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แนวข้อสอบ พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด 
  ก. 24 กุมภาพันธ์ 2560   ข. 25 กุมภาพันธ์ 2560   
  ค. 23 กุมภาพันธ์ 2560    ง. 24 กุมภาพันธ์ 2560 
ตอบ ค.  
 2) ข้อใดไม่ใช่ความหมายของพัสดุโดยตรงตาม พรบ. ฉบับนี้ 
  ก. วัสด ุ      ข. สินค้า   
  ค. งานบริการ     ง. งานก่อสร้าง 
ตอบ ก. 
3) ความหมายในข้อใดแตกต่างจากข้ออ่ืนตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 
  ก. วัสด ุ      ข. งานก่อสร้างอาคาร 
  ค. ครุภัณฑ์     ง. ที่ดิน 
ตอบ ข.   
 4) โรงเรียนเกี่ยวข้องกับค าในข้อใดมากที่สุดตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 
  ก. งานบริการ        ข. อาคาร 
  ค. สินค้า     ง. การบริหารพัสดุ 
ตอบ ข.   
 5) ข้อใดไม่ใช่การบริหารพัสดุ 
  ก. การซื้อ     ข. การเก็บ 
  ค. การยืม     ง. การจ าหน่าย 
ตอบ ก.   
 6) หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและได้รับมอบหมายให้พิจารณาราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างท่านจะเลือกข้อ
ใด 
  ก. ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
  ข. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้าอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  ค. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
  ง. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
ตอบ ก.   
 7) คณะกรรมการชุดใดไม่มีในพระราชบัญญัติพัสดุฯ พ.ศ.2560 
  ก. ค.ป.ท. 
  ข. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ค. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและเอกชน 
  ง. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
ตอบ ค.   
 8) ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐคือข้อใด 
   ก. นายกรัฐมนตรี     ข. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ตอบ ค.   
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 9) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐหลักการข้อใดส าคัญท่ีสุด 
  ก. ตรวจสอบได้     ข. มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ค. โปร่งใส       ง. คุ้มค่า 
ตอบ ง.   
 10) หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและต้องประกาศเผยแพร่อย่างน้อยตาม
ข้อใดจึงจะเป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ก. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ 
  ข. หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด   
  ค. หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักงบประมาณ 
  ง. หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและส านักงบประมาณ 
ตอบ ก.   
 11) คณะกรรมการชุดใดเกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมมากที่สุด 
  ก. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
  ข. คณะกรรมการนโยบาย 
  ค. คณะกรรมการราคากลาง 
  ง. คณะกรรมการวินิจฉัย   
ตอบ ก.   
12) คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกี่คนใครเป็นประธาน 
 ก. 20 คน นายกรัฐมนตรี   
  ข. 22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย 
  ค. 22 คน นายรัฐมนตรี 
  ง. 22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมอบหมาย 
ตอบ ง.   
  
13) สัดส่วนของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยต าแหน่งต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ 11 ต่อ 5-7 คน และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีแต่ไม่เกินสองวาระนั้นข้อใดไม่
เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในชุดนี้ 
   ก. สภาวิศวกร      ข. สภาสถาปนิก 
  ค. Option 3     ง. การคลัง 
ตอบ ค.   
 14) คณะกรรมการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ชุดใดมีหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ 
  ก. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
  ข. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ค. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ง. คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ   
ตอบ ข.   
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 15) คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีก่ีคน ใครเป็นประธาน  
  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ข. ปลัดกระทรวงการคลัง 
  ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง    ง. ปลัดกระทรวงพาณิชย์   
ตอบ ข.   
 16) คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีก่ีคน ใครเป็นประธาน 
  ก. 20 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
  ข. 23 คน อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
  ค. 22 คน ปลัดกระทรวงการคลัง 
  ง. 23 คน ปลัดกระทรวงการคลัง 
ตอบ ข.   
 17) ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการราคากลาง 
  ก. จัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายของรัฐอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  ข. ก ากับดูแลการก าหนดราคากลาง 
  ค. ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
  ง. ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตอบ ง.   
 18) คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีกี่คนใครเป็นประธาน สัดส่วนกรรมการโดยต าแหน่ง
และผู้ทรงคุณวุฒิตามล าดับคือ 
  ก. 18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7 
  ข. 20 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สัดส่วน 11 ต่อ 5-7   
  ค. 18 คน อธิบดีกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7 
  ง. 23 คน นายกรัฐมนตรี สัดส่วน 11 ต่อ 5-7 
ตอบ ก.   
 19) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีก่ีคนใครเป็นประธานสัดส่วนคณะกรรมการโดย
ต าแหน่งต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามล าดับคือข้อใด 
  ก. 22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สัดส่วน 11 ต่อ 5-7 
  ข. 22 คน อธิบดีกระทรวงการคลัง สัดส่วน 8 ต่อ 5-7   
  ค. 18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 9 ต่อ 5-7 
  ง. 19 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 8 ต่อ 5-7 
ตอบ ง.   
 20) องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐใน พรบ.ฉบับนี้คือข้อใดมากที่สุด 
  ก. ส านักงบประมาณ      ข. กรมบัญชีกลาง 
  ค. ค.ป.ท.     ง. ป.ย.ป. 
ตอบ ข.   
 21) ใครเป็นผู้มีอ านาจลงประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามกฎหมายนี้ 
  ก. ค.ป.ท.     ข. คณะกรรมการราคากลาง 
  ค. กรมบัญชีกลาง      ง. ส านักงบประมาณ 
ตอบ ข.   
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22) การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ฉบับนี้มีกี่วิธี 
  ก. 3      ข. 5   
  ค. 6      ง. 7 
ตอบ ก.   
 23) ข้อใดไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.พัสดุฯ พ.ศ.2560 
  ก. ประกาศราคา     ข. คัดเลือก 
  ค. เฉพาะเจาะจง     ง. ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ตอบ ก.   
24) เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ 
หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบใด 
  ก. ประกาศเชิญชวนทั่วไป     ข. ตกลงราคา 
  ค. คัดเลือก     ง. เฉพาะเจาะจง 
ตอบ ค.   
25) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือหน่วยงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ท่านจะเลือกวิธีใดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ก. ประกาศเชิญชวนทั่วไป    ข. คัดเลือก 
  ค. เฉพาะเจาะจง      ง. พิเศษ 
ตอบ ข.   
 26) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ ท่านจะเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบใด 
  ก. ประกาศเชิญชวนทั่วไป    ข. คัดเลือก 
  ค. เฉพาะเจาะจง     ง. กรณีพิเศษ 
ตอบ ค.   
 27) สิ่งใดส าคัญที่สุดที่ควรค านึงในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ก. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ   ข. ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน 
  ค. บริการหลังการขาย    ง. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน 
ตอบ ข.   
 28) การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระท าได้เมื่อใด 
  ก. อยู่ในกรอบระยะเวลาของสัญญา 
  ข. ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 
  ค. ได้รับอนุมัติงบประมาณ   
  ง. ผ่านการตรวจสอบจาก ค.ป.ท. แล้วอย่างน้อย 30 วัน 
ตอบ ข.   
 29) กรณีท่ีมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่กี่รายขึ้นไป มิให้ถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  ก. 1 ราย       ข. 2 ราย 
  ค. 3 ราย     ง. 4 ราย 
ตอบ ข.  
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 30) การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ
ก าหนดฯ เป็นงานจ้างที่ปรึกษาแบบใด 
  ก. ประกาศเชิญชวนทั่วไป    ข. คัดเลือก 
  ค. เฉพาะเจาะจง     ง. กรณีพิเศษ   
ตอบ ข.   
 31) กรณีนายจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของ
รัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่มีคะแนนรวมด้านใดมากท่ีสุด 
  ก. ราคาต่ าที่สุด     ข. คุณภาพ 
  ค. คุณภาพและราคา    ง. คุณภาพและบริการ 
ตอบ ค.   
 32) วิธีการจัดจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างในข้อใดแตกต่างจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไป 
  ก. ประกาศเชิญชวนทั่วไป    ข. คัดเลือก 
  ค. ประกวดแบบ     ง. เฉพาะเจาจง   
ตอบ ค.   
 33) งานการออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของ
ชาติได้นั้น ต้องเลือกใช้วิธีจ้างแบบใด 
  ก. คัดเลือก     ข. เฉพาะเจาะจง 
  ค. ประกวดแบบ     ง. ประกาศเชิญชวนทั่วไป   
ตอบ ข.   
 34) การท าสัญญา ตามกฎหมายนี้จะต้องเป็นไปตามที่ใครก าหนด 
  ก. ค.ป.ท. 
  ข. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ค. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ 
  ง. คณะกรรมการราคากลางฯ 
ตอบ ข.   
 35) อัตราค่าปรับกรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามข้อใด 
  ก. ร้อยละสิบ     ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
  ค. ไม่ต่ าว่าร้อยละห้า      ง. ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า 
ตอบ ข.   
36) การก าหนดองค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ใครก าหนด 
  ก. ค.ป.ท.     ข. คณะกรรมการนโยบายฯ 
  ค. รัฐมนตรี     ง. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ตอบ ค.   
 37) กระเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้พิจารณาข้อใดส าคัญที่สุด 
  ก. คุณภาพของงาน    ข. แล้วเสร็จตามสัญญา 
  ค. คุณภาพและความคงทนถาวร   ง. บริการ และคุณภาพ 
ตอบ ข.  
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 38) ใครเป็นผู้มีอ านาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ก. ค.ป.ท.     ข. รัฐมนตรี 
  ค. ปลัดกระทรวง     ง. อธิบดี   
ตอบ ค.   
 39) ข้อใดไม่ใช่การบริหารพัสดุ 
  ก. การซื้อ     ข. การเก็บ 
  ค. การบันทึก     ง. การจ าหน่าย 
ตอบ ก.   
 40) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตาม พรบ.พัสดุฯ พ.ศ.2560 
  ก. ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ข. หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์   
  ค. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวันท าการ 
  ง. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับ
รายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนด  
ตอบ ง.   
 41) ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือกระท าโดยมิชอบต้องระวางโทษตามข้อใด 
  ก. จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท   
  ข. จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท 
  ค. จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
  ง. จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ตอบ ค.   
 42) เหตุผลส าคัญท่ีสุดในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 คือข้อใด 
  ก. มาตรฐานเดียวกัน 
  ข. มาตรฐานกลาง 
  ค. ธรรมาภิบาล 
  ง. สร้างความเชื่อม่ัน   
ตอบ ก. 


