
แนวขอ้สอบเจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี
อปท. ทอ้งถิ�น เทศบาล 

 
1. ใครเปนผูรักษาการระเบียบนี้ 
ก. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง. ผูวาราชการจังหวัด 
ตอบ ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ขอ 4 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหา 
กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบหมายอํานาจตามวรรคสองใหอธิบดีกตรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือ
ผูวาราชการจังหวัดก็ได 
 
2. บุคคลตามคําตามขางตน สามารถมอบอํานาจใหบุคคลใดไดบาง 
ก. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ข. ผูวาราชการจังหวัด 
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. 
ง. ไมมีขอใดถูก 
ตอบ ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. 
 คําอธิบายจากขอขางตน 
 
3. ในระเบียบนี้ “ผูบริหารทองถิ่น” คือใคร 
ก. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
ข. นายกเทศมนตรี 
ค. นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
(1)  “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี คณะเทศมนตรี 
นายกองคการบริหารสวนตําบล และผูบริหารทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 
4. หีบหอคืออะไร 
ก. หีบ 
ข. ถุง 
ค. ภาชนะอ่ืนใด 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 



 (13) “หีบหอ” หมายความวา หีบ หรือถุง หรือภาชนะอื่นใด ซึ่งใชสําหรับบรรจุเงินเพื่อเก็บรักษาไวในตูนิรภัย
ในลักษณะหีบหอ หรือสําหรับบรรจุเงินเพื่อนําสง หรือนําฝากสวนราชการ หรือบรรจุเงินที่ขอเบิกคืนจากตู
นิรภัยของสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
5. ระเบียบนี้ใบสําคัญคูจายคืออะไร 
ก. หลักฐานการจายเงินที่เปนใบเสร็จรับเงิน 
ข. หลักฐานการจายเงินเขาบัญชีเงินฝากผูรับที่ธนาคาร 
ค. หลักฐานของธนาคารแสดงการจายเงินแกเจาหนี้ 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 (16) “ใบสําคัญคูจาย” หมายความวา หลักฐานการจายเงินที่เปนใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดง
การจายเงินแกเจาหนี้ หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับที่ธนาคาร และใหรวมถึงใบนําสงเงิน
ตอหนวยงานคลังดวย 
 
6. บรรดาแบบพิมพและเอกสารใด ๆ ที่ใชในการรับเงิน การเบิกจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยงานใดเปนผูกําหนด 
ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข. ผูวาราชการจังหวัด 
ค. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ง. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตอบ ค. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
 
 ขอ 6 บรรดาแบบพิมพและเอกสารใด ๆ ที่ใชในการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนแบบบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ใหเปนไป
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เวนแตจะมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 
7. รายการใดตอไปนี้เปนสาระสําคัญ ในใบเสร็จรับเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ก. ที่ทําการหรือสํานักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน 
ข. วัน เดือน ป ที่รับเงิน 
ค. จํานวนเงินที่รับชําระท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 ขอ 13 ใบเสร็จรับเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีสาระสําคัญอยางนอยดังตอไปนี้ 
(1) ตราเครื่องหมายและชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(2) เลมที่และเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน โดยใหพิมพหมายเลขกํากับเลมและหมายเลขกํากับเลขที่ใน
ใบเสร็จรับเงิน เรียงกันไปทุกฉบับ 
(3) ที่ทําการหรือสํานักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน 
(4) วัน เดือน ป ที่รับเงิน 
(5) ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลหรือชื่อนิติบุคคลผูชําระเงิน 



(6) รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุวารับชําระเงินคาอะไร 
(7) จํานวนเงินที่รับชําระท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
(8) ขอความระบุวาไดมีการรับเงินไวเปนการถูกตองแลว 
(9) ลายมือชื่อพรอมชื่อในวงเล็บ และตําแหนงผูรับเงินกํากับอยางนอยหนึ่งคน 
 
8. กรณีเทศบาลตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่หางไกลการคมนาคมไมสะดวก ไมสามารถนําเงิน
ฝากธนาคารไดประจําทุกวัน ใหดําเนินการอยางไร 
ก. ใหเก็บรักษาเงินสดในตูนิรภัย และนําเงินดังกลาวฝากธนาคารในวันทําการสุดทายของสัปดาห 
ข. ใหเก็บรักษาเงินสดในตูนิรภัย และนําเงินดังกลาวฝากธนาคารในวันทําการสุดทายของเดือน 
ค. ใหเก็บรักษาเงินสดในตูนิรภัย และนําเงินดังกลาวฝากธนาคารในวันทําการสุดทายของปงบประมาณ 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ก. ใหเก็บรักษาเงินสดในตูนิรภัย และนําเงินดังกลาวฝากธนาคารในวันทําการสุดทายของสัปดาห 
 ขอ 20 ตูนิรภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหติดหรือตั้งไวในหองมั่นคงหรือกรงเหล็ก หรือกรณีไมมีหอง
มั่นคงหรือกรงเหล็กใหติดหรือตั้งไวในที่มั่นคงและปลอดภัยภายในสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 หากมีจํานวนเงินสดที่เก็บรักษาไวในตูนิรภัยตามวรรคหนึ่งใหนําฝากธนาคารทั้งจํานวนในวันทําการถัดไป 
กรณีเทศบาลตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลที่มีพ้ืนที่หางไกล การคมนาคมไมสะดวก ไมสามารถนําฝาก
ธนาคารไดเปนประจําทุกวันใหเก็บรักษาเงินสดในตูนิรภัยได และใหนําเงินสดดังกลาวฝากธนาคารในวันทําการ
สุดทายของสัปดาห 
 
9. ตูนิรภัยอยางนอนตองมีลูกกุญแจกี่ดอก 
ก. 2 ดอก 
ข. 3 ดอก 
ค. 4 ดอก 
ง. 5 ดอก 
ตอบ ก. 2 ดอก 
 ขอ 21 ตูนิรภัยใหมีลูกกุญแจอยางนอยสองดอก แตละดอกมีลักษณะตางกัน โดยใหกรรมการเก็บรักษาเงินถือ
ลูกกุญแจคนละดอก 
 ตูนิรภัยหนึ่ง ๆ ใหมีลูกกุญแจอยางนอยสองสํารับ ใหกรรมการเก็บรักษาเงินเก็บรักษาหนึ่งสํารับ นอกนั้นใหนํา
ฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบหอไวในตูนิรภัยเก็บเงินของสวนราชการอ่ืนตามที่เห็นสมควร 
 
10. ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการเก็บเงินรักษาไว ณ สํานักงานอยางนอยก่ีคน 
ก. 2 คน 
ข. 3 คน 
ค. 4 คน 
ง. 5 คน 
ตอบ ข. 3 คน 
 ขอ 22 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินไว ณ สํานักงานอยางนอยสามคน ในจํานวน
นี้ใหหัวหนาหนวยงานคลังเปนกรรมการโดยตําแหนงหนึ่งคน และกรรมการเก็บรักษาเงินอื่นอีกอยางนอยสอง
คน 



 
11. ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง เกี่ยวกับรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ก. รายรับใหนําฝากธนาคารทั้งจํานวนภายในวันนั้น 
ข. ถาในกรณีฝากไมทันใหนําฝากตูนิรภัย 
ค. กรณีท่ีจะนําฝากตูนิรภัยตองนําไปฝากในวันรุงขึ้น หรือวันทําการถัดไป 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 ขอ 34 เงินรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เก็บรักษาไวตามขอ 20 ใหนําฝากธนาคารทั้งจํานวน
ภายในวันนั้น ถาฝากในวันนั้นไมทันใหนําฝากตูนิรภัย และวันรุงขึ้น หรือวันทําการถัดไปใหนําฝากธนาคารทั้ง
จํานวน 
 
12. ขอใดตอไปนี้เปนหนาที่รับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการรับสงเงิน 
ก. ตรวจนับจํานวนเงินซึ่งไดรับมอบหมายใหรับสงกับใบนําสงและใบรับการรับเงิน 
ข. บรรจุลงหีบหอใสกุญแจหรือใชเชือกผูกมัดและตราประจําคลัง 
ค. ใหกรรมการรับสงเงินพรอมกับออกเดินทางไปยังสถานที่รับสงเงิน 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 ขอ 36 ใหคณะกรรมการรับสงเงินมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการควบคุมเงินที่นําสงโดยใหปฏิบัติดังนี้ 
(1) ตรวจนับจํานวนเงินซึ่งไดรับมอบหมายใหรับสงกับใบนําสง และบันทึกการรับเงิน เพื่อนําสงใหถูกตอง
ตรงกัน แลวลงลายมือชื่อในบันทึกพรอมกับผูมอบหรือผูรับมอบเงินทั้งสองฉบับ โดยใหคณะกรรมการรับสงเงิน
เก็บรักษาไวหนึ่งฉบับ มอบใหผูมอบหรือผูรับมอบเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ 
 
13. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับรับเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ก. ใหรับเปนเงินสด 
ข. รับฝากเช็ค 
ค. รับเปนดราฟ 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 ขอ 20 ตูนิรภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหติดหรือตั้งไวในหองมั่นคงหรือกรงเหล็ก หรือกรณีไมมีหอง
มั่นคงหรือกรงเหล็กใหติดหรือตั้งไวในที่มั่นคงและปลอดภัยภายในสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
14. เงินที่เบิกถาไมไดจายหรือจายไมหมด ใหหนวยงานผูเบิกรับรับสงคืนหนวยงานคลังภายใน กําหนดกี่วัน นับ
จากวันที่ไดรับจากหนวยงานคลัง 
ก. 10 วัน 
ข. 15 วัน 
ค. 20 วัน 
ง. 30 วัน 
ตอบ ข. 15 วัน 



 ขอ 42 เงินที่เบิกถาไมไดจายหรือจายไมหมด ใหหนวยงานผูเบิกนําสงคืนหนวยงานคลังภายในสิบหาวัน นับ
จากวันที่ไดรับเงินจากหนวยงานคลัง 
 
15. การขอเบิกเงินงบประมาณรายจาย และหรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงคปใด ใหวางฎีกา
เบิกเงินไดถึงเมื่อใด 
ก. วันทําการสุดทายกอนสิ้นเดือนสุดทายของปนั้น 
ข. วันทําการสุดทายของปนั้น 
ค. ภายในกําหนด 15 วันกอนวันทําการสุดทายของปนั้น 
ง. ภายในกําหนด 30 วันกอนวันทําการสุดทายของปนั้น 
ตอบ ข. วันทําการสุดทายของปนั้น 
 ขอ 43 การขอเบิกเงินงบประมาณรายจาย และหรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงคปใด ใหวาง
ฎีกาเบิกเงินไดจนถึงวันทําการสุดทายของปนั้น 
 
 
ขอขอบคุณ : แนวขอสอบราชการไทย.com 

 
 


