้ังจากพนักงานส่วนท้องถ่ินต้ังแต่ระดับสาม หรือ
เทียบเท่าข้ึนไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีพนักงานส่วนท้องถ่ินไม่ครบจํานวนท่ีจะแต่งต้ังเป็นกรรมการ 
ให้แต่งต้ังพนักงานส่วนท้องถ่ินระดับอ่ืน หรือผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ินเป็นกรรมการให้ครบจํานวนก็ได้ 
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ข้อ 25 กรรมการเก็บรักษาเงินต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในท่ีปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบ
นําไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏว่าลูกกุญแจสูญหาย หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รีบ
รายงานผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือสั่งการโดยเร็ว 

ข้อ 29 ในกรณีท่ีปรากฏว่า เงินท่ีกรรมการได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจํานวนซ่ึงแสดงไว้ในรายงาน
สถานะการเงินประจําวัน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้นําส่งเงินร่วมกันบันทึกจํานวนเงินท่ีตรวจนับได้ใน
รายงานสถานะการเงินประจําวัน และลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีผู้ส่งเงิน แล้วนําเงินเข้าเก็บ
รักษาไว้ในตู้นิรภัย และให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบทันที เพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาสั่งการ 

********************************** 
ข้อ 46. ตอบ “ข้อ ค. หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าท่ีการเงิน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    
 ข้อ 11 เม่ือสิ้นเวลารับเงินให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีจัดเก็บหรือรับชําระเงิน นําเงินท่ีได้รับพร้อมสําเนา
ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอ่ืนท่ีจัดเก็บในวันน้ันท้ังหมดส่งต่อเจ้าหน้าท่ีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพ่ือนําเงินฝากธนาคาร กรณีท่ีนําฝากธนาคารไม่ทันให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย 

**ข้อนี้ข้อสอบเคยออกมาแล้ว บางสนาม ไม่มีตัวเลือก “เจ้าหน้าท่ีการเงิน” มีตัวเลือก เช่น หัวหน้า
หน่วยงานคลัง/หัวหน้าส่วนการคลังหรือผู้อํานวยการกองคลังแทน **ก็ให้ตอบตําแหน่งดังกล่าวแทน ซ่ึงตําแหน่ง
ดังกล่าวทําหน้าท่ีด้านการเงิน และเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าการเงินอยู่แล้ว สามารถเลือกตอบได้กรณีไม่มีตัวเลือก  แต่
ถ้ามีเจ้าหน้าท่ีการเงิน ต้องตอบ “เจ้าหน้าท่ีการเงิน” ตามระเบียบฯ น่ะครับ*** 

********************************** 
ข้อ 47. ตอบ “ข้อ ข. ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัดองค์กรปกครองท้องถ่ินและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    
 ข้อ ๓๗ การถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีได้แยกไปทําการรับจ่าย
และเก็บรักษาเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้งเง่ือนไขการสั่งจ่ายต่อธนาคาร โดยให้ผู้มีอํานาจลงนามสั่ง
จ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อยสามคน ในจํานวนน้ีให้มีผู้บริหารท้องถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลงนามสั่ง
จ่ายด้วยทุกครั้ง และให้ผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหัวหน้า
หน่วยงานอีกหน่ึงคน และให้มอบหมายพนักงานท้องถ่ินต้ังแต่ระดับสามหรือเทียบเท่าข้ึนไปเพ่ิมอีกหน่ึงคนในกรณี
ท่ีไม่มีผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกัน 

การถอนเงินฝากของหน่วยงานท่ีมีงบประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานท่ีได้แยกออกไปทําการรับจ่าย
และเก็บรักษาเงิน ผู้บริหารท้องถ่ินอาจแต่งต้ังหัวหน้าหน่วยงานน้ันและพนักงานส่วนท้องถ่ินต้ังแต่ระดับสามหรือ
เทียบเท่าข้ึนไปอีกหน่ึงคน เป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อร่วมกันถอนเงินฝากของหน่วยงานน้ัน ๆ 

กรณีการถอนเงินฝากจากคลังจังหวัด ให้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
**ข้อสอบข้อนี้ออกมาหลายสนามแล้ว เวลาตอบ ให้จําผู้บริหารท้องถ่ิน + ปลัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ไว้ก่อน ส่วนบุคคลลําดับท่ี 3 (คือ ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน และตามด้วยผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหัวหน้า
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หน่วยงานอีกหน่ึงคน **ข้อสังเกต ระเบียบจะไม่ได้กล่าวถึงหัวหน้าหน่วยงานคลังเลย **เวลาตอบข้อสอบต้อง
ตามลําดับ 

**บางสนามข้อสอบ กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถ่ิน ต้องตอบ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ตัวยืน) และผู้
ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหัวหน้าหน่วยงานอีกหน่ึงคน พร้อมด้วยผู้ลงนามอีกคนคือ พนักงานงานระดับสามข้ึนไป
หรือเทียบเท่าข้ึนไป (ขยายความ ให้มอบหมายพนักงานท้องถ่ินต้ังแต่ระดับสามหรือเทียบเท่าข้ึนไปเพ่ิมอีกหน่ึงคน
ในกรณีท่ีไม่มีผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกัน) 

********************************** 
ข้อ 48. ตอบ “ข้อ ข. จัดทําทุก 3 เดือน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    

ข้อ 5 ในระเบียบน้ี 

 (22) “แผนการใช้จ่ายเงิน” หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิก

ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงหน่วยงานผู้เบิกได้ยื่นต่อหน่วยงานคลัง ทุกระยะสามเดือน 

ข้อ 38 ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติมให้

หน่วยงานผู้เบิกย่ืนแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และ

สอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด 

**โจทย์ข้อนี้ ถามว่าจัดทําทุกก่ีเดือน ***แต่ในระเบียบระบุ (ห่วงเวลาของแผนสามเดือน) ดังน้ันการจัดทําก็ต้องจัด

ทุก 3 เดือนครับ (ในทางปฏิบัติบางแห่ง อาจทําเสร็จครั้งเดียว แบ่งครั้งละ 3 เดือนก็ไม่ต้องมาตอบน่ะครับ)  

**แต่ข้อสอบบางสนาม “เคยถามว่า แผนการใช้จ่ายเงินทุก 3 เดือน ข้อใดกล่าวถูกต้อง หรือว่าถามว่า

ไตรมาสท่ี 1 เริ่มจากเดือนอะไร หรือแผนการใช้เงินมีก่ีไตรมาส (เราต้องเขียนออกมาให้ได้แผนฯละ 3 เดือน 4 ไตร

มาส คือ ( ไตรมาสท่ี 1 วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555  ไตรมาสท่ี 2  1 มกราคม 2556 – 31 

มีนาคม 2556   ไตรมาสท่ี 3  1 เมษายน 2556 30 มิถุนายน 2556 และไตรมาสท่ี 4 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 – 

30 กันยายน 2556)   (เอาแบบฟอร์มมาให้ดู เผ่ือกรรมการออกข้อสอบยาก (แบบฟอร์มตัวนี้ อยู่ในเอกสารการ

ปฏิบัติงานจริง รู้ไว้บ้างเผ่ือจะคะแนนตอนสอบ **หากกรรมการออกข้อสอบข้ันเทพออก**) 
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
********************************** 

ข้อ 49. ตอบ “ข้อ ค. การเบิกเงินงบประมาณให้วางฎีกาเบิกเงินได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของปีปฏิทิน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    
 ข้อ 43 การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย และหรือเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ปีใด ให้
วางฎีกาเบิกเงินได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของปีนั้น 
 ในกรณีท่ีได้มีการกันเงินไว้ ให้วางฎีกาได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของระยะเวลาท่ีกันเงิน 
 ข้อ 5 ในระเบียบน้ี 
 (26) “ ปี ” หมายความว่า ปีงบประมาณ 
 ***ต้องตอบปีงบประมาณหรือ ระยะเวลาท่ีกันเงินครับ (เรื่องกันเงินไปดูระเบียบฯ หมวด 5 การกันเงิน 
ต้ังแต่ข้อ 47 – 49 ของระเบียบครับ) บางสนามสอบ อาจถามเป็นวันท่ี เช่น สามารถวางฎีกาวันสุดท้าย คือวันท่ี 
30 กันยายน = สิ้นปีงบประมาณ 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 ข้อ 40 การเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้หน่วยงานผู้เบิกขอเบิกกับหน่วยงานคลัง โดยให้
หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงินและให้วางฎีกาตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กําหนด 
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 การเบิกเงินต้องมีหลักฐานการเบิกเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ และให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้องในหลักฐานการเบิกท่ีเป็นภาพถ่ายหรือสําเนาทุกฉบับ 
 ข้อ 42  เงินท่ีเบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้หน่วยงานผู้เบิกนําส่งคืนหน่วยงานคลังภายในสิบห้าวัน 
นับจากวันท่ีได้รับเงินจากหน่วยงานคลัง 
 ข้อ 44 เงินประเภทใดซ่ึงโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจําเดือนในวันสิ้นเดือน ให้วางฎีกาภายในวันท่ีย่ีสิบ
ห้าของเดือนน้ัน 

********************************** 
ข้อ 50. ตอบ “ข้อ ข. อย่างช้าไม่เกิน 5 วัน นับจากวันท่ีตกลงรับการจ้าง” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    

ข้อ 47 การซ้ือ เช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทําของ ให้หน่วยงานผู้เบิกรีบดําเนินการวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็ว
อย่างช้าไม่เกินห้าวัน นับจากวันท่ีได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง 

** บางสนามอาจมีตัวเลือก 2 ตัว เช่น ***  
อย่างช้าไม่เกิน 5 วัน นับจากวันท่ีตกลงรับการจ้าง และ  
อย่างช้าไม่เกิน 5 วัน นับจากวันท่ีได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง 
ต้องตอบตามระเบียบน่ะครับ **กรรมการบางชุดออกข้อสอบเจาะลึกมาก ถ้าเป็น มสธ. ด้วยแล้ว ต่าง

คําพูดนิดเดียว ก็อาจเสียคะแนนได้เลย 
********************************** 

ข้อ 51. ตอบ “ข้อ ข. ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารและมีหลักฐานถูกต้องมีกฎหมายกําหนด” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    

ข้อ 52 การเบิกเงินในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้ทําการเบิกจ่ายได้ตามงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติ และให้มีหลักฐานแสดงว่าเงินจํานวนท่ีขอเบิกน้ีถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

**ข้อสอบข้อนี้ ค่อนข้างยาก ** ต้องจําไว้ดีๆ หลักฐานถูกต้อง ตามกฎหมาย ก็ตอบได้เลย แต่ข้อน้ี
ยอมรับว่ายาก (แนวน้ีเป็น แนวของ มสธ. แต่มหาวิทยาลัยอ่ืนหรือสถาบันอ่ืนอาจออกแบบน้ีก็ได้ครับ) 

********************************** 
ข้อ 52. ตอบ “ข้อ ง.ผู้บริหารท้องถ่ิน / 1 ปี สภาท้องถ่ิน / 6 เดือน ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    

ข้อ ๕๗ กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างหรือการเช่า
ทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหน้ีผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

หากดําเนินการตามวรรคหน่ึงไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินหกเดือน 
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***ข้อสอบข้อนี้เคยออกมาแล้ว** แต่ใช้คําถามเป็น นายกอบต. สภาอบต. ครับ *** ข้อสอบค่อนข้างยาก 
สําหรับ คนไม่ได้ไปอ่านระเบียบครับ*** 

*** แต่จําไว้ เวลาโจทย์เป็นตุ๊กตาครับ **ผู้บริหารท้องถ่ิน = นายกอบจ. นายกเทศมนตรี และนายก
อบต. ไม่เก่ียวกับ นายกเมืองพัทยา และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2 แห่ง 
ใช้ระเบียบคนละตัวครับ 

*** สภาท้องถ่ิน = สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,สภาเทศบาลและสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ครับ 
***สภาก็เหมือนไม่เก่ียวกับ สภาเมืองพัทยา และสภากรุงเทพมหานคร 

********************************** 
ข้อ 53. ตอบ “ข้อ ก. ให้ขออนุมัติต่อสภาท้องถ่ิน ได้ไม่เกินระยะเวลา 1 ปี” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    

ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจําเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหน่ึงปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึง ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวท่ี
ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมีเงินเหลือ
จ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนน้ันตกเป็นเงินสะสม 

****ข้อสอบ เคยออกแล้ว โดยใช้คําถามจากผู้บริหารท้องถ่ิน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
นายกอบต. นายกอบจ. หรือนายกเทศมนตรีครับ** 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน = ผู้บริหารท้องถ่ิน (บริหารสูงสุด) มีอํานาจตามระเบียบฯดังกล่าว 
********************************** 

ข้อ 54. ตอบ “ข้อ ง. หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าท่ีการเงินท่ีมอบหมาย / ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้ได้รับ
มอบหมาย” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548  
 ข้อ 60 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าท่ีการเงิน ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจฎีกา 

การตรวจฎีกาตามวรรคหน่ึง เม่ือถูกต้องในสาระสําคัญต่อไปน้ีแล้ว ให้เสนอผู้มีอํานาจเพ่ืออนุมัติฎีกา 
(1) มีลายมือชื่อของผู้เบิกเงินถูกต้องตามตัวอย่าง 
(2) มีหน้ีผูกพัน หรือมีความจําเป็นท่ีจะต้องจ่ายเงิน กับถึงกําหนดหรือใกล้จะถึงกําหนดท่ีจะต้องจ่ายเงิน 
(3) มีเงินงบประมาณเพียงพอ รายการถูกต้องตรงกับหมวดและประเภทในงบประมาณ 
(4) มีเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง 
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ข้อ 62 ฎีกาท่ีตรวจถูกต้องแล้วตามข้อ 60 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือเจ้าหน้าท่ีการเงินท่ีได้รับ
มอบหมายนําเสนอผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้ท่ีผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายเป็นผู้อนุมัติฎีกา 
**ข้อสอบข้อนี้ บางทีเอาแต่หัวหน้าหน่วยงานคลัง/ผู้บริหารท้องถ่ิน มาเป็นตัวเลือกครับ ระวังด้วย แต่ต้องจําตาม
ระเบียบเป็นหลัก จะได้ไม่เสียคะแนน*** 

********************************** 
ข้อ 55. ตอบ “ข้อ ง. ทุกข้อ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548  

ข้อ 67 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันได้แต่เฉพาะท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือหนังสือสั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 

ข้อ 68 การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิให้จ่ายเป็นเช็ค กรณีจําเป็นท่ีไม่อาจจ่ายเป็นเช็คได้ ให้จัดทํา
ใบถอนเงินฝากธนาคารเพ่ือให้ธนาคารออกต๋ัวแลกเงินสั่งจ่ายให้เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิ การจ่ายเงินผ่านธนาคารให้
เป็นไปตามวิธีการท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด 

ข้อ 69 การเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
(1) การจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี ในกรณีซ้ือ หรือเช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทําของให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของ

เจ้าหน้ี ขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย 
(2) การจ่ายเงินตามสิทธิท่ีพึงจะได้รับให้แก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน หากมีความจําเป็นท่ีจะต้องสั่งจ่าย 

เพ่ือขอรับเงินสดมาจ่ายให้กระทําได้ในการจ่ายเงินท่ีมีวงเงินตํ่ากว่าสองพันบาทโดยให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม
หัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือกรณีท่ีไม่มีหัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินแต่งต้ังพนักงานส่วนท้องถ่ินต้ังแต่ระดับสาม หรือเทียบเท่าข้ึนไป และขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” หรือ 
“หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 

(3) หากเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่วันสั่งจ่าย ให้ยกเลิกเช็คน้ัน หากมี
การยกเลิกเช็คดังกล่าวเกินสามครั้ง ต้องรายงานเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

ข้อ 70 การเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินในเช็คท่ีเป็นตัวอักษรอย่าให้มีช่องว่างท่ีจะเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงิน
เพ่ิมเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน จนชิดคําว่า “หรือผู้ถือ” หรือ “หรือตาม
คําสั่ง” แล้วแต่กรณีโดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติมได้อีก 

ข้อ 71 การจ่ายเงินทุกกรณี ถ้าผู้จ่ายมีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องหักภาษีใด ๆ ไว้ ณ ท่ีจ่าย เพ่ือนําส่ง
ส่วนราชการใด ให้ดําเนินการตามกฎหมายน้ัน 

ข้อ 72 เงินท่ีขอเบิกจากหน่วยงานคลังเพ่ือการใด ให้นําไปจ่ายได้เฉพาะเพ่ือการน้ันเท่าน้ัน จะนําไปจ่าย
เพ่ือการอ่ืนไม่ได้ 

********************************** 
ข้อ 56. ตอบ “ข้อ ข. 5 รายการ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548  
 ข้อ 76 ใบสําคัญคู่จ่ายท่ีเป็นใบเสร็จรับเงินซ่ึงผู้รับเงินออกให้ อย่างน้อยจะต้องมีรายการ ดังต่อไปน้ี 
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 (1) ชื่อ สถานท่ีอยู่หรือท่ีทําการของผู้รับเงิน 
 (2) วัน เดือน ปีท่ีรับเงิน 
 (3) รายการแสดงการรับเงินและระบุว่าเป็นค่าอะไร 
 (4) จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
 (5) ลายมือชื่อพร้อมท้ังมีตัวบรรจงชื่อและชื่อสกุลของผู้รับเงิน 
 ถ้าผู้รับเงินลงลายมือชื่อไม่ได้ ให้ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ ห้ามมิให้ใช้แกงไดหรือเครื่องหมายอ่ืนทํานองเช่นว่าน้ัน
แทนการลงลายมือชื่อ 
 ข้อ 5 ในระเบียบน้ี 
  (16) “ใบสําคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายเงินท่ีเป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคาร 
 ***ข้อสอบนี้ ระวังด้วย เพราะเคยออก อย่าไปสับสนกับ*** 

� ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  = 9 รายการ (ตาม ข้อ 13 ของระเบียบฯ) 

� ใบสําคัญคู่จ่าย = 5 รายการ (ตามข้อ 76 ของระเบียบฯ) 
********************************** 

ข้อ 57. ตอบ “ข้อ ง. การจ่ายเงินค่าเครื่องบิน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    
   ข้อ 81 การจ่ายเงินต่อไปน้ีให้ผู้จ่ายเงินทําใบรับรองการจ่ายเงินโดยไม่ต้องทําบันทึกชี้แจงเหตุผลตามข้อ 80 

(๑) การจ่ายเงินรายหน่ึง ๆ เป็นจํานวนไม่ถึงสิบบาท 
(๒) การจ่ายเงินค่ารถ หรือเรือน่ังรับจ้าง 
(๓) การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจําทาง หรือเรือยนต์ประจําทาง 
ข้อ 80 การจ่ายเงินรายใดซ่ึงตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับชําระเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินทํา

ใบรับรองการจ่ายเงินได้ โดยให้บันทึกชี้แจงเหตุผลท่ีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
********************************** 

ข้อ 58. ตอบ “ข้อ ง. ถูกทุกข้อ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    
 ข้อ 82 ในกรณีท่ีใบสําคัญคู่จ่ายสูญหาย ให้ปฏิบัติดังน้ี 
 (1) ถ้าใบสําคัญคู่จ่ายเป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ใช้สําเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงผู้รับเงิน รับรองแทนก็ได้ 
 (2) ถ้าใบสําคัญคู่จ่ายท่ีเป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย หรือไม่อาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม (1) ได้ ให้ผู้
จ่ายเงินทําใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผลพฤติการณ์ท่ีใบสําคัญคู่จ่ายสูญหายและไม่อาจขอสําเนา
ใบเสร็จรับเงินน้ันได้ พร้อมท้ังคํารับรองว่ายังไม่เคยนําใบสําคัญคู่จ่ายมาเบิกจ่ายและหลักฐานการแจ้งความ
ใบสําคัญคู่จ่ายหายจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจรับแจ้ง ถ้าหากค้นพบภายหลังก็จะไม่นํามาเบิกจ่ายอีก  เสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ เม่ือได้รับอนุมัติแล้วก็ให้ใช้ใบรับรองน้ันเป็นใบสําคัญคู่จ่ายได้ 

********************************** 
ข้อ 59. ตอบ “ค. เม่ือครบกําหนดการส่งใช้เงินยืม ให้ส่งใช้เงินยืมอย่างช้าไม่เกิน 15 วันทําการ” 
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อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    

ข้อ 84 การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะท่ีผู้ยืมได้ทํา สัญญาการยืมเงินตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินกําหนด และผู้บริหารท้องถ่ินได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมแล้วเท่าน้ัน โดยจะต้อง
เป็นไปตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

(1) มีงบประมาณเพ่ือการน้ันแล้ว 
(2) ผู้ยืมได้ทําสัญญาการยืมเงินและรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งท่ีได้กําหนดไว้

สําหรับเรื่องน้ัน และจะนําใบสําคัญคู่จ่ายท่ีถูกต้องรวมท้ังเงินเหลือจ่าย ส่งคืนตามท่ีกําหนดในข้อ 86 ถ้าไม่ส่งตาม
กําหนดก็จะชดใช้เงินหรือยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหักเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ หรือเงินอ่ืน
ใดอันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินชดใช้เงินยืมน้ัน 

กรณีท่ีผู้ยืมไม่มีเงินใด ๆ อันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะหักส่งใช้เงินยืมได้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนดให้ผู้ยืมหาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน หรือหาบุคคลท่ีมีหลักฐานมาทําสัญญาคํ้า
ประกันไว้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย 

(3) ผู้ยืมแต่ละรายจะต้องไม่มีเงินยืมค้างชําระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และให้ยืมได้เฉพาะผู้มีหน้าท่ี
ต้องปฏิบัติงานน้ัน ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และห้ามยืมแทนกัน 

(4) กรณีครบกําหนดการส่งใช้เงินยืมแล้วผู้ยืมยังไม่ชดใช้เงินยืม ให้ผู้บริหารท้องถ่ินมีอํานาจสั่งการให้ผู้ค้าง
ชําระเงินยืมส่งใช้เงินยืมภายในกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันถ้าผู้ยืมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง
ไม่ยอมชดใช้เงินยืมให้นําความใน (2) มาใช้บังคับ แล้วรายงานให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

(5) ในกรณีท่ีผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินพ้นจากตําแหน่ง
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังมีหน้าท่ีตรวจสอบทะเบียนเงินยืมของบุคคลดังกล่าว หากปรากฏว่ายังค้าง
ชําระเงินยืมอยู่ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเร่งรัดให้เสร็จสิ้นในทันที ก่อนท่ีผู้ยืมจะพ้นจากตําแหน่งหน้าท่ีไป ในกรณีท่ี
ผู้ยืมถึงแก่กรรมหรือไม่ยินยอมชดใช้เงินยืมให้นําความใน (2) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(6) การส่งเงินใช้ยืมให้หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติ ดังน้ี 
      (ก) หมายเหตุจํานวนเงินและวัน เดือน ปี ท่ีส่งใช้ในสัญญาการยืมเงิน 
      (ข) ต้องเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินน้ันเป็นเอกสารสําคัญในราชการ 
      (ค) ถ้ารับคืนเป็นเงินสด ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 
      (ง) ให้บันทึกรายการส่งใช้เงินยืมในทะเบียนเงินยืมไว้ด้วย โดยให้ผู้ยืมลงชื่อในทะเบียนเงินยืม 

สําหรับรายการท่ีส่งใช้นั้น 
ข้อ 85 สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย์ และสัญญาคํ้าประกัน ให้ใช้ตามแบบและวิธีการท่ีกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด 
ข้อ 86 เงินท่ียืมไป ให้ผู้ยืมส่งใบสําคัญและเงินท่ีเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในกําหนดระยะเวลา ดังน้ี 
(1) กรณีเดินทางไปประจําต่างสํานักงานหรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินท่ีจ่ายเงินให้ยืม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือธนาณัติ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีได้รับ
เงิน 
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(2) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับ
มาถึง 

(3) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจากตาม (1) หรือ (2) ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีได้รับเงิน 

ในกรณีท่ีผู้ยืมได้ส่งใบสําคัญคู่จ่ายหักล้างเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          
ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคําทักท้วงภายในสิบห้าวันนับจากวันท่ีได้รับคํา
ทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดําเนินการตามคําทักท้วงและมิได้ชี้แจงเหตุผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้ยืมทราบ ก็
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการตามเง่ือนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้น้ันยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่า
จํานวนท่ีทักท้วงน้ัน 

********************************** 
ข้อ 60. ตอบ ข้อ ก.“ถ้ายืมเพ่ือเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให้ส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับ
จากวันท่ีได้รับเงิน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    
 ข้อ 86 เงินท่ียืมไป ให้ผู้ยืมส่งใบสําคัญและเงินท่ีเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในกําหนดระยะเวลา ดังน้ี 

(1) กรณีเดินทางไปประจําต่างสํานักงานหรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีจ่ายเงินให้ยืม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือธนาณัติ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีได้รับ
เงิน 

(2) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับ
มาถึง 

(3) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจากตาม (1) หรือ (2) ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีได้รับเงิน 

ในกรณีท่ีผู้ยืมได้ส่งใบสําคัญคู่จ่ายหักล้างเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผู้
ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคําทักท้วงภายในสิบห้าวันนับจากวันท่ีได้รับคํา
ทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดําเนินการตามคําทักท้วงและมิได้ชี้แจงเหตุผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้ยืมทราบ ก็
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการตามเง่ือนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้น้ันยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่า
จํานวนท่ีทักท้วงน้ัน 

********************************** 
ข้อ 61. ตอบ “ข้อ ก. งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้ว มีงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายหรือไม่ได้ต้ัง
งบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
ท้องถ่ิน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    
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 ข้อ 90 กรณีท่ีงบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้ว มีงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายหรือไม่ได้ต้ัง
งบประมาณเพ่ือการน้ันไว้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน
ในกรณีดังต่อไปน้ี 
 (1) รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
 (2) เบิกเงินให้ ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน 
เลขานุการสภาท้องถ่ิน ท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ตลอดจนลูกจ้างซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินอ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ในระหว่างปีงบประมาณ 
 (3) ค่าใช้จ่ายตาม (1) และหรือ (2) ให้ถือเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณน้ัน 
****ข้อ ง. การเลื่อนระดับหรือเลื่อนข้ันเงินเดือน ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติ ผิด เน่ืองจาก
ระเบียบไม่ได้บังคับให้จ่ายขาดเงินสะสม เว้นแต่งบประมาณท่ีต้ังไว้เพียงพอ*** 

ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กัน
ยอดเงินสะสมประจําปีไว้ร้อยละย่ีสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสํารองเงินสะสมโดยท่ีทุนสํารองเงินสะสมน้ีให้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละย่ีสิบห้าของทุกปี 

การจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําได้ต่อเม่ือยอดเงินสะสมในส่วนท่ีเหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในกรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละย่ีสิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจนํายอดเงินส่วนท่ีเกินไปใช้จ่าย
ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไขข้อ 89 (1) 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ภายใต้
เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทํา
เพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการก่อหน้ีผูกพันให้

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
น้ันเป็นอันพับไป 

ท้ังน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 
 ***ข้อ ค. การจ่ายเงินขาดเงินสะสม จะจ่ายได้ไม่เกิน 40% ของงบประมาณ เพ่ือการลงทุนของปีน้ัน ผิด 
เน่ืองจาก แก้ไขข้อความเพ่ิมเติมโดยฉบับท่ี 2548 ข้อ 89 ใหม่ ** ดังน้ันเวลาอ่านระเบียบต้องดูด้วยระเบียบ 
ยกเลิกข้อความใดไปแล้ว  เพราะถ้าเราไม่อ่านระเบียบฯ ท่ีแก้ไขเป็นปัจจุบัน เราอาจไม่ได้คะแนนข้อดังกล่าวได้ ขอ
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แนะนํา ให้ไปค้น พ.ร.บ. หรือระเบียบฯ ท่ีเป็นปัจจุบัน เว็บไซต์ คณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะมีต้ังแต่ฉบับ
แรกและท่ีแก้ไขล่าสุดครับ***** 

********************************** 
ข้อ 62. ตอบ “ข้อ ง.ลูกหนี้ยากจนไม่มีทรัพย์สินท่ีจะเรียกชําระหนี้ได้ค้างชําระเกิน 10 ปีข้ึนไป ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    

ข้อ 97 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มิอาจจัดเก็บหน้ีจากลูกหน้ีท่ีค้างชําระเกินกว่าสิบปีข้ึนไป   ด้วย
เหตุหน่ึงเหตุใด และได้ดําเนินการแล้ว ดังน้ี 

(1) เร่งรัดติดตามให้มีการชําระหน้ีแล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เน่ืองจากลูกหน้ีกลายเป็นบุคคลล้มละลาย 
ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชําระหน้ีได้ หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้กระทําได้ 

(2) กรณีท่ีลูกหน้ีตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดกต้องเป็นบุคคลท่ีมีลักษณะ 
เช่นเดียวกับท่ีได้ระบุไว้ใน (1) 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 

หลักเกณฑ์การจําหน่ายหน้ีสูญ และวิธีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ********************************* 

ข้อ 63. ตอบ “ข้อ ข.เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลระบุวัตถุประสงค์” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
(18) “เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินท้ังปวงท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน เว้นแต่เงินท่ีปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย และเงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดย
ระบุวัตถุประสงค์ 

****ข้อสอบ ข้อนี้ออกค่อนข้างยาก *** อธิบายให้ฟังคราวๆ ท่ีตอบข้อ ข. เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลระบุ
วัตถุประสงค์  เช่น เงินรัฐบาลส่วนกลางจัดสรรมาให้ สร้างถนนลาดยาง สะพาน อาคารศูนย์เด็ก สนามกีฬาต้านยา
เสพติด หรือตามนโยบายรัฐบาล ซ่ึงเงินตัวนี้ ท้องถ่ินไม่ต้ังไว้ในข้อบัญญัติ (อบจ.อบต.) เทศบัญญัติ (เทศบาล) 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ***เงินส่วนกลาง (รัฐบาล) จะจัดสรรไปจังหวัด แล้วเวลาดําเนินการเสร็จ ท้องถ่ินก็
ทําเรื่องมาเบิกท่ีจังหวัด อธิบายคร่าวๆครับ*** (ลองทนอ่านเอา อยากให้สอบได้ทุกคนครับ) 

***ส่วนเงินตามรายจ่ายตามข้อผูกพัน เช่น เงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ เงินสบทบประกันสังคม สบ
ทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น แยกย่อยมาจากรายจ่ายงบกลาง อีกทีหน่ึงครับ (โครงสร้างรายจ่ายของ
ท้องถ่ินก็ประมาณน้ี ตามตารางด้านล่าง (ซ่ึงแต่รายการจะมีประเภทแยกไปอีกครับ) 
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ประเภทรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามแผนการใช้จ่ายเงินของแต่ละสํานักประมาณนี้ครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีรายจ่ายดังน้ี (ตามระเบียบฯงบประมาณ) ซ่ึงมันเชื่อมโยงกับระเบียบฯ

การเงิน (อธิบายคร่าวๆ น่ะครับ) 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 
 ข้อ 5  ในระเบียบน้ี 
 “งบประมาณ "  หมายความว่า  แผนงานหรืองานสําหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูป
ตัวเลขจํานวนเงินการต้ังงบประมาณ คือการแสดงแผนดําเนินงานออกเป็นตัวเลขจํานวนเงิน  
 " งบประมาณรายจ่าย "  หมายความว่า  งบประมาณท่ีสภาท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภออนุมัติตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ  ท้ังน้ี รวมท้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและการโอนการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณด้วย 
 " เงินนอกงบประมาณ "  หมายความว่า  เงินท้ังปวงท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน นอกจากเงินท่ีปรากฎตามงบประมาณรายจ่าย 
ข้อ 9  เงินรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีและให้มี
ประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย 
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 ข้อ 10 งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อาจจําแนกเป็นงบประมาณ
รายจ่ายท่ัวไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 ข้อ 11  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อาจจัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาท้องถ่ิน 
 ข้อ 12  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  อาจต้ังจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่าง
กันได้ 
 ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย  รายจ่าย 
งบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน 
 ข้อ 14  รายจ่ายตามแผนงาน  จําแนกเป็นสองลักษณะ  คือ 
  (1)  รายจ่ายประจํา ประกอบด้วย 
          (ก)  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
          (ข)  หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
          (ค)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
          (ง)  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
          (จ)  หมวดเงินอุดหนุน 
          (ฉ)  หมวดรายจ่ายอ่ืน 
  (2)  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง  หมวดรายจ่ายต่างๆ และเงินนอกงบประมาณ  ให้เป็นไปตามท่ีกรมการ
ปกครองกําหนด 
 ข้อ 15  งบประมาณรายจ่ายซ่ึงต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  หรือเงินประเภทอ่ืนท่ีต้องนํามาต้ัง
งบประมาณรายจ่ายให้จําแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ ๑๔ และให้ระบุประเภทของเงินน้ันในคําชี้แจงประมาณการ
รายรับและงบประมาณรายจ่ายด้วย 
 ข้อ 16  การต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้กระทําตามท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

****อธิบายซะ ยึดยาว ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่า หวังดีไม่รู้คนอ่านงงหรือเปล่า ****ยังไงก็สู้ๆๆ 
 ********************************* 

ข้อ 64. ตอบ “ข้อ ง. การรับเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันกับเงินทุก
ประเภท” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    

ข้อ 9 การรับเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับ
เงินท่ีมีเอกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระบุจํานวนเงินท่ีชําระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน ซ่ึง
เอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจํานวนท่ีรับจ่ายทํานองเดียวกับใบเสร็จรับเงิน และการรับเงินตามฎีกาเบิกเงิน
จากหน่วยงานคลัง 
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ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดมีการรับชําระเป็นประจําและมี
จํานวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหน่ึงสําหรับการรับเงินประเภทหน่ึงก็ได้ 
 *** ข้อ ง. ถูกต้องท่ีสุด** แต่บางสนามสอบ จะมีข้อยกเว้น เว้นแต่ มาเป็นตัวหลอกในตัวเลือก ต้องดูดีๆ  
ข้อสอบชอบพลิกแพลง*** ส่วนตัวเลือกอธิบายตามระเบียบดังน้ี 

ข้อ 7 บรรดาเงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ให้นําส่งเป็นเงินรายได้ท้ังสิ้น ห้ามมิ
ให้กันไว้เป็นเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับในกรณีท่ีมีผู้อุทิศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นการเฉพาะเจาะจงว่า
ให้กระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหารายได้ข้ึนเป็นครั้งคราวภายใน
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ี เพ่ือใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ 

เงินรายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหาข้ึนเป็นครั้งคราว หรือเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ตามวรรคสอง 
ถ้าไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน หากมีเงินเหลือจ่าย หรือหมดความจําเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายแล้ว ให้นําส่งเป็น

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ข้อ 8 การรับเงินให้รับเป็นเงินสด การรับเงินเป็นเช็ค หรือดร๊าฟด์ หรือตราสารอย่างอ่ืนให้ปฏิบัติตาม

วิธีการท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด 
 ********************************* 

ข้อ 65. ตอบ “ข้อ ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    

ข้อ 106 การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินใดท่ี
อยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับน้ีใช้บังคับให้ดําเนินการต่อไป
ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

***เคยออกข้อสอบมาแล้ว ** บางครั้งเราคิดว่าไม่สําคัญ*** 
 ********************************* 

ข้อ 66. ตอบ “ข้อ ค. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    

ข้อ 107 บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ ท่ีใช้ในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนแบบบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ให้ใช้
แบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจะได้กําหนดให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

***เคยออกข้อสอบมาแล้ว ** บางครั้งเราคิดว่าไม่สําคัญ*** 
 ********************************* 

ข้อ 67. ตอบ “ข้อ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    
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โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้านการเงินเป็นแนวทาง
เดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี ฯลฯ 

 ********************************* 
ข้อ 68. ตอบ “ข้อ ง. ถูกข้อ ก. และ ข้อ ค.” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 
 ********************************* 

ข้อ 69. ตอบ “ข้อ ง. นายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    

ประกาศ ณ วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
ประชา มาลีนนท์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

****อย่าประมาท เคยออกข้อสอบลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาแล้ว*** 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ดังนั้น ฉบับแรก มีผลบังคับใช้ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นไป  
********************************* 
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ข้อ 70. ตอบ “ข้อ ค. นายสมชาย สุนทรวัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย” 
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548    

ประกาศ ณ วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
สมชาย สุนทรวัฒน์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ดังน้ัน ฉบับท่ี 2 มีผลบังคับใช้ วันท่ี 27 มกราคม 2549 เป็นต้นไป  
****อย่าประมาท เคยออกข้อสอบลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาแล้ว*** 

 ********************************* 
 

แนวข้อสอบชุดน้ีอาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย 
 ขอเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งปัน (แจกฟรี) 

ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อ่ืนๆท่ีเก่ียวกับสอบท้องถ่ิน ได้ท่ีเว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถ่ิน 
ตอนน้ีกําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ 

ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน 
จากเว็บไซต์ 
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