
สรุปแนวขอสอบ 
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาท่ีของอําเภอ และกิ่งอําเภอ พ.ศ.2520  
1.      ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอ และกิ่งอําเภอ พ.ศ.
2520   อาศัยอํานาจตามความในมาตราใด 
ตอบ  มาตรา  21(2) แหง พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  
2.      พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดวยความ
เห็นชอบของ 
ตอบ  คณะรัฐมนตรี  
3.      ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ.2520  ใหใชบังคับ   
ตั้งแต 
ตอบ  วันท่ี 1 มีนาคม 2520 เปนตนไป  
4.      "สวนราชการ"   หมายความวา    
ตอบ   วา   สวนราชการท่ีเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด  
5.      "กองคลัง"  หมายความ 
ตอบ  แผนกคลังหรือหนวยงานอื่นใด ซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะเชนเดียวกันดวย  
6.      "สํานักงานคลังจังหวัด"     หมายความ 
ตอบ   สํานักงานคลังอําเภอดวย  
7.      "ผูวาราชการจังหวัด"     หมายความ 
ตอบ  นายอําเภอที่ตั้งสํานักงานคลังอําเภอ  
8.      "คลัง"     หมายความวา    
ตอบ  คลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ และใหหมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยดวย  
9.      "สํานักงานตรวจเงินแผนดิน"     หมายความ 
ตอบ  สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  
10.  "หัวหนากองคลัง"  หมายความ 
ตอบ  ผูอํานวยการกองคลัง  หัวหนาแผนกคลัง หรือตําแหนงอื่นใดซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะ
เชนเดียวกัน  
11.  "เจาหนาที่การเงิน"    หมายความวา 
ตอบ  หัวหนาแผนกเงินหรือตําแหนงอื่นซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะเชนเดียวกันกับหัวหนาแผนกเงิน 
และใหหมายความรวมถึงเจาหนาที่รับจายเงินของสวนราชสวนภูมิภาคดวย  
12.  "ตูนิรภัย"     หมายความวา   
ตอบ  กําปน หรือตูเหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใชสําหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ  
13.  "เงินรายไดแผนดิน"   หมายความวา     
ตอบ เงินท้ังปวงที่สวนราชการจัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  
หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ และกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ บัญญัติไมใหสวนราชการนั้น ๆ นําไปใชจายหรือหักไวเพื่อการใด ๆ  



14.  "เงินเบิกเกินสงคืน"   หมายความวา   
ตอบ  เงินงบประมาณรายจายท่ีสวนราชการเบิกจากคลังไปแลวแตไมไดจายหรือจายไมหมด หรือ
จายไปแลวแตถูกเรียกคืน และไดนําสงคลังกอนสิ้นปงบประมาณ หรือกอนสิ้นระยะเวลาเงินกันไว
เบิกเหล่ือมป  
15.  "เงินเหลือจายปเกาสงคืน"    หมายความวา      
ตอบ  เงินงบประมาณรายจายท่ีสวนราชการเบิกจากคลังไปแลวแตไมไดจายหรือจายไมหมด   
หรือจายไปแลวแตถูกเรียกคืนและไดนําสงคลังภายหลังสิ้นปงบประมาณ หรือภายหลังระยะเวลา
เงินกันไวเบิกเหลื่อมป  
16.  "เงินนอกงบประมาณ"  หมายความวา  
ตอบ  เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ  นอกจากเงินงบประมาณรายจาย เงิน
รายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืนและเงินเหลือจายปเกาสงคืน  
17.  "หลักฐานการจาย"    หมายความวา 
ตอบ  หลักฐานซึ่งแสดงวาไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูรับตามขอผูกพันแลว  
18.  "ใบสําคัญคูจาย"    หมายความวา  
ตอบ   หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงิน  หลักฐานของธนาคารแสดงการจายเงินใหแกเจาหนี้ 
หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับเงินที่ธนาคารและใหรวมถึงใบนําสงเงินตอคลัง
ดวย  
19.  การจายใบเสร็จรับเงินใหหนวยงานหรือเจาหนาท่ีไปจัดเก็บเงิน ใหพิจารณา 
ตอบ  จายใหในจํานวนที่เหมาะสมแกลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และใหมีหลักฐานการรับสง
ใบเสร็จรับเงินนั้นไวดวย  
20.  เมื่อส้ินปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงินอยาง
ชาไมเกิน 
ตอบ  วันท่ี 31 ตุลาคม ของปงบประมาณถัดไป  
21.  โดยปกติ ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภท เวนแต 
ตอบ  เงินประเภทใดที่มีการรับชําระเปนประจํา  และมีจํานวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเลม
หนึ่งสําหรับการรับชําระเงินประเภทนั้นก็ได  
22.  ในกรณีที่ใบสําคัญคูจายเปนภาษาตางประเทศ     
ตอบ  ใหมีคําแปลเปนภาษาไทยตามสาระสําคัญ  
23.  ในกรณีที่บุคคลนั้นไมสามารถมารับเงินดวยตนเองได 
ตอบ  จะทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได  
24.  การจายเงินคาไปรษณียากร  
ตอบ  การ  ไมวาจะเปนจํานวนเทาใด  ผูจายเงินจะทําใบรับรองการจายเงินโดยแสดงจํานวน และ
เลขที่ของหนังสือไปรษณียภัณฑท่ีสง และจํานวนเงินคาไปรษณียากรที่จาย โดยไมตองชี้แจงเหตุผล
ตามวรรคแรกก็ได  
 
 



25.  หลักฐานการจาย 
ตอบ  พิมพหรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลักฐานการจายใหใชวิธีขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหม 
แลวใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง 
 
ขอสอบเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
1. ขอใดหมายถึงสินทรัพยไมหมุนเวียน  
ก. ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ  
ข. ที่ดิน อาคาร อุปกรณ  
ค. คาเบี้ยประกันจายลวงหนา  
ง. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  
ตอบ ข.  
 
2. รายการในขอใดถือเปนเงินสด  
ก. ธนาณัติ  
ข. เงินมัดจําจาย  
ค. เช็คลงวันท่ีลวงหนา  
ง. เงินฝากธนาคารประเภทประจํา  
ตอบ ก.  
 
3. งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารทําขึ้นเพื่ออะไร  
ก. พิสูจนความถูกตองของเงินฝากธนาคารทุกประเภท  
ข. พิสูจนความถูกตองของเงินฝากธนาคารประเภทประจํา  
ค. พิสูจนความถูกตองของเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย  
ง. พิสูจนความถูกตองของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  
ตอบ ง.  
 
4. การทํางบประมาณเงินสดมีประโยชนอยางไร  
ก. เปนการวางแผนการชําระหนี้  
ข. เปนเคร่ืองมือในการวางแผนการขาย  
ค. เปนเคร่ืองมือในการวางแผนการผลิต  
ง. เปนเคร่ืองมือในการวางแผนการใชเงิน  
ตอบ ง.  
 
5. ถอนเงินจากธนาคารไปใชสวนตัวตองบันทึกในเลมใด  
ก. สมุดรายวันทั่วไป  
ข. สมุดรายวันจายเงิน  



ค. สมุดรายวันซื้อสินคา  
ง. สมุดรายวันสงคืนสินคา  
ตอบ ข.  
 
6. หลังจากทํางบทดลองแลวตองทํางบอะไร  
ก. งบดุล  
ข. งบการเงิน  
ค. งบกําไรขาดทุน  
ง. กระดาษทําการ  
ตอบ ข.  
 
7. ขอใดไมใชลักษณะของรายการคา  
ก. เปนรายการที่ตองเก็บมาจากเอกสารของกิจการ  
ข. เปนรายการท่ีตองนํามาวิเคราะหเพื่อบันทึกรายการ  
ค. เปนรายการที่ไมมีผลกระทบตอการเงินของกิจการ  
ง. เปนรายการที่กอใหเกิดการโอนเงิน/สิ่งท่ีมูลคาระหวางกิจการกับบุคคลภายนอก  
ตอบ ค.  
 
8. ขอใดที่ทําใหงบทดลองไมลงตัว  
ก. ลืมลงรายการนําเงินมาลงทุนเพิ่ม  
ข. กูเงินจากธนาคารแตบันทึกรายการเปนรับรายได  
ค. จายคาโทรศัพท 5,000 บาท บันทึกเปน 500 บาท  
ง. เก็บยอดดุลเดบิต 2,200 บาท มาลงงบทดลอง 2,000 บาท  
ตอบ ง.  
 
9. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 กิจการแหงหนึ่งซื้อหุนสามัญธนาคารกรุงเทพจํานวน 12,000 หุน 
โดยมวีัตถุประสงคในการลงทุนเปนเวลา 5 ป หลักทรัพยดังกลาวจัดอยูในประเภทใด  
ก. หลักทรัพยประเภทมีตัวตน  
ข. หลักทรัพยประเภทไมมีตัวตน  
ค. หลักทรัพยประเภทหมุนเวียน  
ง. หลักทรัพยประเภทไมหมุนเวียน  
ตอบ ง.  
 
10. การใหของสมนาคุณแกลูกคา จัดเปนหนี้สินลักษณะใด  
ก. หนี้สินหมุนเวียนท่ีเกิดขึ้นแลวแตไมสามารถกําหนดมูลคาหนี้ไดแนนอน  
ข. หนี้สินหมุนเวียนท่ีเกิดขึ้นแลวและสามารถกําหนดมูลคาหนี้ไดแนนอน  



ค. หนี้สินหมุนเวียนท่ีอาจเกิดขึ้น  
ง. หนี้สินระยะยาว  
ตอบ ก.  
 
11. ขอใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการรวมคา  
ก. ผูรวมคาทุกคนตองนําเงินสดมาลงทุน  
ข. เมื่อไดกําไรจากเงินที่ลงทุนจะนําไปบริจาครวมกัน  
ค. ขอตกลงตามสัญญากําหนดใหมีอํานาจในการควบคุมรวมกัน  
ง. หากใครนําเงินมาลงทุนมากท่ีสุดจะได 
ตอบ ค.  
 
12. ขอใดไมใชประเภทของธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจรวมคาได  
ก. ธุรกิจการสรางและจัดจําหนายภาพยนตร  
ข. ธุรกิจการจัดสรรที่ดิน  
ค. ธุรกิจขายสินคา  
ง. ธุรกิจการธนาคาร  
ตอบ ง.  
 
13. ขอใดไมใชสาเหตุของการทําธุรกิจรวมคา  
ก. ลดการเสี่ยงภัย  
ข. ประหยัดคาใชจาย  
ค. ไดกําไรมากขึ้น  
ง. รวบรวมเงินทุนและบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ  
ตอบ ค.  
 
14. วิธีบันทึกบัญชีแบบไมเปดบัญชีรวมคาของกิจการรวมคาเมื่อเปดแยกประเภทของกิจการรวม
คาจะดูสมุดบัญชีของใคร  
ก. สมุดบัญชีของคนที่เปนผูจัดการ  
ข. สมุดบัญชีของคนที่ทําหนาท่ีขาย  
ค. สมุดบัญชีของคนที่นําเงิน/สินคามาลงทุน  
ง. สมุดบัญชีของผูรวมคาคนใดคนหนึ่ง  
ตอบ ง.  
 
15. สิทธิสวนไดเสียในกิจการรวมคา จะปรากฏในงบใดอยางไร  
ก. งบดุล ทางดานหนี้สิน  
ข. งบกําไรขาดทุน ถือเปนรายได  



ค. งบดุล ทางดานสินทรัพย  
ง. งบกําไรขาดทุน ถือเปนคาใชจาย  
ตอบ ค.  
 
16. บัญชีทางดานผูรับฝากขายในทางบัญชีนั้น เปนบัญชีลักษณะใดไดบาง  
ก. บัญชีฝากขาย เปนบัญชีลูกหนี้  
ข. บัญชีฝากขาย เปนบัญชีลูกหนี้และเจาหนี้  
ค. บัญชีรับฝากขาย เปนทั้งบัญชีลูกหนี้และเจาหนี้  
ง. บัญชีรับฝากขาย เปนบัญชีเจาหนี้  
ตอบ ค.  
 
17. การแสดงรายการกําไรจากการขาย ตามสัญญาผอนชําระรอตัดบัญชีในงบการเงิน จะแสดง
อยางไร  
ก. แสดงเปนรายการหักจากขายตามสัญญาผอนชําระในงบกําไรขาดทุน  
ข. แสดงเปนรายการหักจากกําไรขั้นตนในงบกําไรขาดทุน  
ค. แสดงเปนสินทรัพยหมุนเวียนในงบดุล  
ง. แสดงเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล  
ตอบ ง.  
 
18. หลักในการปดบัญชีขายผอนขําระตามวิธีบันทึก สินคาแบบตอเนื่องถาผลตาง Dr. > Cr. แสดง
ถึงอะไร  
ก. แสดงวามีผลขาดทุนใหปดเขาบัญชีกําไรขาดทุนทางดาน Dr.  
ข. แสดงวามีผลขาดทุนใหปดเขาบัญชีกําไรขาดทุนทางดาน Cr.  
ค. แสดงวามีผลกําไรใหปดเขาบัญชีกําไรขาดทุนดาน Cr.  
ง. แสดงวามีผลกําไรใหปดเขาบัญชีกําไรขาดทุนดาน Dr.  
ตอบ ค.  
 
19. กิจการรับสินคาแลกเปลี่ยนโดยถือเปนเงินดาวน ณ วันท่ีขายสินคาจะบันทึกบัญชีสินคารับ 
แลกเปลี่ยนดานใดใชราคาใด  
ก. ดาน Dr. ใชราคาที่ผูคิดใหกับสินคา  
ข. ดาน Dr. ใชราคาที่หักคาซอมแวมและหักกําไรขั้นตนที่จะขายไดแลว  
ค. ดาน Cr. ใชราคาท่ีผูคิดใหกับสินคารับแลกเปลี่ยน  
ง. ดาน Cr. ใชราคาท่ีหักคาซอมแซมและหักกําไรขั้นตนที่จะขายไดแลว  
ตอบ ข.  
 
 



20. จากสูตร ราคาสินคา - เงินดาวน = เงินงวด เปนการคํานวณดอกเบี้ยวิธีใด  
จํานวนงวด  
ก. วิธีคารายไปโดยวิธีชําระเงินตนเทากันทุกงวด  
ข. วิธีคารายไปโดยชําระเงินงวดเทากันทุกงวด  
ค. วิธีผลรวมตัวเลข  
ง. วิธีผลรวมตัวเลขโดยชําระดอกเบ้ียตามสวนของผลรวมตัวเลข  
ตอบ ก.  
 
21. ระบบบัญชีไมสมบูรณแบบมีความหมายอยางไร  
ก. มีลักษณะการบันทึกบัญชีเหมือนกับระบบบัญชีคู  
ข. ระบบบัญชีท่ีมีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นไมมากนัก  
ค. ระบบบัญชีท่ีมีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นอยางไมสมบูรณแบบตามหลักบัญชีคู  
 
ง. ระบบบัญชีที่มีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นอยางไมสมบูรณแบบตามหลักบัญชีที่รับรอง โดยท่ัวไป  
ตอบ ค.  
 
22. ระบบบัญชีไมสมบูรณแบบ เมื่อรายการคาเกิดขึ้นและบันทึกในสมุดรายวันแลวอาจจะไมมีการ
ผานรายการแยกประเภทยกเวนบัญชีใด  
ก. ยกเวนบัญชีลูกหนี้เทานั้น  
ข. ยกเวนบัญชีเจาหนี้เทานั้น  
ค. ยกเวนบัญชีสินคาคงเหลือเทานั้น  
ง. ยกเวนบัญชีลูกหนี้และเจาหนี้เทานั้น  
ตอบ ง.  
 
23. การคํานวณหากําไรขาดทุนในระบบบัญชีที่ไมสมบูรณแบบอาจใชวิธีใด  
ก. เปรียบเทียบทุน  
ข. วิเคราะหรายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน  
ค. เปรียบเทียบทุนและวิเคราะหรายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน  
ง. วิธีเดียวกับระบบบัญชีคู  
ตอบ ค.  
24. ขอใด “ไมใช” รายการตัดบัญชีระหวางสํานักงานใหญและสาขา  
ก. สินคาสงไปสาขา - สินคารับจากสํานักงานใหญ  
ข. สินคาสงคืนใหสํานักงานใหญ - สินคารับคืนจากสาขา  
ค. เดินสะพัดสํานักงานใหญ - เดินสะพัดสาขา  
ง. สาขาซื้อสินคาเปนเงินสด  
ตอบ ง.  



 
25. ขอใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการรวมคา  
ก. บันทึกรายการรวมไปกับการขาดทุนตามปกติ  
ข. บันทึกรายการแยกจากการขายตามปกติ  
ค. บันทึกรายการตามหลักบัญชีเดี่ยวหรือหลักบัญชีคูก็ได  
ง. บันทึกรายการรวมหรือบันทึกรายการแยกจากการขายตามปกติ  
ตอบ ง.  
 
26. ขอใด “ไมใช” เปนลักษณะของตัวแทน  
ก. เปนใครก็ไดที่มีความสามารถ  
ข. เปนนิติบุคคล  
ค. มีสํานักงานในประเทศหรือตางประเทศ  
ง. เปนบุคคลธรรมดา  
ตอบ ก.  
 
27. กิจการผลิตกระดาษชําระยี่หอเจงรวมกับกิจการผลิตกระดาษชําระยี่หอแจวถือเปนการรวม
ธุรกิจแบบใด  
ก. แนวตั้ง  
ข. แนวนอน  
ค. แบบผสม  
ง. แนวราบ  
ตอบ ข.  
 
28. คาใชจายในการรวมธุรกิจท่ีไมถือเปนตนทุนไดแกอะไร  
ก. คาธรรมเนียมผูริเริ่มกอการ  
ข. คาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
ค. คาใชจายทางกฎหมาย  
ง. คาสอบบัญชี  
ตอบ ข.  
 
29. การปริวรรคเงินตราหมายถึงอะไร  
ก. กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ข. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ค. แลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งไปสกุลหนึ่ง  
ง. แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาท  
ตอบ ง.  



 
30. หากซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ US$ 1,000 อัตราแลกเปลี่ยน US$ 1 = ฿ 41.40 คิดเปนเงินไทย 
เพื่อตั้งเปนเจาหนี้กี่บาท  
ก. 21,400  
ข. 31,400  
ค. 41,400  
ง. 51,400  
ตอบ ค.  
 


