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พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร มี พระราชโองการโปรดเกล้ า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนํ าและยินยอมของสภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญ ญัติ เ กี่ยวกับ พัส ดุ การจัดซื้อจัดจ้า ง หรือการบริหารพัส ดุในกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกํ าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ที่ อยู่ภายใต้ บังคั บ แห่ ง
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง” หมายความว่ า การดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง พั ส ดุ โ ดยการซื้ อ จ้ า ง เช่ า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทําของและการรับขนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่
ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ไว้เมื่อใด
1. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
4. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. เมื่อพ้น 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. “การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง” หมายถึงข้อใด
1. การจัดซื้อจัดจ้าง
2. พัสดุ
3. สินค้า
4. งานบริการ
4. “สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้า ง
รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” หมายถึงข้อใด
1. การจัดซื้อจัดจ้าง
2. พัสดุ
3. สินค้า
4. งานบริการ
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เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ
1
2
3
4
5

คําตอบ
4
4
1
2
3

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล
4. เฉลยข้อ
เหตุผล
5. เฉลยข้อ
เหตุผล
6. เฉลยข้อ
เหตุผล
7. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
6
7
8
9
10

คําตอบ
2
2
3
4
1

ข้อ
11
12
13
14
15

คําตอบ
3
4
4
4
1

ข้อ
16
17
18
19
20

คําตอบ
4
1
4
2
4

ข้อ
21
22
23
24
25

คําตอบ
4
3
4
2
2

4. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
4. เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตินี้ให้ ใช้บังคับ เมื่ อพ้น กําหนดหนึ่ งร้ อยแปดสิบวันนั บแต่วั นประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
1. การจัดซื้อจัดจ้าง
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. พัสดุ
“พั ส ดุ ” หมายความว่ า สิ น ค้ า งานบริ การ งานก่ อสร้ า ง งานจ้ า งที่ ป รึ กษา และงานจ้ า ง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3. การจําหน่าย
“การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ
การบํารุงรักษา และการจําหน่ายพัสดุ
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก
กฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดูคําอธิบายข้อ 6. ประกอบ

คูมือเตรียมสอบเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
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พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบั ญญั ติ ขึ้น ไว้โ ดยคํ าแนะนํ าและยิน ยอมของรั ฐ สภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหนึ่ งร้ อยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองตามกฎหมายต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมี
หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กําหนดในกฎหมาย
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) องค์กรที่ใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี
การบังคับคดี และการวางทรัพย์
(๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ
(๗) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารใน
การป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
(๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

คูมือเตรียมสอบเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
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แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ให้ไว้ ณ วันใด
1. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
2. วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2539
3. วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2539
4. วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. วันพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. วันพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. วันพ้นกําหนด 180 นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิให้ใช้บังคับแก่ข้อใด
1. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
2. องค์กรที่ใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
3. การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
4. ถูกทุกข้อ
4. “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” มีความหมายตรงตามข้อใด
1. การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึง
การดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
2. การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครอง
3. คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาด
สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
4. ผู้ยื่นคําขอหรือผู้คัดค้านคําขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้
เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทาง
ปกครอง

คูมือเตรียมสอบเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
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เฉลยแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ข้อ
1
2
3
4
5

คําตอบ
1
4
4
1
2

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล

4. เฉลยข้อ
เหตุผล

5. เฉลยข้อ
เหตุผล

6. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
6
7
8
9
10

คําตอบ
1
1
2
3
3

ข้อ
11
12
13
14
15

คําตอบ
4
4
4
3
4

ข้อ
16
17
18
19
20

คําตอบ
3
4
4
2
3

ข้อ
21
22
23
24
25

คําตอบ
3
1
1
1
2

1. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
4. วันพ้นกําหนด 180 นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. ถูกทุกข้อ
พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(2) องค์กรที่ใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
(3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง…
1. การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ
และรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดํ าเนิน การของ
เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อจั ดให้ มีคํา สั่ งทางปกครองหรื อกฎ และรวมถึ งการดํ า เนิ น การใด ๆ ในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
2. พระราชบัญญัติ
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
1. นายกรัฐมนตรี
ให้ น ายกรั ฐ มนตรีรั กษาการตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ และให้ มีอํา นาจออกกฎกระทรวงและ
ประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

คูมือเตรียมสอบเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิ น การเก็ บ รั กษาเงิ น และการตรวจเงิ น เพื่ อให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น บริ หารงานด้า นการเงิ นเป็น
แนวทางเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นไม่ ส ามารถปฏิบัติ ต ามระเบี ย บนี้ ได้ ให้ ขอทํ า ความตกลงกับ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

คูมือเตรียมสอบเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
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แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. วันพ้นกําหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. วันพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. วันพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. ปลัดกระทรวงการคลัง
4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. ใครมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. ปลัดกระทรวงการคลัง
4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. ข้อใด มิใช่ “ผู้บริหารท้องถิ่น”
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. นายกองค์การบริหารส่วนอําเภอ
3. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
4. นายกเทศมนตรี
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เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8

คําตอบ
1
4
4
2
1
4
1
4

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล

3. เฉลยข้อ
เหตุผล
4. เฉลยข้อ
เหตุผล
5. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
9
10
11
12
13
14
15
16

คําตอบ
1
1
3
3
4
2
3
1

ข้อ
17
18
19
20
21
22
23
24

คําตอบ
3
2
2
1
1
2
4
4

ข้อ
25
26
27
28
29
30
31
32

คําตอบ
4
3
2
1
1
4
4
4

ข้อ
33
34
35
36
37
38
39
40

คําตอบ
2
1
2
2
1
2
3
4

1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ในกรณีที่
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ได้ ให้ ขอทํ า ความตกลงกั บ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจตามวรรค
สองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้
4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดูคําอธิบายข้อ 3. ประกอบ
2. นายกองค์การบริหารส่วนอําเภอ
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี คณะ
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้บริหารท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
1. ปลัดอําเภอ
“ปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง

คูมือเตรียมสอบเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่ เ ป็ น การสมควรมี ร ะเบี ย บว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ เพื่ อกํ า หนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบั ติเ กี่ยวกั บการจั ดซื้ อจัดจ้ างและการบริ หารพั สดุภ าครัฐให้เหมาะสม
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรคสอง มาตรา
๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๔๓ วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคสี่ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ วรรคสอง มาตรา
๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๐ วรรคสอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง มาตรา ๖๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๖๕ วรรค
สามและวรรคหก มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ วรรคสาม มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา
๗๔ วรรคสอง มาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘
มาตรา ๘๙ วรรคสอง มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง
มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ มาตรา
๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ส่วนที่ ๑
นิยาม
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
(๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล

คูมือเตรียมสอบเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
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แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ
ใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. เมื่อพ้น 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. เมื่อพ้น 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
3. ปลัดกระทรวงการคลัง
4. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยตามข้อใด
1. ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
2. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
3. ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
4. ถูกทุกข้อ
4. ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังข้อใด
1. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ
2. รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ
3. ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
4. ถูกทุกข้อ

คูมือเตรียมสอบเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
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เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
1
1
4
4
4
3
2
3
3
1

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล

4. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คําตอบ
2
4
3
2
1
4
1
1
3
4

ข้อ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คําตอบ
1
2
3
1
2
2
2
4
3
4

ข้อ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คําตอบ
4
4
2
3
2
4
3
3
4
4

ข้อ
41
42
43
44
45
46
47

คําตอบ
2
4
4
4
2
2
3

1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
4. ถูกทุกข้อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
4. ถูกทุกข้อ
ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ
(2) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น

คูมือเตรียมสอบเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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กฎกระทรวง
กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” ในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนเป็นหน่วยงาน
ของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คูมือเตรียมสอบเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑ หรือผู้ประกอบการพัสดุ
อื่นตามมาตรา ๕๒
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ยื่นคําร้องขอขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการกับ กรมบั ญชีกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลาง
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม หรือมาตรา ๕๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
หมวด ๑
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
ข้อ ๓ ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
(๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
(ก) งานก่อสร้าง ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑ หรือ
(ข) พัสดุอื่น ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๕๒
(๓) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง
(๔) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวที่ถูกห้ามมิให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
(๗) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา
๑๐๖ วรรคสาม
(๘) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙

คูมือเตรียมสอบเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
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แนวข้อสอบ กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อใด
1. จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
2. มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง
3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวที่ถูกห้ามมิให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
4. ถูกทุกข้อ
2. ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่รับขึ้นทะเบียน ปรับลดระดับชั้นของผู้ประกอบการหรือเพิกถอนรายชื่ อ
ออกจากทะเบียน หากผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยดังกล่าว มีสิทธิอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง
ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมบัญชีกลาง
1. 15 วัน
2. 30 วัน
3. 60 วัน
4. 90 วัน
3. “ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผล
พลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและวัสดุหรือครุภัณฑ์การเกษตร” หมายถึงข้อใด
1. พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
2. พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส
3. พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน
4. พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา
4. “การผลิตสินค้าการให้บริการ การค้าส่ง การค้าปลีก กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การ
ให้บริการ หรือการอื่น ๆ จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและ
ตําบล กลุ่มสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์ ร้านค้า หรือกลุ่มอาชีพที่อยู่ในการกํากับดูแลควบคุมของหน่วยงานของ
รั ฐ หรื อหน่ วยงานของรั ฐรั บรอง มู ลนิ ธิ องค์ ก ารสงเคราะห์ ต่ า ง ๆ หรื อกลุ่ มอาชี พอื่ น ๆ ที่ มีลัก ษณะ
เช่นเดียวกัน” หมายถึงข้อใด
1. พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
2. พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส
คูมือเตรียมสอบเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
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