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แนวข้อสอบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 

 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2553 
(ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย ์

*************************** 
1. ใครเป็นผู้เก็บรักษาซองเสนอราคาในการสอบราคา 

ก. หัวหน้าส่วนการคลัง 
ข. ผู้อํานวยการกองคลัง 
ค. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ง. คณะกรรมการรับซอง 
จ. หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

***************************************************** 
2.  ในการย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าซองถึงใคร 

ก. ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ข. ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา 
ค. หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ง. ผู้สั่งซ้ือสั่งจ้าง 
จ. เจ้าหน้าท่ีรับซองสอบราคา 

***************************************************** 
3.  ใครเป็นผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบหลักประกันซองท่ีผู้เสนอราคาย่ืนเป็นหลักฐาน 

ก. หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ข. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ค. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 
ง. คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
จ. คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาร่วมกับเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

***************************************************** 
4.  การท่ีผู้จัดการห้าง A เป็นหุ้นส่วนในห้าง B ด้วย ในทางระเบียบพัสดุเรียกกรณีว่าอย่างไร 

ก. เป็นผู้มีความสัมพันธ์ในเชิงทุน 
ข. เป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อม 
ค. เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 
ง. เป็นผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
จ. เป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

***************************************************** 
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5.  BOQ  ตามระเบียบพัสดุหมายถึง 
ก. บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา 
ข. สัญญาแบบปรับราคาได้ 
ค. หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ง. สูตรในการคํานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 
จ. ถูกทุกข้อ 

***************************************************** 
6.  โรงงานท่ีได้รับรองระบบคุณภาพ หมายถึง 

ก. โรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน 
ข. โรงงานท่ีได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 9001 
ค. โรงงานท่ีได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 9002 
ง. โรงงานท่ีรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
จ. ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค. 

***************************************************** 
7.  การจัดหาโดยวิธีสอบราคา ต้องส่งประกาศไปยังผู้ท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานก่ีราย 

ก. ไม่น้อยกว่า 3 ราย 
ข. 5 ราย 
ค. ไม่น้อยกว่า 5 ราย 
ง. มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 
จ. มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ แต่ไม่น้อยกว่า 5 ราย 

***************************************************** 
8.  การซ้ือหรือการจ้างจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละเท่าใดของราคาซ้ือหรือราคาจ้าง 

ก. ร้อยละ 10 
ข. ร้อยละ 20 
ค. ร้อยละ 30 
ง. ร้อยละ 40 
จ. ร้อยละ 50 

***************************************************** 
9. ข้อใดกล่าวถึงความหมายหมายของการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯไม่ถูกต้อง 

ก. การจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
ข. การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ค. การทํากรมธรรม์ประกันภัย 
ง. การจ้างท่ีปรึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
จ. ถูกทุกข้อ 



รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs / http://pun2013.bth.cc หนา 3 

***************************************************** 

10. การดัดแปลงครุภัณฑ์เป็นอํานาจของใคร 
ก. ผู้มีอํานาจสั่งอนุมัติจ้าง 
ข. หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
ค. สภาท้องถ่ิน 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ. นายอําเภอ 

***************************************************** 
11. บุคคลใดมีหน้าหน้าท่ีในการควบคุมพัสดุตามระเบียบฯ 

ก. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 
ข. ผู้ยืมใช้พัสดุ 
ค. หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ง. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
จ. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

***************************************************** 
12. ใครเป็นผู้อํานาจส่ังลงโทษผู้ท้ิงงานของกิจการพาณิชย์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

ก. นายอําเภอ 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. อนุกวพ.อบต.จังหวัด 
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

***************************************************** 
 
13. การซ้ือการจ้างในวงเงินไม่เกินเท่าใด จะแต่งต้ังข้าราชการส่วนท้องถ่ินคนหนึ่ง โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ี
เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ก. 5,000 บาท 
ข. 10,000 บาท 
ค. 20,000 บาท 
ง. 50,000 บาท 
จ. 100,000 บาท 

***************************************************** 
14. การแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน  การแลกเปล่ียนครุภัณฑ์ท่ีจะต้อง
จ่ายเงินเพ่ิมข้ึน และการแลกเปล่ียนท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างต้องได้รับความเห็นจากใครแล้วแต่กรณี  ข้อใด
กล่าวถูกต้อง 

ก. นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
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ข. สภาองค์การบริหารส่วนตําบล สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค. ขออนุมัติต่อกระทรวงมหาดไทย 
ง. ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ข้อ ค. 

***************************************************** 
15. กรณีใดไม่ต้องเรียกหลักประกันสัญญา 

ก. การซ้ือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา 
ข. การซ้ือพัสดุท่ีไม่มีการประกันความชํารุดบกพร่อง 
ค. การซ้ือการจ้างโดยวิธีพิเศษ 
ง. การซ้ือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ 
จ. ถูกทุกข้อ 

***************************************************** 
16. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นอํานาจของช่างผู้ควบคุมงาน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. สั่งพักงาน 
ข. สั่งแก้ไขสัญญา 
ค. สั่งหยุดงาน 
ง. สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจ้างให้เป็นไปตามแบบ 
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

***************************************************** 
17. ข้อใดเป็นวิธีการจ้างท่ีปรึกษา 

ก. วิธีพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดดเด่ียว 
ข. วิธีการคัดเลือกจํากัดข้อกําหนดขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเลทอง 
ค. วิธีกรณีพิเศษของเทศบาลตําบลหัวรา 
ง. วิธีตกลงขององค์การบริหารส่วนตําบลจุงเบย 
จ. ถูกทุกข้อ 

***************************************************** 
18. ข้อใด ไม่ถือว่าเป็นผู้ท้ิงงานขององค์การบริหารส่วนตําบลงามสง่า 

ก. งานอยู่ระหว่างประกันชํารุดและบกพร่องแล้วไม่ยอมมาซ่อมแซม 
ข. ไม่ยอมมาทําสัญญา ภายในเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลงามสง่ากําหนด 
ค. เป็นผู้เสนอราคาโดยใช้เอกสารปลอม 
ง. เป็นผู้ไม่ปฎิบัติตามสัญญาขององค์การบริหารส่วนตําบลงามสง่า 
จ. ถูกทุกข้อ 

***************************************************** 
19. ผู้ใดต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับแต่งต้ังเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ก. หัวหน้าส่วนโยธา 
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ข. ผู้อํานวยการกองช่าง 
ค. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ง. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จ. นิติกร 

***************************************************** 
20. วิธีการซ้ือหรือจ้างตามระเบียบ กําหนดมาจากอะไร 

ก. ราคากลางหรือราคาตามท้องตลาดแล้วแต่กรณี 
ข. ราคาท้องตลาด 
ค. วงเงินงบประมาณ 
ง. ราคากลาง 
จ. ไม่มีข้อใดถูก 

***************************************************** 
21. การซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเท่ียงตรง ในวงเงินเท่าใดไม่จําเป็นต้องทําข้อตกลงเป็น
หนังสือ 

ก. ไม่เกิน 5,000 บาท 
ข. ไม่เกิน 10,000 บาท 
ค. ไม่เกิน 15,000 บาท 
ง. ไม่เกิน 20,000 บาท 
จ. ไม่มีข้อใดถูก 

***************************************************** 
22. การจ้างออกแบบและควบคุมงานให้กับงานประเภทใด 

ก. งานทาง 
ข. งานอาคาร 
ค. งานสะพาน 
ง. งานชลประทาน 
จ. ถูกทุกข้อ 

***************************************************** 
23. กรณีใดต่อไปนี้ถือเป็นผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันในการเสนอราคากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ก. นาย ก. เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท A และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้าง B 
ข. สามีเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ภรรยาเป็นหุ้นส่วนใน หจก. 
ค. พ่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท น้องชายเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการใน หจก. 
ง. พ่อเป็นหุ้นส่วนใน หจก. ลูกชายอายุ 25 ปี เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท 
จ. ไม่มีข้อใดถูก 

***************************************************** 
24. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับเฉพาะงานก่อสร้าง 
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ก. การจัดทําเอง 
ข. การควบคุมงาน 
ค. การกําหนดผลงาน 
ง. การตรวจการจ้าง 
จ. การตรวจรับงาน 

***************************************************** 
25. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประสงค์จะกําหนดวงเงินผลงานของผู้เสนอราคา จะกําหนดอย่างไร 

ก. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินท่ีจะจ้าง 
ข. ไม่เกินร้อยละ 15 ของวงเงินท่ีจะจ้าง 
ค. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินท่ีจะจ้าง 
ง. ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินท่ีจะจ้าง 
จ. ข้ึนอยู่กับผู้บริหารท้องถ่ินจะกําหนด 

***************************************************** 
26. องค์ประชุมของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจัดจ้าง ได้แก่ 

ก. 2 ใน 3 
ข. 2 ใน 4 
ค. 3 ใน 5 
ง. ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง 
จ. ถูกทุกข้อ 

***************************************************** 
27. ข้อใดไม่มีกําหนดไว้ในระเบียบพัสดุ 

ก. การเช่าซ้ือ 
ข. การยืม 
ค. การแปรสภาพหรือทําลาย 
ง. การจัดทําเอง 
จ. การตกลงจ้าง 

***************************************************** 
28. ข้อใดเป็นข้อยกเว้นท่ีไม่ต้องทํารายงานขอซ้ือขอจ้างก่อนดําเนินการ 

ก. วิธีตกลงราคาแบบฉุกเฉิน 
ข. การจัดทําเอง 
ค. วิธีกรณีพิเศษ 
ง. การจ้างแบบต่อเน่ืองจากผู้รับจ้างรายเดิม 
จ. วิธีสอบราคา 

***************************************************** 
29. ข้อใดไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนการจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
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ก. ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง 
ข. ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ค. ประกาศทางสื่อสารมวลชน 
ง. ประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

***************************************************** 
30. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะพิเศษของการซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา 

ก. ไม่ต้องกําหนดราคากลางในประกาศสอบราคา 
ข. ไม่ต้องมีหลักประกันซอง 
ค. กําหนดให้ยื่นซองทางไปรษณีย์ได้ 
ง. ย่ืนซองรายเดียวไม่ต้องยกเลิก 
จ. ถูกทุกข้อ 

***************************************************** 
31. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน อาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการส่วนจังหวัด 
ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
ค. พระราชบัญญัติเทศบาล 
ง. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

***************************************************** 
32. ใครมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุฯ 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

***************************************************** 
33. ผู้ใด เป็นผู้รักษาการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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***************************************************** 
34. ข้อใดกล่าวถึงการมอบอํานาจ ตามระเบียบฯพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ถูกต้อง 

ก. มอบอํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ 
ข. ผู้รับมอบอํานาจ มีหน้าท่ีต้องรับมอบอํานาจน้ัน และจะมอบอํานาจน้ันให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ 
ค. ให้แนบสําเนาหนังสือการมอบอํานาจประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง 
ง. ส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกครั้ง 
จ. ส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบทุกครั้ง 

***************************************************** 
35. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เก่ียวกับการรับมอบพัสดุกรณีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 

ก. ถ้าไม่มีเง่ือนไข หรือภาระติดพัน เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
ข. ถ้ามีเง่ือนไขหรือภาระติดพัน เม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่า

ราชการจังหวัด 
ค. ถ้ามีเง่ือนไขหรือภาระติดพัน เม่ือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยบริหารของหน่วยบริหารราชการ

ส่วนท้องถ่ิน 
ง. ถ้ามีเง่ือนไขหรือภาระติดพัน เม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถ่ิน และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่า

ราชการจังหวัด 
จ. ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ง. 

***************************************************** 
36. ข้อใดไม่กล่าวถูกต้อง เก่ียวกับการใช้พัสดุท่ีผลิตในประเทศและหรือกิจการของคนไทย 

ก. ห้ามกําหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ซ่ึงอาจเป็นผลกีดกันผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศหรือกิจการของคน
ไทยเป็นอันดับแรก 

ข. ห้ามกําหนดลักษณะของผู้เสนอราคา ซ่ึงอาจเป็นผลกีดกันผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศหรือกิจการของคน
ไทยเป็นอันดับแรก 

ค. ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซ้ือหรือจ้างทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนด
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ง. ห้ามกําหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะเฉพาะเป็นกีดกันหรือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
จ. ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซ้ือหรือการจ้างทํา เป็นพัสดุท่ีมีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 

ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน ต้ังแต่สองรายข้ึนไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุ ซ่ึงแสดง
เครื่องหมายท่ีทําในประเทศไทยเท่าน้ัน 

***************************************************** 
37. การซ้ือและวิธีจ้าง มี 5 วิธี ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. วิธีสอบราคา 
ข. วิธีประกวดราคา 
ค. วิธีพิเศษ 
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ง. วิธีกรณีพิเศษ 
จ. วิธีตกลงราคากรณีพิเศษ 

***************************************************** 
38. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เก่ียวกับการซ้ือการจ้าง 

ก. การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา มีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
ข. การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา มีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
ค. การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีตกลงรา มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท 
ง. การซ้ือหรือการจ้างโดย มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ใช้วิธีอ่ืนนอกเหนือจากตกลงราคาไม่ได้ 
จ. การซ้ือหรือการจ้างราคา 100,000 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ใช้วิธีประกวดราคาก็ได้ 

***************************************************** 
39. รายงานขอซ้อหรือขอจ้าง ก่อนดําเนินการซ้ือหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซ้ือท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง ให้
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ จัดทํารายงานเสนอผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ส่ังจ้างตามรายการดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. เหตุผลความจําเป็น 
ข. รายละเอียดพัสดุ 
ค. ราคากลาง และวิธีท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 
ง. ราคากลางตามท้องตลาด 
จ. วงเงินและเวลาท่ีต้องการใช้พัสดุ 

***************************************************** 
40. การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีเร่งด่วน โดยวิธีตกลงราตา ซ่ึงไม่อาจทํารายงานตามปกติได้ ใน
วงเงินไม่เกินเท่าใด  

ก. 5,000 บาท 
ข. 10,000 บาท 
ค. 20,000 บาท 
ง. 50,000 บาท 
จ. 100,000 บาท 

***************************************************** 
41. ก่อนดําเนินการซ้อท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุทํารายงานเสนอผู้ส่ังซ้ือ ดังต่อไปนี้ ข้อใด
กล่าวไม่ถูกต้อง  

ก. วิธีท่ีจะซ้ือและเหตุผลท่ีต้องซ้ือโดยวิธีนั้น 
ข. วงเงินท่ีจะซ้ือ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ 
ค. ราคาซ้ือขายของท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซ้ือ 
ง. ราคากลางของท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
จ. รายละเอียดของท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้างท่ีต้องการซ้ือ 

***************************************************** 
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42. คณะกรรมการใด ท่ีต้องดําเนินการก่อนจ้างทุกครั้ง โดยเจ้าหน้าท่ีพัสดุจะต้องรายงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการดังกล่าวนอกเหนือจากระเบียบพัสดุกําหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี 

ก. คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ข. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ค. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
ง. คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
จ. คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

***************************************************** 
43. ในการดําเนินการซ้ือหรือการจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบพัสดุ แล้วแต่กรณี ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ 
ข. คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ค. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
ง. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
จ. คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ 

***************************************************** 
44. ผู้มีอํานาจลงนามในสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาจ้างคือใคร 

ก. ผู้สั่งซ้ือสั่งจ้าง 
ข. ผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
ค. ผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้สั่งซ้ือสั่งจ้าง แล้วแต่กรณี 
ง. ผู้บริหารท้องถ่ิน 
จ. หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

***************************************************** 
45. การพัสดุ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. การจัดทําเอง การซ้ือ การขาย 
ข. การจ้างท่ีปรึกษา การออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน 
ค. การเช่า การควบคุม การจําหน่าย  
ง. การชาย การโอน การอนุมัติ 

***************************************************** 

46. พัสดุ หมายความว่า ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. วัสดุ 
ข. ครุภัณฑ์ ท่ิดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค. การแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ 
ง. หนังสือการจําแนกรายจ่ายตามงบประมาณของกระทรวงการคลัง 

***************************************************** 
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47. การซ้ือ หมายความว่า อย่างไร ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. การจ้างเหมาบริการ 
ข. การซ้ือพัสดุท่ีมีการติดต้ัง  
ค. การซ้ือพัสดุท่ีการทดลอง 
ง. การซ้ือพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดต้ัง ทดลอง และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ 

***************************************************** 

48. การจ้าง หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. การจ้างลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ข. การจ้างทําของ 
ค. การจ้างเหมาเดินท่อประปา 
ง. การจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงานเทศบาล 

***************************************************** 

49. การจ้างท่ีปรึกษา หมายความว่า ข้อใดถูกต้อง 
ก. การจ้างบริการท่ีปรึกษา 
ข. การจ้างออกแบบควบคุมงานงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ 
ค. การจ้างออกแบบด้วยเงินประมาณ 
ง. ถูกทุกข้อ 

***************************************************** 

50. การจ้างออกแบบและควบคุมงาน หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. การจ้างบริการจากนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงิน

นอกงบประมาณ 
ข. การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาท่ีประกอบธุรกิจด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วย

เงินงบประมาณ 
ค. การจ้างบริการจากนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงิน

งบประมาณ 
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

***************************************************** 

51. เงินงบประมาณ หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก.  งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของเทศบาล 
ข. งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ค. งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. เงินกู้และเงินช่วยเหลือตามระเบียบน้ี 

***************************************************** 

52. เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
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ก. เงินท่ีรัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ข. เงินท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจัดหารายได้เป็นครั้งคราว 
ค. เงินท่ีมีผู้อุทิศให้เทศบาลเป็นการเฉพาะเจาจง 
ง. เงินท่ีองค์บริหารส่วนจังหวัดจัดหาได้เป็นครั้งคราว 

***************************************************** 

53. เงินกู้ หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. เงินกู้จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
ข. เงินกู้จากประเทศอังกฤษ 
ค. เงินกู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ง. เงินกู้จากต่างประเทศ 

***************************************************** 

54. การส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างครั้งหนึ่ง จากเงินอุดหนุน เงินกู้ภายในประเทศ หรือเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้ท้ังหมด
หรือบางส่วน เป็นอํานาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่
ถูกต้อง 

ก. การสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงมีวงเงินเกิน 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 
200,000,000 บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข. การสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างของเทศบาล ซ่ึงมีวงเงินเกิน 300,000,000 บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

ค. การสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึงมีวงเงินเกิน 300,000,000 บาท ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ง. การสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงมีวงเงินเกิน 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 
200,000,000 บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายอําเภอ 

จ. การสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงมีวงเงินเกิน 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 
200,000,000 บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

***************************************************** 

55. การส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง จากเงินอุดหนุน เงินกู้ภายในประเทศ หรือเงินช่วยเหลือ หรือ
เงินกู้ท้ังหมดหรือบางส่วน เป็นอํานาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. การสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษของเทศบาล ซ่ึงมีวงเงินเกิน 20,000,000 บาท ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข. การสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึงมีวงเงินเกิน 20,000,000 บาท ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ค. การสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษขององค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่
เกิน 20,000,000 บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายอําเภอ 
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ง. การสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษขององค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงมีวงเงินเกิน 20,000,000 บาท ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

จ. การสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษขององค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่
เกิน 20,000,000 บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

***************************************************** 
56.  การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารไปยัง
ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ แต่ท้ังนี้
ไม่น้อยกว่าก่ีราย 

ก. 3 ราย 
ข. 5 ราย 
ค. 7 ราย 
ง. 10 ราย 
จ. แล้วแต่ผู้บริหารจะสั่งการ 

***************************************************** 
57.  เม่ือถึงเวลาเปิดซองราคาในการสอบราคา หากประธานยังไม่มา จะต้องดําเนินการอย่างไร 

ก. แต่งต้ังประธานใหม่ 
ข. รอประธาน 
ค. เลื่อนเวลาการเปิดซองออกไป 
ง. แจ้งผู้บริหารท้องถ่ินให้ทราบ 
จ. เลือกกรรมการคนหน่ึงท่ีมา ทําหน้าท่ีประธาน 

***************************************************** 
58.  กรณีผู้เสนอราคารายตํ่าสุดเสนอราคาเกินวงเงินท่ีมีอยู่ ควรดําเนินการอย่างไรเป็นลําดับแรก 

ก. ยกเลิกการดําเนินการ 
ข. โอนงบประมาณเพ่ิม 
ค. ต่อรองให้อยู่ในวงเงิน 
ง. ลดรายการหรือเน้ืองานลง 
จ. ไม่มีข้อถูก 

***************************************************** 
59.  ข้อใดใช้เป็นหลักประกันสัญญาตามระเบียบพัสดุไม่ได้ 

ก. เงินสด 
ข. เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่าย 
ค. หนังสือคํ้าประกันของธนาคารต่างประเทศ 
ง. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
จ. ใช้ได้ทุกข้อ 

***************************************************** 
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60.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจรับพัสดุท่ีผู้ขายนํามาส่งมอบอย่างไร ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
ก. ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายนําพัสดุมาส่ง 
ข. ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายนําพัสดุมาส่ง และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 
ค. ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายนําพัสดุมาส่ง และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 3 วันทํา

การ 
ง. ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายนําพัสดุมาส่ง และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 5 วันทํา

การ 
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

***************************************************** 
61.  ช่างผู้ควบคุมงาน ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินแต่งต้ังใคร 

ก. พนักงานส่วนตําบลหรือข้าราชการส่วนท้องถ่ินท่ีมีความรู้ด้านช่าง 
ข. ลูกจ้างประจําท่ีมีความรู้ด้านช่าง 
ค. บุคคลใดก็ได้ท่ีมีคุณวุฒิด้านช่าง 
ง. ลูกจ้างตามภารกิจท่ีมีคุณวุฒิด้านช่าง 
จ. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข. 

***************************************************** 
 

แนวข้อสอบชุดน้ีอาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งปัน (แจกฟรี) 
ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อ่ืนๆท่ีเก่ียวกับสอบท้องถ่ิน ได้ท่ีเว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถ่ิน 

ตอนน้ีกําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ 
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน 

จากเว็บไซต์ 
http://valrom2012.fix.gs 

http://pun.fix.gs    
http://pun2013.bth.cc 

 
(เฉลยด้านล่างครับ) 
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เฉลยแนวข้อสอบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 

 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2553 

(ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย ์ดังนี้ครับ 

ข้อ 1 จ.  ข้อ 31 ข.  ข้อ 61 ก 
 ข้อ 2 ข.  ข้อ 32 ค.    
ข้อ 3 จ.  ข้อ 33 ค.    
ข้อ 4 ง.  ข้อ 34  ง.    
ข้อ 5 ก.  ข้อ 35 ก.    
ข้อ 6 จ.  ข้อ 36 จ.    
ข้อ 7 จ.  ข้อ 37 จ.    
ข้อ 8 จ.  ข้อ 38  ง.    
ข้อ 9 จ.  ข้อ 39 ง.    
ข้อ 10 ข.  ข้อ 40 ข.    
ข้อ 11 ง.  ข้อ 41 ง.    
ข้อ 12 ข.  ข้อ 42 จ.    
ข้อ 13 ข.  ข้อ 43 ก.    
ข้อ 14 ข.  ข้อ 44 ง.    
ข้อ 15 ข.  ข้อ 45 ง.    
ข้อ 16 ข.  ข้อ 46 ง.    
ข้อ 17 ง.  ข้อ 47 ก.    
ข้อ 18 ค.  ข้อ 48 ก.    
ข้อ 19 ค.  ข้อ 49 ก.    
ข้อ 20 ค.  ข้อ 50 ก.    
ข้อ 21 ข.  ข้อ 51 ง.    
ข้อ 22 ข.  ข้อ 52 ก.    
ข้อ 23 ข.  ข้อ 53 ค.    
ข้อ 24 ก.  ข้อ 54 ก.    
ข้อ 25 ค.  ข้อ 55 จ.    
ข้อ 26 ง.  ข้อ 56 ข.    
ข้อ 27 ก.  ข้อ 57 จ.    
ข้อ 28 ก.  ข้อ 58 ค.    
ข้อ 29 ก.  ข้อ 59 ค.    
ข้อ 30 ก.  ข้อ 60 ก.    

 
ด้านล่าง เป็นคําเฉลย และอ้างอิงระเบียบกฎหมายลองไปอ่านดูครับ 
เผ่ือใช้ประโยชน์ได้ครับ (เด๋ียวมาลงเพ่ิมให้ กําลังรวบรวม) 


