
สรุปแนวขอสอบ  
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอ และกิ่งอําเภอ พ.ศ.2520  

1.      ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาท่ีของอําเภอ และก่ิงอําเภอ พ.ศ.2520   
อาศัยอํานาจตามความในมาตราใด 
ตอบ  มาตรา  21(2) แหง พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  

2.      พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดวยความเห็นชอบ
ของ 
ตอบ  คณะรัฐมนตรี  

3.      ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ.2520  ใหใชบังคับ   ต้ังแต 
ตอบ  วันท่ี 1 มีนาคม 2520 เปนตนไป  

4.      "สวนราชการ"   หมายความวา    
ตอบ   วา   สวนราชการท่ีเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด  

5.      "กองคลัง"  หมายความ 
ตอบ  แผนกคลังหรือหนวยงานอ่ืนใด ซ่ึงปฏิบัติงานมีลักษณะเชนเดียวกันดวย  

6.      "สํานักงานคลังจังหวัด"     หมายความ 
ตอบ   สํานักงานคลังอําเภอดวย  

7.      "ผูวาราชการจังหวัด"     หมายความ 
ตอบ  นายอําเภอท่ีต้ังสํานักงานคลังอําเภอ  

8.      "คลัง"     หมายความวา    
ตอบ  คลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ และใหหมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยดวย  

9.      "สํานักงานตรวจเงินแผนดิน"     หมายความ 
ตอบ  สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  

10.  "หัวหนากองคลัง"  หมายความ 
ตอบ  ผูอํานวยการกองคลัง  หัวหนาแผนกคลัง หรือตําแหนงอ่ืนใดซ่ึงปฏิบัติงานมีลักษณะ
เชนเดียวกัน  

11.  "เจาหนาที่การเงิน"    หมายความวา 
ตอบ  หัวหนาแผนกเงินหรือตําแหนงอ่ืนซ่ึงปฏิบัติงานมีลักษณะเชนเดียวกันกับหัวหนาแผนกเงิน และ
ใหหมายความรวมถึงเจาหนาท่ีรับจายเงินของสวนราชสวนภูมิภาคดวย  

12.  "ตูนิรภัย"     หมายความวา   
ตอบ  กําปน หรือตูเหล็กหรือหีบเหล็กอันม่ันคงซ่ึงใชสําหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ  

13.  "เงินรายไดแผนดิน"   หมายความวา     
ตอบ เงินท้ังปวงท่ีสวนราชการจัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  
หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ และกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
บัญญัติไมใหสวนราชการน้ัน  ๆนําไปใชจายหรือหักไวเพ่ือการใด  ๆ 

14.  "เงินเบิกเกินสงคืน"   หมายความวา   
ตอบ  เงินงบประมาณรายจายท่ีสวนราชการเบิกจากคลังไปแลวแตไมไดจายหรือจายไมหมด หรือจาย



ไปแลวแตถูกเรียกคืน และไดนําสงคลังกอนส้ินปงบประมาณ หรือกอนส้ินระยะเวลาเงินกันไวเบิก
เหล่ือมป  

15.  "เงินเหลือจายปเกาสงคืน"    หมายความวา      
ตอบ  เงินงบประมาณรายจายท่ีสวนราชการเบิกจากคลังไปแลวแตไมไดจายหรือจายไมหมด   หรือ
จายไปแลวแตถูกเรียกคืนและไดนําสงคลังภายหลังส้ินปงบประมาณ หรือภายหลังระยะเวลาเงินกันไว
เบิกเหล่ือมป  

16.  "เงินนอกงบประมาณ"  หมายความวา  
ตอบ  เงินท้ังปวงท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ  นอกจากเงินงบประมาณรายจาย เงิน
รายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืนและเงินเหลือจายปเกาสงคืน  

17.  "หลักฐานการจาย"    หมายความวา 
ตอบ  หลักฐานซ่ึงแสดงวาไดมีการจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือผูรับตามขอผูกพันแลว  

18.  "ใบสําคัญคูจาย"    หมายความวา  
ตอบ   หลักฐานการจายท่ีเปนใบเสร็จรับเงิน  หลักฐานของธนาคารแสดงการจายเงินใหแกเจาหน้ี 
หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับเงินท่ีธนาคารและใหรวมถึงใบนําสงเงินตอคลังดวย  

19.  การจายใบเสร็จรับเงินใหหนวยงานหรือเจาหนาท่ีไปจัดเก็บเงิน ใหพิจารณา 
ตอบ  จายใหในจํานวนท่ีเหมาะสมแกลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และใหมีหลักฐานการรับสงใบเสร็จรับเงิน
น้ันไวดวย  

20.  เม่ือส้ินปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานซ่ึงรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงินอยางชาไมเกิน 
ตอบ  วันท่ี 31 ตุลาคม ของปงบประมาณถัดไป  

21.  โดยปกติ ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภท เวนแต 
ตอบ  เงินประเภทใดท่ีมีการรับชําระเปนประจํา  และมีจํานวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเลม
หน่ึงสําหรับการรับชําระเงินประเภทน้ันก็ได  

22.  ในกรณีท่ีใบสําคัญคูจายเปนภาษาตางประเทศ     
ตอบ  ใหมีคําแปลเปนภาษาไทยตามสาระสําคัญ  

23.  ในกรณีท่ีบุคคลน้ันไมสามารถมารับเงินดวยตนเองได 
ตอบ  จะทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมารับเงินแทนก็ได  

24.  การจายเงินคาไปรษณียากร  
ตอบ  การ  ไมวาจะเปนจํานวนเทาใด  ผูจายเงินจะทําใบรับรองการจายเงินโดยแสดงจํานวน และ
เลขท่ีของหนังสือไปรษณียภัณฑท่ีสง และจํานวนเงินคาไปรษณียากรท่ีจาย โดยไมตองช้ีแจงเหตุผล
ตามวรรคแรกก็ได  

25.  หลักฐานการจาย 
ตอบ  พิมพหรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลักฐานการจายใหใชวิธีขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหม แลว
ใหผูรับเงินลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแหง 

ขอสอบเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน 

   1. ขอใดหมายถึงสินทรัพยไมหมุนเวียน  
 
ก. ลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับ  
 



ข. ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ  
 
ค. คาเบ้ียประกันจายลวงหนา  
 
ง. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  
 
ตอบ ข.  
 
2. รายการในขอใดถือเปนเงินสด  
 
ก. ธนาณัติ  
 
ข. เงินมัดจําจาย  
 
ค. เช็คลงวันท่ีลวงหนา  
 
ง. เงินฝากธนาคารประเภทประจํา  
 
ตอบ ก.  
 
3. งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารทําข้ึนเพ่ืออะไร  
 
ก. พิสูจนความถูกตองของเงินฝากธนาคารทุกประเภท  
 
ข. พิสูจนความถูกตองของเงินฝากธนาคารประเภทประจํา  
 
ค. พิสูจนความถูกตองของเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย  
 
ง. พิสูจนความถูกตองของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  
 
ตอบ ง.  
 
4. การทํางบประมาณเงินสดมีประโยชนอยางไร  
 
ก. เปนการวางแผนการชําระหน้ี  
 
ข. เปนเคร่ืองมือในการวางแผนการขาย  
 



ค. เปนเคร่ืองมือในการวางแผนการผลิต  
 
ง. เปนเคร่ืองมือในการวางแผนการใชเงิน  
 
ตอบ ง.  
 
5. ถอนเงินจากธนาคารไปใชสวนตัวตองบันทึกในเลมใด  
 
ก. สมุดรายวันท่ัวไป  
 
ข. สมุดรายวันจายเงิน  
 
ค. สมุดรายวันซ้ือสินคา  
 
ง. สมุดรายวันสงคืนสินคา  
 
ตอบ ข.  
 
6. หลังจากทํางบทดลองแลวตองทํางบอะไร  
 
ก. งบดุล  
 
ข. งบการเงิน  
 
ค. งบกําไรขาดทุน  
 
ง. กระดาษทําการ  
 
ตอบ ข.  
 
7. ขอใดไมใชลักษณะของรายการคา  
 
ก. เปนรายการท่ีตองเก็บมาจากเอกสารของกิจการ  
 
ข. เปนรายการท่ีตองนํามาวิเคราะหเพ่ือบันทึกรายการ  
 
ค. เปนรายการท่ีไมมีผลกระทบตอการเงินของกิจการ  
 



ง. เปนรายการท่ีกอใหเกิดการโอนเงิน/ส่ิงท่ีมูลคาระหวางกิจการกับบุคคลภายนอก  
 
ตอบ ค.  
 
8. ขอใดท่ีทําใหงบทดลองไมลงตัว  
 
ก. ลืมลงรายการนําเงินมาลงทุนเพ่ิม  
 
ข. กูเงินจากธนาคารแตบันทึกรายการเปนรับรายได  
 
ค. จายคาโทรศัพท 5,000 บาท บันทึกเปน 500 บาท  
 
ง. เก็บยอดดุลเดบิต 2,200 บาท มาลงงบทดลอง 2,000 บาท  
 
ตอบ ง.  
 
9. เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2550 กิจการแหงหน่ึงซ้ือหุนสามัญธนาคารกรุงเทพจํานวน 12,000 หุน โดยมี
วัตถุประสงคในการลงทุนเปนเวลา 5 ป หลักทรัพยดังกลาวจัดอยูในประเภทใด  
 
ก. หลักทรัพยประเภทมีตัวตน  
 
ข. หลักทรัพยประเภทไมมีตัวตน  
 
ค. หลักทรัพยประเภทหมุนเวียน  
 
ง. หลักทรัพยประเภทไมหมุนเวียน  
 
ตอบ ง.  
 
10. การใหของสมนาคุณแกลูกคา จัดเปนหน้ีสินลักษณะใด  
 
ก. หน้ีสินหมุนเวียนท่ีเกิดข้ึนแลวแตไมสามารถกําหนดมูลคาหน้ีไดแนนอน  
 
ข. หน้ีสินหมุนเวียนท่ีเกิดข้ึนแลวและสามารถกําหนดมูลคาหน้ีไดแนนอน  
 
ค. หน้ีสินหมุนเวียนท่ีอาจเกิดข้ึน  
 
ง. หน้ีสินระยะยาว  



 
ตอบ ก.  
 
11. ขอใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการรวมคา
 
ก. ผูรวมคาทุกคนตองนําเงินสดมาลงทุน
 
ข. เม่ือไดกําไรจากเงินท่ีลงทุนจะนําไปบริจาครวมกัน
 
ค. ขอตกลงตามสัญญากําหนดใหมีอํานาจในการควบ
 
ง. หากใครนําเงินมาลงทุนมากท่ีสุดจะได

โดย: [0 3] ( IP ) 

           

ความคิดเห็นที่ 1 
    กําไร ในอัตราสวนมากท่ีสุด  
 
ตอบ ค.  
 
12. ขอใดไมใชประเภทของธุรกิจท่ีดําเนินธุรกิจรวมคาได
 
ก. ธุรกิจการสรางและจัดจําหนายภาพยนตร
 
ข. ธุรกิจการจัดสรรท่ีดิน  
 
ค. ธุรกิจขายสินคา  
 
ง. ธุรกิจการธนาคาร  
 
ตอบ ง.  
 
13. ขอใดไมใชสาเหตุของการทําธุรกิจรวมคา
 
ก. ลดการเส่ียงภัย  
 
ข. ประหยัดคาใชจาย  

ขอใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการรวมคา  

ผูรวมคาทุกคนตองนําเงินสดมาลงทุน  

เม่ือไดกําไรจากเงินท่ีลงทุนจะนําไปบริจาครวมกัน  

ขอตกลงตามสัญญากําหนดใหมีอํานาจในการควบคุมรวมกัน  

หากใครนําเงินมาลงทุนมากท่ีสุดจะได 

ขอใดไมใชประเภทของธุรกิจท่ีดําเนินธุรกิจรวมคาได  

ธุรกิจการสรางและจัดจําหนายภาพยนตร  

ขอใดไมใชสาเหตุของการทําธุรกิจรวมคา  

 

 
 



 
ค. ไดกําไรมากข้ึน  
 
ง. รวบรวมเงินทุนและบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ  
 
ตอบ ค.  
 
14. วิธีบันทึกบัญชีแบบไมเปดบัญชีรวมคาของกิจการรวมคาเม่ือเปดแยกประเภทของกิจการรวมคาจะดูสมุด
บัญชีของใคร  
 
ก. สมุดบัญชีของคนท่ีเปนผูจัดการ  
 
ข. สมุดบัญชีของคนท่ีทําหนาท่ีขาย  
 
ค. สมุดบัญชีของคนท่ีนําเงิน/สินคามาลงทุน  
 
ง. สมุดบัญชีของผูรวมคาคนใดคนหน่ึง  
 
ตอบ ง.  
 
15. สิทธิสวนไดเสียในกิจการรวมคา จะปรากฏในงบใดอยางไร  
 
ก. งบดุล ทางดานหน้ีสิน  
 
ข. งบกําไรขาดทุน ถือเปนรายได  
 
ค. งบดุล ทางดานสินทรัพย  
 
ง. งบกําไรขาดทุน ถือเปนคาใชจาย  
 
ตอบ ค.  
 
16. บัญชีทางดานผูรับฝากขายในทางบัญชีน้ัน เปนบัญชีลักษณะใดไดบาง  
 
ก. บัญชีฝากขาย เปนบัญชีลูกหน้ี  
 
ข. บัญชีฝากขาย เปนบัญชีลูกหน้ีและเจาหน้ี  
 



ค. บัญชีรับฝากขาย เปนท้ังบัญชีลูกหน้ีและเจาหน้ี  
 
ง. บัญชีรับฝากขาย เปนบัญชีเจาหน้ี  
 
ตอบ ค.  
 
17. การแสดงรายการกําไรจากการขาย ตามสัญญาผอนชําระรอตัดบัญชีในงบการเงิน จะแสดงอยางไร  
 
ก. แสดงเปนรายการหักจากขายตามสัญญาผอนชําระในงบกําไรขาดทุน  
 
ข. แสดงเปนรายการหักจากกําไรข้ันตนในงบกําไรขาดทุน  
 
ค. แสดงเปนสินทรัพยหมุนเวียนในงบดุล  
 
ง. แสดงเปนหน้ีสินหมุนเวียนในงบดุล  
 
ตอบ ง.  
 
18. หลักในการปดบัญชีขายผอนขําระตามวิธีบันทึก สินคาแบบตอเน่ืองถาผลตาง Dr. > Cr. แสดงถึงอะไร  
 
ก. แสดงวามีผลขาดทุนใหปดเขาบัญชีกําไรขาดทุนทางดาน Dr.  
 
ข. แสดงวามีผลขาดทุนใหปดเขาบัญชีกําไรขาดทุนทางดาน Cr.  
 
ค. แสดงวามีผลกําไรใหปดเขาบัญชีกําไรขาดทุนดาน Cr.  
 
ง. แสดงวามีผลกําไรใหปดเขาบัญชีกําไรขาดทุนดาน Dr.  
 
ตอบ ค.  
 
19. กิจการรับสินคาแลกเปล่ียนโดยถือเปนเงินดาวน ณ วันท่ีขายสินคาจะบันทึกบัญชีสินคารับ แลกเปล่ียน
ดานใดใชราคาใด  
 
ก. ดาน Dr. ใชราคาท่ีผูคิดใหกับสินคา  
 
ข. ดาน Dr. ใชราคาท่ีหักคาซอมแวมและหักกําไรข้ันตนท่ีจะขายไดแลว  
 
ค. ดาน Cr. ใชราคาท่ีผูคิดใหกับสินคารับแลกเปล่ียน  



 
ง. ดาน Cr. ใชราคาท่ีหักคาซอมแซมและหักกําไรข้ันตนท่ีจะขายไดแลว  
 
ตอบ ข.  
 
 
20. จากสูตร ราคาสินคา - เงินดาวน = เงินงวด เปนการคํานวณดอกเบ้ียวิธีใด  
 
จํานวนงวด  
 
ก. วิธีคารายไปโดยวิธีชําระเงินตนเทากันทุกงวด  
 
ข. วิธีคารายไปโดยชําระเงินงวดเทากันทุกงวด  
 
ค. วิธีผลรวมตัวเลข  
 
ง. วิธีผลรวมตัวเลขโดยชําระดอกเบ้ียตามสวนของผลรวมตัวเลข  
 
ตอบ ก.  
 
21. ระบบบัญชีไมสมบูรณแบบมีความหมายอยางไร  
 
ก. มีลักษณะการบันทึกบัญชีเหมือนกับระบบบัญชีคู  
 
ข. ระบ 

โดย: [0 3] ( IP ) 
 

 
ความคิดเห็นที่ 2 
   บบัญชีท่ีมีการบันทึกบัญชีท่ีเกิดข้ึนไมมากนัก  
 
ค. ระบบบัญชีท่ีมีการบันทึกบัญชีท่ีเกิดข้ึนอยางไมสมบูรณแบบตามหลักบัญชีคู  
 
ง. ระบบบัญชีท่ีมีการบันทึกบัญชีท่ีเกิดข้ึนอยางไมสมบูรณแบบตามหลักบัญชีท่ีรับรอง โดยท่ัวไป  
 
ตอบ ค.  
 
22. ระบบบัญชีไมสมบูรณแบบ เม่ือรายการคาเกิดข้ึนและบันทึกในสมุดรายวันแลวอาจจะไมมีการผานรายการ



แยกประเภทยกเวนบัญชีใด  
 
ก. ยกเวนบัญชีลูกหน้ีเทาน้ัน  
 
ข. ยกเวนบัญชีเจาหน้ีเทาน้ัน  
 
ค. ยกเวนบัญชีสินคาคงเหลือเทาน้ัน  
 
ง. ยกเวนบัญชีลูกหน้ีและเจาหน้ีเทาน้ัน  
 
ตอบ ง.  
 
23. การคํานวณหากําไรขาดทุนในระบบบัญชีท่ีไมสมบูรณแบบอาจใชวิธีใด  
 
ก. เปรียบเทียบทุน  
 
ข. วิเคราะหรายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน  
 
ค. เปรียบเทียบทุนและวิเคราะหรายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน  
 
ง. วิธีเดียวกับระบบบัญชีคู  
 
ตอบ ค.  
 
24. ขอใด “ไมใช” รายการตัดบัญชีระหวางสํานักงานใหญและสาขา  
 
ก. สินคาสงไปสาขา - สินคารับจากสํานักงานใหญ  
 
ข. สินคาสงคืนใหสํานักงานใหญ - สินคารับคืนจากสาขา  
 
ค. เดินสะพัดสํานักงานใหญ - เดินสะพัดสาขา  
 
ง. สาขาซ้ือสินคาเปนเงินสด  
 
ตอบ ง.  
 
25. ขอใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการรวมคา  
 



ก. บันทึกรายการรวมไปกับการขาดทุนตามปกติ  
 
ข. บันทึกรายการแยกจากการขายตามปกติ  
 
ค. บันทึกรายการตามหลักบัญชีเด่ียวหรือหลักบัญชีคูก็ได  
 
ง. บันทึกรายการรวมหรือบันทึกรายการแยกจากการขายตามปกติ  
 
ตอบ ง.  
 
26. ขอใด “ไมใช” เปนลักษณะของตัวแทน  
 
ก. เปนใครก็ไดท่ีมีความสามารถ  
 
ข. เปนนิติบุคคล  
 
ค. มีสํานักงานในประเทศหรือตางประเทศ  
 
ง. เปนบุคคลธรรมดา  
 
ตอบ ก.  
 
27. กิจการผลิตกระดาษชําระย่ีหอเจงรวมกับกิจการผลิตกระดาษชําระย่ีหอแจวถือเปนการรวมธุรกิจแบบใด  
 
ก. แนวต้ัง  
 
ข. แนวนอน  
 
ค. แบบผสม  
 
ง. แนวราบ  
 
ตอบ ข.  
 
28. คาใชจายในการรวมธุรกิจท่ีไมถือเปนตนทุนไดแกอะไร  
 
ก. คาธรรมเนียมผูริเร่ิมกอการ  
 



ข. คาจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท  
 
ค. คาใชจายทางกฎหมาย  
 
ง. คาสอบบัญชี  
 
ตอบ ข.  
 
29. การปริวรรคเงินตราหมายถึงอะไร  
 
ก. กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน  
 
ข. ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  
 
ค. แลกเปล่ียนเงินสกุลหน่ึงไปสกุลหน่ึง  
 
ง. แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาท  
 
ตอบ ง.  
 
30. หากซ้ือสินคาเปนเงินเช่ือ US$ 1,000 อัตราแลกเปล่ียน US$ 1 = ฿ 41.40 คิดเปนเงินไทย เพ่ือต้ังเปน
เจาหน้ีก่ีบาท  
 
ก. 21,400  
 
ข. 31,400  
 
ค. 41,400  
 
ง. 51,400  
 
ตอบ ค.  

 


