
1. พระราชบัญญัติ เรียกวา 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจางหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อและจัดจางการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

4. พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจาง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

 

2. พระราชบัญญัตินี้ ประกาศ ณ วันที่เทาใด และมีผลบังคับวันที่เทาใด 

1. ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 บังคับใชวันที่ 24 สิงหาคม 2560 

2. ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 บังคับใชวันที่ 23 สิงหาคม 2560 

3. ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 บังคับใชวันที่ 23 สิงหาคม 2560 

4. ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 บังคับใชวันที่ 24 สิงหาคม 2560 

 

3. พระราชบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช เมื่อใด 

1. ใหบังคับใชเมื่อพนกําหนด  90  วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2. ใหบังคับใชเมื่อพนกําหนด  180  วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3. ใหบังคับใชเมื่อพนกําหนด  90  วัน นับแตวันประกาศในกฤษฎีกา 

4. ใหบังคับใชเมื่อพนกําหนด  180  วัน นับแตวันประกาศในกฤษฎีกา 

 

4. พระราชบัญญัตินี้ บังคับใชในวันที่เทาใด 

1. 23 สิงหาคม 2560 

2. 23 สิงหาคม 2561 

3. 24 สิงหาคม 2560 

4. 24 สิงหาคม 2561 

 

5. พระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกําหนดใดๆ ของหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ตามมาตราใด 

1. มาตร 1             2. มาตรา  2           3. มาตรา  3                    4. มาตรา  4 

6. การจัดซื้อจัดจางหมายความวา  

1. การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

2. วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการ

ตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น 

3. การจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกําหนดใดๆ ของหนวยงานของ

รัฐ 

4. งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมและนิติ

บุคคล 

 

7. ขอใดคือ พัสดุ 



1. วัสดุ     2. ที่ดิน            3. สินคา           4.  งานจางเหมาบริการ 

 

8. ขอใดคือ พัสดุ 

1. งานจางที่ปรึกษา 2. งานจางบริการ 3. งานสิ่งปลูกสราง 4 อาคารที่ทําการ 

 

9. ขอใดคือ พัสดุ 

1. ถนน   2. งานจางเหมาบริการ  3. งานจางออกแบบ  4. โรงเรียน 

 

10. ขอใดคือความหมายของพัสดุ  

1. สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

2. วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการ

ตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น 

3. การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

4. งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมและนิติ

บุคคล 

11. ขอใดคือ งานบริการ 

1. สินคา งานบริการ งานกอสราง  2. งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค 

3. งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 4. การซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน 

 

12. ขอใดมิใชงานบริการ 

1. งานจางบริการ  2. งานจางเหมาบริการ  3. งานกอสรางอาคาร 4. เชา 

 

13. ขอใดคือ งานบริการ 

1. งานจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากผูรับจาง 

2. งานจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากแรงงาน 

3. งานจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบริษัทเอกชน 

4. งานจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมและนิติบุคคล 

 

14. ขอใดคือ พัสดุ  

1. ที่ดิน และสิ่งปลูกสราง 2. งานบริการ  3. งานจางเหมาบริการ  4. วัสด ุ

 

15. ขอใด มิใช พัสดุ 

1. สินคา 2. บริการ  3. งานกอสราง  4. ที่ดิน 

 

16 ขอใดคือความหมายของพัสดุ 



1. สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามท่ี

กําหนดในราชกิจนานุเบกษา 

2. สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

3. สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามท่ี

กําหนดในระเบียบ 

4. สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามท่ี

กําหนดในกฎหมาย 

17. ขอใด มิใช สินคา 

1. วัสด ุ  2. ที่ดิน  3. ครุภัณฑ  4. ซื้อ 

 

18. ขอใดมิใชสินคา 

1. สิ่งปลูกสราง  2. ที่ดิน  3. วัสด ุ  4 เชา 

 

19. ขอใดคือสินคา 

1. วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการ

ตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น 

2. วัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไม

มากกวามูลคาของสินคานั้น 

3. วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมต่ํากวามูลคา

ของสินคานั้น 

4. วัสดุ ที่ดิน และสิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมนอย

กวามูลคาของสินคานั้น 

 

20. ขอใดคือความหมายของมูลคาสินคาที่ถูกตอง 

1. มูลคาของงานบริการตองไมมากกวามูลคาของสินคานั้น 

2. มูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น 

3. มูลคาของงานบริการตองไมนอยกวามูลคาของสินคานั้น 

4. มูลคาของงานบริการตองไมต่ํากวามูลคาของสินคานั้น 

 

21. ขอใดคือ งานบริการ 

1. งานจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมและนิติบุคคล 

2. งานกอสรางสาธารณูปโภค 

3. งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

4. งานบริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางนั้น 

 

22. ขอใดมิใช งานบริการ 



1. งานจางเหมาบริการ   2. งานจางบริการ 

3. งานจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมและนิติบุคคล 

4. งานบริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางนั้น 

 

23. ขอใด มิใชความหมายของงานกอสราง 

1. วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งปลูกสราง 

2. งานกอสรางอาคาร 

3. งานกอสรางสาธารณูปโภค 

4. สิ่งปลูกสรางอื่นใดและการซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน 

 

24. ขอใดคือความหมายของงานอาคาร 

1. สิ่งปลูกสรางอื่นใดและการซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน 

2. สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได 

3. งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค 

4. งานจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมและนิติบุคคล 

 

25. ขอใดหมายถึง อาคาร 

1.   ถนน  2. วัสด ุ   3. ที่ดิน  4. งานกอสราง 

 

26. ขอใดมิใชความหมายของสาธารณูปโภค 

1. สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทําการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา 

2. งานอันเก่ียวกับการประปา 

3. งานอันเก่ียวกับการประปา การไฟฟา 

4. งานอันเก่ียวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม 

 

27. งานจางที่ปรึกษาตองเปนที่ปรึกษาที่มีความรูดานใด 

1. ดานวิศวกรรม 2. ดานธนาคาร  3. ดานเกษตร  4. ดานการศึกษา 

28. การเก็บ  การบันทึก การเบิกจาย การยืม  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสด ุ คืออะไร 

1. กระบวนการบริหารพัสดุ  2. ขั้นตอนการพัสดุ 3. การบริหารพัสดุ 4. ความหมายพัสดุ 

 

29. ราคากลางมีกี่หลักเกณฑ 

1.  4  หลักเกณฑ 2. 5 หลักเกณฑ 3. 6 หลักเกณฑ  4. 7 หลักเกณฑ 

 

30. ขอใดคือความหมายของราคากลางที่ถูกตอง 

1.  ราคาเพ่ือใชเปนราคาสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยืน่เสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ 

2. ราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบจํานวนเงินที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ 

3. ราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ 



4. ราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ 

 

31. ถามีราคากลางตามตอไปนี้ใหใชราคาใดกอน 

1. ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 

2. ราคาที่ไดมาจากกาคํานวณราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 

3. ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองป (2 ป)  งบประมาณ 

4. ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑทีค่ณะกรรมการกลางกําหนด 

 

32. ขอใดเรียงลําดับไดถูกตอง 

1. การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา การเก็บ  การบันทึก การเบิกจาย การยืม  และการจําหนายพัสดุ   

2. การเก็บ  การบันทึก การเบิกจาย การยืม  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ   

3. การเบิกจาย  การเก็บ  การบันทึก การยืม  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ   

4. การยืม การเก็บ  การบันทึก การเบิกจาย การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ   

 

33. การบริหารพัสดุ มีกี่ข้ึนตอน 

1.  7    2.  8   3. 9   4. 10 

34. ราคากลางที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา.......งบประมาณ 

1.  1  ปงบประมาณ 2.  3 1  ปงบประมาณ  3. 2   ปงบประมาณ 4. 4   ปงบประมาณ 

 

35. คือใดคือความหมายของเงินงบประมาณที่ถูกตอง 

1. เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวดวยการโอน

งบประมาณ ซึ่งหนวยงานของรัฐรับไวโดยไดรับอนุญาตจากปลัดกระทรวงการคลังใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธี

งบประมาณ 

2. เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวดวยการโอน

งบประมาณ ซึ่งหนวยงานของรัฐรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ 

3. เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวดวยการโอน

งบประมาณ ซึ่งหนวยงานของรัฐรับไวโดยไดรับอนุญาตจากนายกฯ ใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ 

4. เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวดวยการโอน

งบประมาณ ซึ่งหนวยงานของรัฐรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐบาลใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ 

  

36. ขอใดคือหนวยงานของรัฐ ที่ไมตองใชพระราชบัญญัตินี้ 

1. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

2. ราชการสวนภูมิภาค 

3. ราชการสวนกลาง   

4. รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง 

 



37. ขอใดคือหนวยงานของรัฐ ที่ตองใชพระราชบัญญัตินี้ 

1. รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง  2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

3. สถานพยาบาลเอกชน    4. มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

 

38. ขอใดคือความหมายของเจาหนาที ่

1. ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อ

จัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ 

2. ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่ไดรับแตงตั้งจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ 

3. ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซือ้จัด

จางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ 

4. ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่ไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ 

 

39. คณะกรรมการตาม พรบ. นี้มีกี่คณะ 

1. 5 คณะ  2. 6 คณะ  3. 7 คณะ  4. 8 คณะ 

 

40. คณะกรรมการวินิจฉัย  มีชื่อเรียกวา  

1. คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการบริหารพัสดุภาครัฐ 

2. คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อและจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

3. คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

4. คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

 

41. คณะกรรมการนโยบาย มีชื่อเรียกวา 

1. คณะกรรมการนโยบายการบริหารพัสดุภาครัฐ 

2. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง 

3. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ 

4. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

 

 

 

42. คณะกรรมการราคากลาง มีชื่อเรียกวา 

1. คณะกรรมการราคากลางและลงทะเบียนผูประกอบการ 

2. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ 

3. คณะกรรมการราคากลางขึ้นทะเบียนผูประกอบการ 



4. คณะกรรมการราคากลางและรับลงทะเบียนผูประกอบการ 

 

43. คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต มีชื่อยอวา 

1. คณะกรรมการ ค.ป.ป.   2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

3. คณะกรรมการ ค.ป.ป.   4. คณะกรรมการ ค.ป.ง. 

 

44. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ มีชื่อเรียกวา 

1. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเกี่ยวกับขอรองเรียน 

2. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเรื่องรองเรียน 

3. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน 

4. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพื่อการรับเรื่องรองเรียน 

 

45. ใครเปนผูรักษาการตาม พรบ. ฉบับนี้ 

1. รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้    2. นายกรัฐมนตรรีักษาการตามพระราชบัญญัตินี้    

3. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้     

4. ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้    

 

46. ระเบียบ ขอบังคับตาม พรบ.ฉบับนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากใคร และใหประกาศที่ใด 

1. ตองไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการนโยบาย และใหประกาศในกฎกระทรวง 

2. ตองไดรับความเห็นชอบจาก นายกรัฐมนตร ีและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3. ตองไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการนโยบาย และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4. ตองไดรับความเห็นชอบจาก นายกรัฐมนตร ีและใหประกาศในพระราชกฤษฎีกา 

 

 

47. พรบ. ฉบับนี้ใหใชกับหนวยงานในขอใด 

1. การจัดซื้อจัดจางยุทโธปกรณและการบริการที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาลตอรัฐบาล 

2. การจัดซื้อจัดจางของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการรัฐบาลโดยตรง 

3. การจัดซื้อจัดจางของรัฐบาลที่เก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง 

4. การจัดซื้อจัดจางของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เปนหนวยงานของรัฐโดยใชเงินบริจาครวมทั้งดอกผลของดอกเบี้ยเงิน

บริจาค โดยไมใชเงินบริจาคนั้นรวมกับเงินงบประมาณ 

 

48. พรบ. ฉบับนี้  มิใหใชกับหนวยงานในขอใด 

1. การจัดซื้อจัดจางโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ  องคการระหวางประเทศสถาบันการเงินระหวางประเทศ 

องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ 

2. การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา 

3. การจัดซื้อจัดจางยุทโธปกรณและการบริการที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาลตอรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจางจาก

ตางประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น 



4. การจัดซื้อจัดจางเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการใหบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจางที่ปรึกษา ทั้งนี้ ไม

สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได 

 

49. การยกเวนมิใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการจัดซื้อจัดจางใดทั้งหมดหรือแตบางสวนนอกเหนือจากการ

ยกเวนวรรคหนึ่ง  ใหตราเปน 

1. ราชกิจจานุเบกษา  2. ราชกิจจานุเบกษาและพระราชกฤษฎีกา  

3. พระราชกฤษฎีกา  4. กฎหมายที่รัฐมนตรีกําหนด 

 

50 . การยกเวนมิใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการจัดซื้อจัดจางใดทั้งหมดหรือแตบางสวนนอกเหนือจากการ

ยกเวนวรรคหนึ่ง  ตามขอเสนอของคณะกรรมการชุดใด 

1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

2. คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

3. คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต 

4. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน 

 

51. การจัดซื้อจัดจาง ตาม พรบ.ฉบับนี้มีหลักการอะไรบางกี่ขอ 

1. 3. ขอ คุมคา โปรงใส ตรวจสอบได 

2. 4. ขอ คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได 

3. 3 ขอ โปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. 4 ขอ โปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และแขงขันอยางเปนธรรม 

 

52. ขอใดคือความหมายของ ตรวจสอบได 

1. โดยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอ

ผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกัน 

2. โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีตอบสนองวัตถุประสงคในการใชงานของหนวยงานของรัฐ มีราคาที่

เหมาะสมและมีแผนการการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

3. โดยมีการเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุอยางเปนระบบเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

4. โดยตองมีการวางแผนจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุลวงหนาเพื่อใหมีการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยาง

ตอเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปดผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 

 

53. มาตรา 9 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใหหนวยงานของรัฐคํานึงถึงสิ่งใด 

1. ราคา  2. คุณภาพ  เทคนิค  และวัตถุประสงคของการจัดซื้อจัดจางพัสดุนั้น 

3. แผนการจัดซื้อจัดจาง 4. ความจําเปนเรงดวนที่จะใชพัสดุนั้น 

 

54. มาตรา 11 การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปและประกาศ

เผยแพรที่ใด 

1. ปดประกาศโดยเปดเผย ณ ศาลากลางหมูบาน 



2. ปดประกาศโดยเปดเผย ณ เฟสบุคสวนตัว 

3. ปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของที่ทําการบุคคลสําคัญของรัฐนั้น 

4. ปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น 

 

 

 

 

55. ขอใดคือความหมายของหลักการจัดซื้อจัดจาง โปรงใส 

1. โดยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอ

ผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกัน 

2. โดยตองมีการวางแผนจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุลวงหนาเพื่อใหมีการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยาง

ตอเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม 

3. โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีตอบสนองวัตถุประสงคในการใชงานของหนวยงานของรัฐ มีราคาที่

เหมาะสมและมีแผนการการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

4. โดยมีการเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุอยางเปนระบบเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

 

56. จงเรียงลําดับการจัดซื้อจัดจางตอไปนี้ใหถูกตอง 

1. คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได 

2. โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได คุมคา 

3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุมคา โปรงใส  ตรวจสอบได 

4. ตรวจสอบได คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

57. การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปมีขอยกเวนขอใดถูกตอง 

1. กรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือเปนพัสดุที่ใชในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ) 

2. กรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือเปนพัสดุที่ใชในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา 58 (1) (ค) หรือ (ฉ) 

3. กรณีท่ีเปนงานจางปรึกษาที่มีวงเงินคาจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีซับซอนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  ทั้งนี้

ตามมาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ) 

4. กรณีท่ีเปนงานจางปรึกษาที่มีวงเงินคาจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความซับซอนมากหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของ

ชาติ  ทั้งนี้ตามมาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ) 

 

58. การจดัทําขอตกลงคุณธรรมใหประกาศที่ใด 

1. เว็บไซตหนวยงานของรัฐ   2. พระราชกฤษฎีกา 

3. กฎหมาย     4. ราชกิจจานุเบกษา   

59. ใครเปนประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีวาดวยกระทรวงการคลังมอบหมาย 

3. ปลัดกระทรวงการคลัง 



4. นายกรัฐมนตร ี

 

60. จงบอกอัตราสวนของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

1. 11 / 5:8  2. 11 / 7:11  3. 11 / 5:7  4. 11/ 6:9 

 

61. ใครมใิชคือกรรมการโดยตําแหนงของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

1. ผูวาการตรวจเงินแผนดิน              2. อัยการสูงสุด 

3. ปลัดสํานักนายกฯ             4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 

62. ใครคือผูแตงตั้งกรรมการโดยตําแหนงของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

1. นายกรัฐมนตร ี  2. ปลัดสํานักนายกฯ 

3. คณะรัฐมนตรี   4. อธิการบดีกรมบัญช ี

 

63. กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ แตงตั้งจาก 

1. สภาองคการบริหารสวนตําบล   2. สภาองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย 

3. สภาวิศวกร      4. สภากาชาดไทย 

 

64. กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตองมีความรูความเชี่ยวชาญดานใด 

ขอใดตอบผิด 

1. ดานวิศวกรรม  2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. ดานการพัสดุโดยตรง 3. การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ   

 

 

 

65. คุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิระบุไวในมาตราใด 

1. มาตรา  21   2. มาตรา  22 

3. มาตรา  23   4. มาตรา  24 

 

66. ผูทรงคุณวุฒิ ขอใดกลาวถูกตอง 

1. เปนขาราชการทางการเมือง   2.  มีสวนไดเสียกับการปฏิบัติหนาที่โดยตรง 

3. มีอายุไมต่ํากวา 35 ป   4. มีอายุไมต่ํากวา  35 ปบริบูรณ 

 

67. กรรมการผูทรงคณุวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ....  ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ..... 

วาระไมได 

1. คราวละ 2  ป ติดตอกันเกิน   2  วาระไมได  2.  คราวละ 1  ป ติดตอกันเกิน   2  วาระไมได 

3. คราวละ 2  ป ติดตอกันเกิน   1  วาระไมได  4. คราวละ 3  ป ติดตอกันเกิน   2  วาระไมได 

 



68. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับมาตรา 23 

1. ตาย  2.  ลาออก  3. ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 21 4. นายกรัฐมนตรีสั่งใหออก 

 

69. หากการดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลืออยูไมถึง ........วัน จะไมแตงตั้งกรรมผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได 

1.  180  วัน  2.  90  วัน   3. 30 วัน  4.  15 วัน 

 

70. ขอใดคืออํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบาย 

1. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจาหนาที่ 

2. ยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามควารใน พรบ.ฉบับนี้ 

3. ตีความและวินิจฉัยปญหาขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง 

4. ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

71. ขอใดมิใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบาย 

1. ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

2. เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

3. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจาหนาที่ 

4. วินิจฉัยความเปนโมฆะของสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา 104 รวมทั้งตีความและวินิจฉัยปญหาขอหารือเกี่ยวกับประกาศที่

คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

 

72. คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ใครเปนประธานกรรมการ 

1. นายกรฐัมนตรี   2. ปลัดสํานักนายกฯ 

3. คณะรัฐมนตรี   4. อธิการบดีกรมบัญช ี

 

73. จงบอกอัตราสวนของคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

1. อัตราสวน  9 / 7:11  2. อัตราสวน  11 / 7:11 

3. อัตราสวน  9 / 5:7   4. อัตราสวน  8 / 5:7 

 

74. ใครคือคนแตงตั้งกรรมการโดยตําแหนงคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

1. นายกรัฐมนตร ี  2. ปลัดกระทรวงการคลัง 

3. คณะรัฐมนตรี   4. อธิการบดีกรมบัญชกีลาง 

 

75. กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐแตงตั้งจากผูมีความรู ความ

เชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานใด 

1. ดานการพัสดุ   2. ดานการเงิน การคลัง 

3. ดานการบริหารจัดการธนาคาร 4. ดานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 



76. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณของกรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการวินิจฉัยปญหา

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

1. มีความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2. มีความรูดานนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

3. มีความรูดานราคากลาง   4. มีความรูดานงบประมาณแผนดิน 

77. ขอใดมิใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

1. ใหคําปรึกษาแนะนําเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. นี้ 

2. จัดทํารายงานเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละ 1 

ครั้ง 

3. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดใน พรบ. นี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

4. กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 

 

78. คณะกรรมการชุดใดมีอํานาจสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจางนั้น เวนแตหนวยงานของรัฐจะไดลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว 

1. คณะกรรมการนโยบาย  2. คณะกรรมการวนิิจฉัย 

3. คณะกรรมการราคากลาง  4. คณะกรรมการ ค.ป.ท. 

 

79. ใครคือประธานกรรมการคณะกรรมการราคากลาง 

1. นายกรัฐมนตร ี  2. ปลัดกระทรวงการคลัง 

3. คณะรัฐมนตรี   4. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 

80. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับกรรมการโดยตําแหนงของคณะกรรมการราคากลาง 

1. มี  10 ตําแหนง   2. มี 12 ตําแหนง 

3. มี 14 ตําแหนง   4. มี 16 ตําแหนง 

 

81. กรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการราคากลาง มีอัตราสวนเทาใด 

1. จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 11 คน   2. จํานวนไมนอยกวา 8 คน แตไมเกิน 11 คน 

3. จํานวนไมนอยกวา 7 คน แตไมเกิน 11 คน  3. จํานวนไมนอยกวา 7 คน แตไมเกิน 12 คน 

 

 

 

 

82. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการราคากลาง 

1. แตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณในดานการเงิน การบัญชี การธนาคาร หรือดานอื่นๆท่ีเปนประโยชน 

2. แตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ ดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี หรือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

3. แตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณในดานพัสดุหรือดานอื่นๆท่ีเปนประโยชน 

4. แตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ ดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม  การบริหารจัดการ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือดาน

อื่นๆ ที่เก่ียวของ 



 

83. ขอใดมิใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการราคากลาง 

1. ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง 

2. กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 

3. ตีความและวินิจฉัยปญหาขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง 

4. ใหคําปรึกษาแนะนําเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง 

 

84. การจัดทํารายงานเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกําหนดราคากลางของหนวยงานของรัฐ และการขึ้นทะเบียน

ผูประกอบการที่มีสิทธิเปนผูยื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐเสนอ ใคร และอยางนอยปละกี่ครั้ง 

1. เสนอนายกรัฐมนตรี ปละ 2 ครั้ง  2. เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ปละ 1 ครั้ง 

3. เสนอคณะกรรมการนโนบายปละ 1 ครั้ง 4. เสนอคณะกรรมการวินิจปญหาปละ 1 ครั้ง 

 

85.เมื่อไดทบทวนหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแลว  ใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง  และประกาศในที่ใด 

1. พระราชกฤษฎีกา    2. พระราชบัญญัติ 

3. เว็บไซตหนวยงานของรัฐ   4. ราชกิจจานุเบกษา 

 

 

87. ค.ป.ท.  มีใครเปนประธานกรรมการ 

1. นายกรัฐมนตร ี  2. ปลัดกระทรวงการคลัง 

3. คณะรัฐมนตรี   4. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 

88. ใครเปนคนแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิของ ค.ป.ท. 

1. นายกรัฐมนตร ี  2. ปลัดกระทรวงการคลัง 

3. คณะรัฐมนตรี   4. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 

89. กรรมการผูทรงคุณวุฒิของ ค.ป.ท. ตองมีผลงานเปนที่ยอมรับและดําเนินงานมาแลวไมนอยกวากี่ป 

1. 1 ป   2.  2 ป   3. 10 ป  4. 15 ป 

 

90. กรรมการผูทรงคุณวุฒิของ ค.ป.ท. มีอัตราสวนเทาใด 

1. จํานวนไมนอยกวา 5 คนแตไมเกิน 7 คน    2. จํานวนไมนอยกวา 7 คนแตไมเกิน 11 คน   

3. จํานวนไมมากกวา 5 คนแตไมเกิน 7 คน    4. จํานวนไมมากกวา 7 คนแตไมเกิน 11 คน   

 

91. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับความรูความเชี่ยวชาญของ ค.ป.ท. 

1. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการตอตานการทุจริต หรือสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้องคกรดังกลาวตองเปนบุคคล

ธรรม/นิติบุคคลตามกฎหมายไทย 



2. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการตอตานการทุจริต หรือสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้องคกรดังกลาวตองเปนบุคคล

ธรรม/นิติบุคคล/บุคคลตางดาวตามกฎหมายไทย 

3. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการตอตานการทุจริต หรือสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้องคกรดังกลาวตองเปนนิติ

บุคคลตามกฎหมายไทยและมีผลงานเปนที่ยอมรับและดําเนินงานมาแลวไมต่ํากวา 3 ป 

4. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการตอตานการทุจริต หรือสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้องคกรดังกลาวตองเปนนิติ

บุคคลตามกฎหมายไทยและมีผลงานเปนที่ยอมรับและดําเนินงานมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 

 

 

 

92. ขอใดคืออํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการ ค.ป.ท.  

1. ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง 

2. กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 

3. ตีความและวินิจฉัยปญหาขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง 

4. ตีความหรือวินิจฉัยปญหาขอหารือเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการในการดําเนินงานโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐตาม (1) 

 

93. ค.ป.ท. หมายความวา 

1. คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริตแหงชาติ 

2. คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต   

3. คณะกรรมการปราบปรามการทุจริต 

4. คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   

 

94. ใครคือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน 

1. นายกรัฐมนตร ี  2. ปลัดกระทรวงการคลัง 

3. คณะรัฐมนตรี   4. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 

95. จงบอกอัตราสวนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน 

1. อัตราสวน 9 / 5:7    2. อัตราสวน 9 / 11:7 

3. อัตราสวน 9 / 5:11    4. อัตราสวน 9 / 11:11 

 

96. ใครคือผูแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน 

1. นายกรัฐมนตร ี  2. ปลัดกระทรวงการคลัง 

3. คณะรัฐมนตรี   4. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 

97. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน มีอํานาจหนาที่ก่ีขอ 

1.  3  ขอ  2. 4 ขอ  3. 5 ขอ   4. 8 ขอ 



98. มาตรา 51  การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ ใหประกาศกําหนดไว ณ ที่ใด 

1. พระราชกฤษฎีกา    2. พระราชบัญญัติ 

3. เว็บไซตหนวยงานของรัฐ   4. ราชกิจจานุเบกษา 

 

99. การขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางทุกรายมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนไดเวลาใด 

1. เวลา 08.30 – 16.30 น.   2. เวลา 09.00 – 18.00 น. 

3. ไดตลอดเวลา    4. ตั้งแตเดือน ม.ค. – ม.ีค. ของปนั้นๆ 

 

100. อัตราคาธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนผูประกอบการ ใหเปนไปตามกําหนดอยางใด 

1. ใหเปนไปตามที่กําหนดในราชกิจจานุเบกษา  2. ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมาย 

3. ใหเปนไปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

4. ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

--------------------------------------------------------------- 

ชุดแรก 100 ขอ หมวดที่ 1 – 5 ฝากไวเปนความรู วิทยาทานในการสอบกรมสรรพากรในครั้งนี้ 

แลวพรุงนี้จะมาเฉลยกันนะคะ ผิดบาง พิมพตกบางขออภัย แตอยากแบงปนความรูไปดวยกันคะ 

 

 

 

 

ขอใหโชคดีในการสอบ 

 


