
แบบทดสอบ วิชา บัญชีเงินราชการ  

 

1. การบัญชีหมายถึงอะไร 

   ก. Accouting 

   ข. Accountance 

   ค. Basic of accounting 

   ง. Account 

2. เครื่องมือที่ทําใหทราบฐานะทางการเงินของกิจการคือขอใด     

   ก. งบการเงิน 

   ข. งบกําไรขาดทุน 

   ค. งบดุล 

   ง. การวบรวมขอมลูทางบัญชี 

3. รานอารียการคา มีสินทรัพยคือ เงินสด 20,000 บาท อุปกรณ 10,000 บาท อาคาร 200,000 บาท เจาหน้ี   

   5,000 บาท สวนของเจาของ (ทุน) คือขอใด 

   ก. 250,000 บาท 

   ข. 235,000 บาท 

   ค. 225,000 บาท 

   ง. 230,000 บาท 

4. ขอใดไมใชรายการคา 

   ก. รับชําระหน้ี 

   ข. จายคานํ้า – คาไฟ 

   ค. ตรวจสอบราคาสินคา 

   ง. รับเงินคาบริการ 

5. การจัดหมวดหมูบัญชีไดแก 

   ก. สินทรัพย หน้ีสิน และสวนของเจาของ 

   ข. สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย 

   ค. สินทรัพย และสวนของเจาของ 

   ง. สินทรัพย หน้ีสิน สวนของเจาของ รายได และคา ใชจาย 

6. ผังบัญชีจัดทําข้ึนเพื่อ 

   ก. สะดวกตอการอางอิง 

   ข. ตามหลักการบัญชี 

   ค. เปดรายการบัญชี 

   ง. ถูกทุกขอ 

7. ถายอดเครดิตมีจํานวนมากวาดานเดบิตในกระดาษทําการของงบกําไรขาดทุน ขอใดถูกตอง 

   ก. กําไรสุทธิ 



   ข. ขาดทนุสุทธิ 

   ค. ยอดดุลเดบิต 

   ง. ยอดดุลเครดิต 

 

 

 

8. การปดบัญชีรายไดขอใดถูกตอง 

   ก. เดบิตรายได เครดิตคาใชจาย 

   ข. เดบิตรายได เครดิตกําไรขาดทุน 

   ค. เดบิตกําไรขาดทุน เครดิตรายได 

   ง. เดบิตทุน เครดิตรายได 

9. งบทดลองหลังปดบัญชีจะแสดงเฉพาะ 

   ก. สินทรัพย  

   ข. รายไดและคาใชจาย 

   ค. หน้ีสินและทุน 

   ง. ขอ ก. และ ค. ถูก 

10. เครื่องมือที่ทําใหทราบผลการดําเนินงานของกิจการคือขอใด 

   ก. งบการเงิน 

   ข. งบกําไรขาดทุน 

   ค. งบดุล 

   ง. การรวบรวมขอมูลทางบัญชี 

 

คําสั่ง ใชระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการบัญชีเงินราชการ  พ.ศ.2555  ประกอบการตอบคําถามจาก

โจทยขอ 1 – ขอ 60 

11. ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการบัญชีเงินราชการ  พ.ศ.2555 บังคับใชเมื่อใด 

     ก. 1  ตุลาตม 2555 

     ข.  18  ตุลาคม  2555 

     ค.  1  มกราคม  2555 

     ง.  25  มกราคม  2555 

12. ขอใดคือความหมายของ “ บัญชี ” ในระเบียบน้ี 

     ก. สมุดรายวันข้ันตนและสมุดรายวันข้ันปลาย 

     ข. งบทดลองและรายงานการเงิน 

     ค. เอกสารที่จัดทําตอเน่ืองมาจากสมุดบันทักรายการข้ันตนและสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย 

     ง. ถูกทุกขอ 

13. ขอใดคือความหมายของ “ การบัญชีเงินราชการ ” ในระเบียบน้ี 

     ก. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 



     ข. การบันทึกรายการ การจัดทํางบทดลองและรายงานเกี่ยวกับเงินราชการในบัญชี 

     ค. เอกสารทางการเงินซึ่งใชเปนหลักฐานแสดงการเบิกจายเงินราชการ 

     ง. ถูกทุกขอ 

14. ขอใดคือความหมายของ “ การผานบัญชี ” ในระเบียบน้ี 

     ก. การนํารายการที่บันทึกในสมุดรายวันข้ันตนแลวผานไปลงบัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชียอยที ่

         เกี่ยวของ 

     ข. การนํารายการในบัญชีแยกประเภททั่วไปแลวผานไปลงงบทดลอง 

     ค. การนํารายการในงบทดลองไปออกเปนรายงานทางการเงิน 

     ง. การนํารายการในบัญชีแยกประเภททั่วไปไปออกเปนรายงานทางการเงิน 

 

 

15. ขอใดคือความหมายของ “ การปดบัญชี ” ในระเบียบน้ี 

     ก. การนํารายการที่บันทึกในสมุดรายวันข้ันตนไปออกเปนรายงานทางการเงิน 

     ข. การนํารายการในบัญชีแยกประเภททั่วไปแลวผานไปลงงบทดลอง 

     ค. การนํารายการในงบทดลองไปออกเปนรายงานทางการเงิน 

     ง. การโอนปดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ไดแยกบันทึกรายการเบิกไวบัญชีหน่ึง และบันทึกรายการจายไวอีก 

        บัญชีหน่ึง เพื่อใหทราบผลการเบิกจายเงินประเภทน้ัน  ๆ

16. ขอใดคือความหมายของ “ ระบบ ” ในระเบียบน้ี 

     ก. ระบบบัญชี 

     ข. ระบบบัญชีเงินราชการ 

     ค. GFMIS 

     ง. ระบบการควบคุมภายในของสวนราชการ 

17. ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการบัญชีเงินราชการ  พ.ศ.2555 ใชคํายอวาอยางไร 

     ก. รบช.55 

     ข. รบ.55 

    ค. บช.55 

    ง. รบบ.55 

18. ขอใดคือ ไมใช วัตถุประสงคของการบัญชีเงินราชการ 

     ก. เพื่อเปนเครื่องมือควบคุมการเบิกจายเงินราชการใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

     ข. เพื่อเปนเครื่องมือควบคุมเงิน และการเก็บรักษาเงิน ของทางราชการใหถูกตองครบถวน 

     ค. เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาไดมีการนํารายการเบิกจายเงินของทางราชการมาบันทึกในบัญชีถูกตอง 

         ครบถวน 

     ง. เพื่อใชควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

19. ระบบบัญชีเงินราชการ แบงออกเปนกี่ระบบ 

     ก. 2 ระบบ 

     ข. 3 ระบบ 



     ค. 4 ระบบ 

     ง. 5 ระบบ 

20. มณฑลทหารบกที่ 21 ใชระบบบัญชีแบบใด 

     ก. ระบบบัญชี สําหรับสวนราชการที่เบิกตรงจากคลังที่ปฏิบัติงานในระบบ 

     ข. ระบบบัญชี สําหรับสวนราชการที่ไมไดเบิกตรงจากคลัง แตไดรับจัดสรรงบประมาณ 

     ค. ระบบบัญชี สําหรับสวนราชการที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ แตมีการเบิกจายเงินราชการ 

     ง. ถูกทุกขอ 

21. ใบสําคัญการลงบัญชีดานรับ ใชคํายอวาอยางไร 

     ก. บร. 

     ข. บจ. 

     ค. บท. 

     ง. กง.1 

 

 

 

 

22. ใบสําคัญการลงบัญชีดานจาย ใชคํายอวาอยางไร 

     ก. บร. 

     ข. บจ. 

     ค. บท. 

     ง. กง.1 

23. ใบสําคัญการลงบัญชีดานทั่วไป ใชคํายอวาอยางไร 

     ก. บร. 

     ข. บจ. 

     ค. บท. 

     ง. กง.1 

24. สมุดรายวันข้ันตนประเภทสมุดเงินสดใชในกรณีใด 

     ก. ใชแกไขบัญชี ปรับปรุงบัญชีและการปดบัญชี 

     ข. ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับและถอนเงินฝากคลัง 

     ค. ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับและจายเงินสดและเอกสารแทนตัวเงิน 

     ง. ถูกทุกขอ 

25. สมุดรายวันข้ันตนประเภทสมุดเงินฝากธนาคารใชในกรณีใด 

     ก. ใชแกไขบัญชี ปรับปรุงบัญชีและการปดบัญชี 

     ข. ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับและถอนเงินฝากคลัง 

     ค. ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับและจายเงินสดและเอกสารแทนตัวเงิน 

     ง. ใชสําหรับบันทึกรายการที่เกี่ยวกับการนําเงินฝากธนาคารและการจายเงินดวยเช็คของสวนราชการ 



        เจาของบัญชี 

26. สมุดรายวันข้ันตนประเภทสมุดเงินฝากคลังใชในกรณีใด 

     ก. ใชแกไขบัญชี ปรับปรุงบัญชีและการปดบัญชี 

     ข. ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับและถอนเงินฝากคลัง 

     ค. ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับและจายเงินสดและเอกสารแทนตัวเงิน 

     ง. ใชสําหรับบันทึกรายการที่เกี่ยวกับการนําเงินฝากธนาคารและการจายเงินดวยเช็คของสวนราชการ 

        เจาของบัญชี 

27. สมุดรายวันข้ันตนประเภทสมุดรายวันทั่วไปใชในกรณีใด 

     ก. ใชแกไขบัญชี ปรับปรุงบัญชีและการปดบัญชี 

     ข. ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับและถอนเงินฝากคลัง 

     ค. ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับและจายเงินสดและเอกสารแทนตัวเงิน 

     ง. ใชสําหรับบันทึกรายการที่เกี่ยวกับการนําเงินฝากธนาคารและการจายเงินดวยเช็คของสวนราชการ  

        เจาของบัญชี 

28. สมุดรายวันข้ันปลายแบงออกเปนกี่ประเภท 

     ก. 2 ประเภท 

     ข. 3 ประเภท 

     ค. 4 ประเภท 

     ง. 5 ประเภท 

 

 

 

29. ขอใดไมใชสมุดรายวันข้ันปลาย 

     ก. บัญชีแยกประเภททั่วไป 

     ข. ทะเบียน 

     ค. บัญชียอย 

     ง. งบทดลอง 

30. ขอใดคือรายงานการเงิน 

     ก. รายงานรายไดแผนดิน 

     ข. รายงานรายไดและคาใชจาย 

     ค. รายงานงบประมาณรายจาย 

     ง. ถูกทุกขอ 

31. เมื่อไดรับเงินสดจะบันทึกบัญชีอยางไร 

     ก. เดบิต เงินสด  เครดิต ประเภทของเงินที่ไดรับ 

     ข. เดบิต เงินสดในมือ  เครดิต ประเภทของเงินที่ไดรับ 

     ค. เดบิต ประเภทของเงินที่ไดรับ  เครดิต เงินสด 

     ง. เดบิต ประเภทของเงินที่ไดรับ  เครดิต เงินสดในมือ 



32. เมื่อนําเงินสดฝากธนาคารจะบันทึกบัญชีอยางไร 

     ก. เดบิต เงินฝากธนาคาร  เครดิต เงินสด 

     ข. เดบิต เงินฝากคลัง เครดิต เงนิสด 

     ค. เดบิต เงินฝากธนาคาร  เครดิต เงินสดในมือ 

     ง. เดบิต ลูกหน้ีอื่น - หนวยงานภาครัฐ  เครดิต เงินสดในมือ 

33. เมื่อรับฎีกาเบิกเงินเดือนจากหนวยรับการสนับสนุนจะบันทึกบญัชีอยางไร 

     ก. เดบิต เงินเดือน  เครดิต ใบสําคัญคางจาย 

        เดบิต คางรับจาก บก.  เครดิต TR-รับงบบุคลากรจากรัฐบาล 

     ข. เดบิต เงินเดือน  เครดิต ใบสําคัญคางจาย 

        เดบิต คางรับจาก บก.  เครดิต TR-รับงบดําเนินงานจากรัฐบาล 

     ค. เดบิต เงินเดือน  เครดิต ใบสําคัญคางจาย 

        เดบิต คางรับจาก บก.  เครดิต TR-รับงบลงทุนจากรัฐบาล 

     ง. ไมบันทึกรายการบัญชี 

34. เมื่อวางฎีกาขอเบิกเงินเดือนจะบันทึกบัญชีอยางไร 

     ก. เดบิต เงินเดือน  เครดิต ใบสําคัญคางจาย 

        เดบิต คางรับจาก บก.  เครดิต TR-รับงบบุคลากรจากรัฐบาล 

     ข. เดบิต เงินเดือน  เครดิต ใบสําคัญคางจาย 

         เดบิต คางรับจาก บก.  เครดิต TR-รับงบดําเนินงานจากรัฐบาล 

     ค. เดบิต เงินเดือน  เครดิต ใบสําคัญคางจาย 

         เดบิต คางรับจาก บก.  เครดิต TR-รับงบลงทุนจากรัฐบาล 

      ง. ไมบันทึกรายการบัญชี 

35. เมื่อรับโอนเงินเดือนจะบันทึกบัญชีอยางไร 

     ก. เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)  เครดิต คางรับจาก บก. 

     ข. เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน  เครดิต คางรับจาก บก. 

     ค. เดบิต เงินฝากออมทรัพยที่สถาบันการเงิน เครดิต คางรับจาก บก. 

     ง. เดบิต เงินสดในมือ  เครดิต คางรับจาก บก. 

36. เมื่อจายเงินเดือนจะบันทึกบัญชีอยางไร 

     ก. เดบิต ใบสําคัญคางจาย 

         เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 

                   เงินรับฝากอื่น... 

     ข. เดบิต ใบสําคัญคางจาย   เครดิต คางรับจาก บก. 

     ค. เดบิต เงินเดือน เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 

     ง. เดบิต เงินเดือน เครดิต เงินสดในมือ 

37. เมื่อนําสงหน้ีสินจะบันทึกบัญชีอยางไร 

     ก. เดบิต เงินรับฝากอื่น... เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 

     ข. เดบิต เงินรับฝากอื่น... เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 



     ค. เดบิต เจาหน้ีหนวยงานภาครัฐ เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 

     ง. ถูกทั้ง ขอ ก และขอ ข 

38. เมื่อวางฎีกาขอเบิกเงินคาครองชีพจะบันทึกบัญชีอยางไร 

     ก. เดบิต เงินคาครองชีพ  เครดิต ใบสําคัญคางจาย 

         เดบิต คางรับจาก บก.  เครดิต TR-รับงบบุคลากรจากรัฐบาล 

     ข. เดบิต เงินคาครองชีพ  เครดิต ใบสําคัญคางจาย 

         เดบิต คางรับจาก บก.  เครดิต TR-รับงบดําเนินงานจากรัฐบาล 

     ค. เดบิต เงินคาครองชีพ เครดิต ใบสําคัญคางจาย 

         เดบิต คางรับจาก บก.  เครดิต TR-รับงบลงทุนจากรัฐบาล 

     ง. เดบิต เงินคาครองชีพ เครดิต ใบสําคัญคางจาย 

        เดบิต คางรับจาก บก.  เครดิต TR-รับงบรายจายอื่นจากรัฐบาล 

39. เมื่อรับโอนเงินคาครองชีพจะบันทึกบัญชีอยางไร 

     ก. เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)  เครดิต คางรับจาก บก. 

     ข. เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน  เครดิต คางรับจาก บก. 

     ค. เดบิต เงินฝากออมทรัพยที่สถาบันการเงิน เครดิต คางรับจาก บก. 

     ง. เดบิต เงินสดในมือ  เครดิต คางรับจาก บก. 

40. เมื่อจายเงินคาครองชีพจะบันทึกบัญชีอยางไร 

     ก. เดบิต ใบสําคัญคางจาย 

         เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 

     ข. เดบิต ใบสําคัญคางจาย   เครดิต คางรับจาก บก. 

     ค. เดบิต เงินเดือน เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 

     ง.เดบิต เงินเดือน เครดิต เงินสดในมอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชขอมูลตอไปน้ีตอบคําถามขอ 41 ถึงขอ 60 

สมมุติใหหนวยที่ทําการบัญชีเปน หนวย มทบ.21 เบิกกับคลังจังหวัดนครราชสีมา มีขอมูลที่เกี่ยวของดังน้ี 

การเปดบัญชี มทบ.21  

- เปดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

      กระแสรายวันเลขที่ 012592  



           - เปดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

             กระแสรายวันเลขที่ 03034  

           - เปดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

             กระแสรายวันเลขที่ 07071  

41. รับเงินรายไดแผนดิน ประเภทรายไดอื่นของแผนดิน(เงินเหลือจายปเกา) ตามใบนําสงที่ 10/56  

     เงิน 4,500 บาท 

     ก. เดบิต เงินสด 4,500   เครดิต รายไดเงินเหลือจายปเกา 4,500 

     ข. เดบิต เงินสดในมือ 4,500  เครดิต  รายไดเหลือจายปเกา 4,500 

     ค. เดบิต เงินสด 4,500  เครดิต  รายไดแผนดิน 4,500 

     ง. เดบิต เงินสดในมือ 4,500  เครดิต  รายไดแผนดิน 4,500 

42. นําเงินที่ไดรับตามใบนําสง 10/56 เงิน 4,500 บาท ฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)  

     กระแสรายวันเลขที่ 012592 

     ก. เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 4,500   เครดิต เงินสด 4,500  

     ข. เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 4,500   เครดิต เงินสดในมือ 4,500  

     ค. เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 4,500   เครดิต เงินสดในมือ 4,500  

     ง. เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 4,500   เครดิต เงินสด 4,500  

43. นํารายไดแผนดินสงคลัง ตามเอกสารนําสง (RI) ที่ 1200000001 เงิน 4,500 บาท 

     ก. เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน – หนวยงานโอนรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 4,500  

         เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 4,500    

     ข. เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน – หนวยงานโอนรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 4,500  

         เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 4,500    

     ค. เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน – หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 4,500  

         เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 4,500    

     ง. เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน – หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 4,500  

        เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 4,500    

44. รับเงินคานํ้า – คาไฟฟาเปนเงินบูรณะทรัพยสิน จาก พัน ร มทบ.21 ตามใบนําสงที่ 11/53  

     เงิน 6,500 บาท 

     ก. เดบิต เงินสด 6,500 เครดิต เงินรับฝากอื่น 6,500 

     ข. เดบิต เงินสดในมือ 6,500 เครดิต เงินรับฝากอื่น 6,500 

     ค. เดบิต เงินสด 6,500 เครดิต เจาหน้ีอื่น - หนวยงานภาครัฐ  6,500 

     ง. เดบิต เงินสดในมือ 6,500 เครดิต เจาหน้ีอื่น – หนวยงานภาครัฐ 6,500 

45. นําเงินบูรณะทรัพยสินในขอ 34 ฝากเขาบัญชีกระแสรายวันธนาคารทหารไทย เลขที่ 07071 

     ก. เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 6,500 เครดิต เงินสด 6,500 

     ข. เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 6,500 เครดิต เงินสดในมือ 6,500 

     ค. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 6,500 เครดิต เงินสด 6,500 

     ง. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 6,500 เครดิต เงินสดในมือ 6,500 



46. นําเงินบูรณะทรัพยสินในขอ 35 สง กง.ทบ. ตามใบนําสงที่ 5/56 โดยจายเช็คเลขที่ 04598 จากบัญชีเงิน    

     ฝากเลขที่ 07071 

     ก. เดบิต ลูกหน้ีอื่น – หนวยงานภาครัฐ 6,500  เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 6,500 

     ข. เดบิต ลูกหน้ีอื่น – หนวยงานภาครัฐ 6,500  เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 6,500 

     ค. เดบิต เจาหน้ีอื่น – หนวยงานภาครัฐ 6,500  เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 6,500 

     ง. เดบิต เจาหน้ีอื่น – หนวยงานภาครัฐ 6,500  เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 6,500 

47. รับเงินรายรบัสถานศึกษาจาก ศฝรด. ตามใบฝากเงินที่ 31/56 เงิน 100,000 บาท 

     ก. เดบิต เงินสด 100,000 เครดิต เงินรับฝากอื่น 100,000 

     ข. เดบิต เงินสดในมือ 100,000 เครดิต เงินรับฝากอื่น 100,000 

     ค. เดบิต เงินสด 100,000 เครดิต เจาหน้ีอื่น - หนวยงานภาครัฐ  100,000 

     ง. เดบิต เงินสดในมือ 100,000 เครดิต เจาหน้ีอื่น – หนวยงานภาครัฐ 100,000 

48. นําเงินบูรณะทรัพยสินในขอ 37 ฝากเขาบัญชีกระแสรายวันธนาคารทหารไทย เลขที่ 07071 

     ก. เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 100,000  เครดิต เงินสด 100,000 

     ข. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 100,000  เครดิต เงินสดในมือ 100,000 

     ค. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 100,000 เครดิต เงินสด 100,000 

     ง. เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)  100,000 เครดิต เงินสดในมือ 100,000 

49. นําเงินรายรับสถานศึกษาจาก ศฝรด. ฝากคลัง เงิน 100,000 บาท 

     ก. เดบิต ลูกหน้ีอื่น – หนวยงานภาครัฐ 100,000  เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 100,000 

     ข. เดบิต ลูกหน้ีอื่น – หนวยงานภาครัฐ 100,000  เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน   

        100,000 

     ค. เดบิต เงินฝากคลัง 100,000  เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 100,000 

     ง. เดบิต เงินฝากคลัง 100,000  เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 100,000 

50. เบิกเงินรายรับสถานศึกษาจากคลัง  ตาม ขบ.03 ที่ 1/56 เงิน 50,000 บาท โดยคลังจังหวัด โอนเงินขา 

     บัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย เลขที่ 03034 

     ก. เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 50,000  เครดิต เงินฝากคลัง 50,000 

     ข. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 50,000  เครดิต  เงินฝากคลัง 50,000 

     ค. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 50,000 เครดิตลูกหน้ีอื่น – หนวยงานภาครัฐ 50,000 

     ง. เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)  50,000 เครดิตลูกหน้ีอื่น – หนวยงานภาครัฐ 50,000 

51. วางฎีกาเบิกเงินเดือน ฎ.15/56 เบิก 100,000 บาท ภาษี 5,000 บาท เงินสะสม กบข. 3,000 บาท  

     จายสุทธิ 92,000 บาท 

     ก. เดบิต เงินเดือน 100,000   

                คางรับจาก บก. 100,000  

        เครดิต ใบสําคัญคางจาย  100,000 

                รายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับงบบุคลากรจากรัฐบาล 100,000 

     ข. เดบิต เงินเดือน 100,000   

                 คางรับจาก บก. 100,000  



        เครดิต ใบสําคัญคางจาย  100,000 

                 รายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับงบดําเนินงานจากรัฐบาล 100,000 

     ค. เดบิต เงินเดือน 92,000  เครดิต ใบสําคัญคางจาย  92,000 

     ง. เดบิต เงินเดือน 92,000  เครดิต ใบสําคัญคางจาย  92,000 

 

 

 52. วางฎีกาเงินสมทบ กบข. 3,000 บาทและเงินชดเชย กบข. 2,000 บาท ฎ.16/56  

      ก. เดบิตเงินสมทบ กบข. 3,000 

                เงินชดชยสมาชิก กบข. 2,000 

                คางรับจาก บก. 5,000 

          เครดิตใบสําคัญคางจาย 5,000 

                รายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับงบกลางจากรัฐบาล 5,000 

       ข. เดบิตเงินสมทบ กบข. 3,000 

                เงินชดชยสมาชิก กบข. 2,000 

                คางรับจาก บก. 5,000 

          เครดิตใบสําคัญคางจาย 5,000 

                รายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับงบรายจายอื่นจากรัฐบาล 5,000 

       ค. เดบิตเงินสมทบ กบข. 3,000 

                 เงินชดชยสมาชิก กบข. 2,000 

                 คางรับจาก บก. 5,000 

           เครดิตใบสําคัญคางจาย 5,000 

                 รายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับงบลงทุนจากรัฐบาล 5,000 

       ง. เดบิตเงินสมทบ กบข. 3,000 

                 เงินชดชยสมาชิก กบข. 3,000 

                 คางรับจาก บก. 5,000 

           เครดิตใบสําคัญคางจาย 5,000 

                 รายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับงบดําเนินงานจากรัฐบาล 5,000 

53. คลังจังหวัดนครราชสีมาไดโอนเงิน 100,000 เขาบัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) เลขที่ 012592 

     ตาม ฎ. 5/56 เงิน 95,000 บาทและ ฎ.6/56 เงิน 5,000 บาท 

     ก. เดบิตเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 100,000  เครดิต คางรับจาก บก. 100,000 

     ข. เดบิตเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 100,000  เครดิต คางรับจาก บก. 100,000 

     ค. เดบิตเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน100,000  เครดิต คางรับจาก บก. 100,000 

     ง. เดบิตเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน100,000  เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับ 

        งบดําเนินงานจากรัฐบาล 100,000 

54. จายเงินใหพัน ร.มทบ.21 ฎ.15/56 

     ก. เดบิตใบสําคัญคางจาย 100,000 



        เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 92,000 

                 ภาษีหัก ณ ที่จาย ภงด.1 5,000 

                 เงินรับฝากอื่น 3,000 

     ข. เดบิตใบสําคัญคางจาย 100,000 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 92,000 

                 เงินรับฝากอื่น 8,000 

     ค. เดบิตใบสําคัญคางจาย 100,000 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 92,000 

                 เงินรับฝากอื่น 8,000 

      

     ง. เดบิตใบสําคัญคางจาย 100,000 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 92,000 

                 ภาษีหัก ณ ที่จาย ภงด.1 5,000 

                  เงินรับฝากอื่น 3,000 

55. นําสงเงินรับฝาก เงินสะสม กบข. เงินสมทบและเงินชดเชย กบข. รวม 8,000 บาท จายจากบัญชีกระแส    

     รายวันธนาคารกรุงไทย เลขที่ 012592 

     ก. เดบิตใบสําคัญคางจาย 8,000 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 8,000 

     ข. เดบิต เงินรับฝากอื่น 8,000 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 8,000 

     ค. เดบิตใบสําคัญคางจาย 3,000 

                  เงินรับฝากอื่น 5,000 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 8,000 

     ง. เดบิตใบสําคัญคางจาย 5,000 

                  เงินรับฝากอื่น 3,000 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 8,000 

56. รับเงินสวนตัวทหารฝากตามใบนําสง 16/56 เงิน 2,500 บาท เขาบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทหารไทย     

     เลขที่ 07071 

     ก. เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 2,500 

        เครดิต เงินฝากคลัง 2,500 

     ข. เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 2,500 

        เครดิต เงินรับฝากอื่น 2,500 

     ค. เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)  2,500 

        เครดิต เงินฝากคลัง 2,500 

     ง. เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)  2,500 

        เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 2,500 



57. วางฎีกาคาเบี้ยเลี้ยงทหาร ฎ.17/56 เงิน 70,000 บาท  

     ก. เดบิต คาเบี้ยเลี้ยง 70,000 

                 ใบสําคัญคางจาย 70,000 

        เครดิต คางรับจาก บก. 70,000 

                 รายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับงบบุคลากรจากรัฐบาล 70,000 

     ข. เดบิต คาเบี้ยเลี้ยง 70,000 

                  ใบสําคัญคางจาย 70,000 

        เครดิต คางรับจาก บก. 70,000 

                  รายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับงบดําเนินงานจากรัฐบาล 70,000 

     ค. เดบิต คาเบี้ยเลี้ยง 70,000 

                  ใบสําคัญคางจาย 70,000 

        เครดิต คางรับจาก บก. 70,000 

                  รายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับงบลงทุนจากรัฐบาล 70,000 

      

 

      ง. เดบิต คาเบี้ยเลี้ยง 70,000 

         เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับงบลงทุนจากรัฐบาล 70,000 

58. คลังโอนเงินคาเบี้ยเลี้ยง เงิน 70,000 บาท เขาบัญชีกระแสรายวัน ฯ ธนาคารกรุงไทยเลขที่ 012592 

     ก. เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 70,000 

         เครดิต คางรับจาก บก. 70,000 

     ข. เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 70,000 

         เครดิต ใบสําคัญคางจาย 70,000 

     ค. เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)   70,000 

         เครดิต คางรับจาก บก. 70,000 

     ง. เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)   70,000 

        เครดิต ใบสําคัญคางจาย 70,000 

59. จายคาเบี้ยเลี้ยงทหาร 70,000 บาท ใหหนวย ตามฎีกา 17/56 

     ก. เดบิต คางรับจาก บก.70,000 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)   70,000 

     ข. เดบิต ใบสําคัญคางจาย 70,000 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)   70,000 

     ค. เดบิต คางรับจาก บก.70,000 

        เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 70,000 

     ง. เดบิต ใบสําคัญคางจาย 70,000 

        เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 70,000 

60. รับหลักฐานขอเบิกจาก พัน ร.มทบ.21 เพื่อซื้อวัสดุจากเจาหน้ี หจก.ชํานาญพาณิชย เงิน14,000 บาท 



     (ฎีกาจายตรงเจาหน้ีงบดําเนินงาน) 

      ก. เดบิต วัสดุคงคลัง 14,000 

                  เจาหน้ีการคาบุคคลภายนอก 14,000 

         เครดิต เจาหน้ีการคาบุคคลภายนอก 14,000 

                  รายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับงบดําเนินงานจากรัฐบาล 14,000 

      ข. เดบิต วัสดุคงคลัง 14,000 

                  เจาหน้ีการคา - หนวยงานภาครัฐ 14,000 

         เครดิต เจาหน้ีการคา - หนวยงานภาครัฐ 14,000 

                  รายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับงบดําเนินงานจากรัฐบาล 14,000 

      ค. เดบิต วัสดุคงคลัง 14,000 

          เครดิต  เจาหน้ีการคาบุคคลภายนอก 14,00 

      ง. เดบิต วัสดุคงคลัง 14,000 

         เครดิต เจาหน้ีการคา - หนวยงานภาครัฐ 14,000 

61. กองทัพบกไดนําระบบ GFMIS มาบังคับใชเมื่อใด 

     ก. 1 มกราคม 2547 

     ข. 1 ตุลาคม 2547 

     ค. 1 มกราคม 2548 

      ง. 1 มีนาคม 2548 

 

 

62. ปงบประมาณ หมายถึงขอใด 

     ก. 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 

     ข. 1 ตุลาคม ถึง 31 กันยายน ของปถัดไป 

     ค. 1 กันยายนถึง 31 สิงหาคม ของปถัดไป 

     ง. 1 กรกฎาคมถึง 30 มิถุนายน ของปถัดไป 

63. ระบบ GFMIS ประกอบดวยระบบงานกี่ระบบ 

     ก. 2 ระบบงาน 

     ข. 3 ระบบงาน 

     ค. 4 ระบบงาน 

     ง. 5 ระบบงาน 

64. ระบบ PO คือระบบงานแบบใด 

     ก. ระบบบริหารงบประมาณ 

     ข. ระบบจัดซื้อจัดจาง 

     ค. ระบบบัญชีการเงิน 

     ง. ระบบบัญชีตนทุน 

65. ระบบ FM คือระบบงานแบบใด 



     ก. ระบบบริหารงบประมาณ 

     ข. ระบบจัดซื้อจัดจาง 

     ค. ระบบบัญชีการเงิน 

     ง. ระบบบัญชีตนทุน 

66. ระบบ CO คือระบบงานแบบใด 

     ก. ระบบบริหารงบประมาณ 

     ข. ระบบจัดซื้อจัดจาง 

     ค. ระบบบัญชีการเงิน 

     ง. ระบบบัญชีตนทุน 

67. ระบบ HR คือระบบงานแบบใด 

     ก. ระบบบริหารงบประมาณ 

     ข. ระบบจัดซื้อจัดจาง 

     ค. ระบบบัญชีการเงิน 

     ง. ระบบบริหารทัพยากรบุคคล 

68. ระบบ FI  คือระบบงานแบบใด 

     ก. ระบบบริหารงบประมาณ 

     ข. ระบบจัดซื้อจัดจาง 

     ค. ระบบบัญชีการเงิน 

     ง. ระบบบัญชีตนทุน 

69. ระบบ AP คือระบบงานแบบใด 

     ก. ระบบเบิกจาย 

     ข. ระบบรับนําสง  

     ค. ระบบบริหารเงินสด 

     ง. ระบบสินทรัพย 

 

70. ระบบ RP คือระบบงานแบบใด 

     ก. ระบบเบิกจาย 

     ข. ระบบรับนําสง  

     ค. ระบบบริหารเงินสด 

     ง. ระบบสินทรัพย 

71. ระบบ FA คือระบบงานแบบใด 

     ก. ระบบเบิกจาย 

     ข. ระบบรับนําสง  

     ค. ระบบบริหารเงินสด 

     ง. ระบบสินทรัพย 

72. ระบบ CM คือระบบงานแบบใด 



     ก. ระบบเบิกจาย 

     ข. ระบบรับนําสง  

     ค. ระบบบริหารเงินสด 

     ง. ระบบสินทรัพย 

73. โครงสรางรหัสพื้นที่ในระบบ GFMIS มี่กี่หลัก 

     ก. 4 หลัก 

     ข. 5 หลัก 

     ค. 6 หลัก 

     ง. 7 หลัก 

74. โครงสรางรหัสพื้นที่ในระบบ GFMIS กําหนดมาจากอะไร 

     ก. รหัสอําเภอ 

     ข. รหัสจังหวัด 

     ค. รหัสสวนภูมิภาค 

     ง. ถูกทุกขอ 

75. ประเภทแหลงของเงินมีกี่หลัก 

     ก. 4 แหลง 

     ข. 5 แหลง 

     ค. 6 แหลง 

     ง. 7 แหลง 

76. ขอใดคือแหลงของเงินฝากคลัง 

     ก. 5626000 

     ข. 4527000 

     ค. 6262000 

     ง. 7215000 

77. ขอใดคือรายจายที่เปนงบลงทุน 

     ก. หมวด 100 

     ข. หมวด 200 

     ค. หมวด 300 

     ง. หมวด 500 

 

78. การใชงานในระบบ GFMIS มีกี่วิธี 

     ก. 2 วิธี 

     ข. 3 วิธี 

     ค. 4 วิธี 

     ง.  5 วิธี 

79. ขอใดคือแหลงของเงินงบบุคลากร 



     ก. 5611110 

     ข. 5611210 

     ค. 5611310 

     ง. 5611500 

80. ขอใดคือแหลงของเงินงบลงทุน 

     ก. 5611110 

     ข. 5611210 

     ค. 5611310 

     ง. 5611500 

81. ขอใดคือแหลงของเงินงบรายจายอื่น 

     ก. 5611110 

     ข. 5611210 

     ค. 5611310 

     ง. 5611500 

82. ขอใดคือแหลงของเงินงบดําเนินงาน 

     ก. 5611110 

     ข. 5611210 

     ค. 5611310 

     ง. 5611500 

83. ขอใดคือแหลงของเงินงบอุดหนุน 

     ก. 5611110 

     ข. 5611210 

     ค. 5611410 

     ง. 5611500 

84. ขอใดคือแหลงของเงินงบกลาง 

     ก. 5611110 

     ข. 5611210 

     ค. 5610410 

     ง. 5611500 

85. ขอใดคือแหลงของเงินงบรายไดอื่นที่ใชบันทึกเงินรายไดแผนดิน 

     ก. 5615000 

     ข. 5616000 

     ค. 5618000 

     ง. 5619000 

 

86. การกําหนดรหัสผูขาย 10 หลัก ที่เปนผูขายทั่วไปประเภทนิติบุคคล ใชรหัสใด 



     ก. 1XXXXXXXXX 

     ข. 9XXXXXXXXX 

     ค. V020400064 

     ง. A020400064 

87. การกําหนดรหัสผูขาย 10 หลัก ที่เปนหนวยงานราชการเพื่อจายตอใหบุคคลภายนอก ใชรหัสใด 

     ก. 1XXXXXXXXX 

     ข. 9XXXXXXXXX 

     ค. V020400064 

     ง. A020400064 

88. กําหนดรหัสผูขาย 10 หลัก ที่เปนหนวยงานราชการ ใชรหัสใด 

     ก. 1XXXXXXXXX 

     ข. 9XXXXXXXXX 

     ค. V020400064 

     ง. A020400064 

89. กําหนดรหัสผูขาย 10 หลัก ที่เปนผูขายทั่วไปประเภทบุคคลธรรมดา ใชรหัสใด 

     ก. 1XXXXXXXXX 

     ข. 9XXXXXXXXX 

     ค. V020400064 

     ง. A020400064 

90. ปจจุบันกองทัพบกใชผังบัญชีเวอรช่ันใด 

     ก. V.27.4 

     ข. V.28 

     ค. V.2551 

     ง. ใชทั้ง 3 เวอรช่ัน 

91. ขอใดคือวัตถุประสงคของผังบัญชีมาตรฐาน 

     ก. เปนเครื่องมือใชจําแนกขอมูลทางการเงินใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

     ข. เปนการจัดกลุมรายงานทางการเงินที่มลีักษณะคลายคลึงกันไวดวยกัน 

     ค. เพื่อตัดสินใจในการใชงานไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

     ง. ถูกทุกขอ 

92. ผังบัญชีมาตรฐานแบงออกเปนกี่หมวด 

     ก.  3 หมวด 

     ข. 4 หมวด 

     ค. 5 หมวด 

     ง. 6 หมวด 

93. รหัสของบัญชีแยกประเภททั่วไป(G/L Account) มี่กี่หลกั 

     ก. 8 หลัก 



     ข. 10 หลัก 

     ค. 12 หลัก 

     ง. 14 หลัก 

 

94. ขอใดคือรหัสบัญชีเงินฝากคลัง 

     ก. 1101020501 

     ข. 1101020603 

     ค. 1102010101 

     ง. 1102050101 

95. ขอใดคือรหัสบัญชีเจาหน้ีการคาบุคคลภายนอก 

     ก. 2101010101 

     ข. 2101010102 

     ค. 2101010103 

     ง. 2101020105 

96. ขอใดคือรหัสบัญชีทุนของหนวยงาน 

     ก. 3102010101 

     ข. 3102010107 

     ค. 3103010199 

     ง. 3105010101 

97. ขอใดคือรหัสบัญชีรายไดเงินเหลือจายปเกา 

     ก. 4203010101 

     ข. 4203010199 

     ค. 4206010102 

     ง. 4206010106 

98. ขอใดคือรหัสบัญชีเงินเดือน 

     ก. 5101010101 

     ข. 5101010103 

     ค. 5101010109 

     ง. 5101010113 

99. ขอใดคือรหัสบัญชีเงินคาครองชีพ 

     ก. 5101010111 

     ข. 5101010113 

     ค. 5101010115 

     ง. 5101010116 

100. ขอใดคือรหสับัญชีคาเบี้ยเลี้ยง 

       ก. 5101010120 



       ข. 5101010199 

       ค. 5101020103 

       ง. 5101030101 

 

........................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

วิชา บัญชีเงินราชการ 

ขอ 1 ก ขอ 21 ก ขอ 41 ข ขอ 61 ง ขอ 81 ง 

ขอ 2 ค ขอ 22 ข ขอ 42 ค ขอ 62 ข ขอ 82 ข 

ขอ 3 ค ขอ 23 ค ขอ 43 ก ขอ 63 ง ขอ 83 ค 

ขอ 4 ค ขอ 24 ง ขอ 44 ข ขอ 64 ข ขอ 84 ค 

ขอ 5 ง ขอ 25 ง ขอ 45 ง ขอ 65 ก ขอ 85 ง 

ขอ 6 ง ขอ 26 ข ขอ 46 ข ขอ 66 ง ขอ 86 ก 

ขอ 7 ก ขอ 27 ก ขอ 47 ข ขอ 67 ง ขอ 87 ค 

ขอ 8 ข ขอ 28 ข ขอ 48 ข ขอ 68 ค ขอ 88 ง 

ขอ 9 ง ขอ 29 ง ขอ 49 ง ขอ 69 ก ขอ 89 ข 

ขอ 10 ข ขอ 30 ง ขอ 50 ก ขอ 70 ข ขอ 90 ค 

ขอ 11 ก ขอ 31 ข ขอ 51 ก ขอ 71 ง ขอ 91 ง 

ขอ 12 ง ขอ 32 ค ขอ 52 ก ขอ 72 ค ขอ 92 ค 

ขอ 13 ข ขอ 33 ง ขอ 53 ข ขอ 73 ก ขอ 93 ข 

ขอ 14 ก ขอ 34 ก ขอ 54 ง ขอ 74 ข ขอ 94 ก 

ขอ 15 ง ขอ 35 ก ขอ 55 ง ขอ 75 ง ขอ 95 ข 

ขอ 16 ค ขอ 36 ก ขอ 56 ข ขอ 76 ก ขอ 96 ง 

ขอ 17 ก ขอ 37 ง ขอ 57 ข ขอ 77 ค ขอ 97 ค 



ขอ 18 ง ขอ 38 ก ขอ 58 ค ขอ 78 ข ขอ 98 ก 

ขอ 19 ข ขอ 39 ก ขอ 59 ข ขอ 79 ก ขอ 99 ง 

ขอ 20 ก ขอ 40 ก ขอ 60 ค ขอ 80 ค ขอ 100 ก 

 

 

 

 


