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ข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 

1. พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 โดยคำแนะนำและยินยอมของข้อใด 

ก. สนช.    ข. คสช.  

ค. ส.ว.     ง. รัฐสภา 

2. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มีกี่หมวดกี่มาตรา 

ก.  14 หมวด จํานวน 131 มาตรา  

ข.  15 หมวด จํานวน 132 มาตรา 

ค. 16 หมวด จํานวน 133 มาตรา  

 ง. 17 หมวด จํานวน 134 มาตรา 

3. ข้อใดเป็นความหมายของอาคาร 

ก. อาคารที่ทำการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา 

ข. เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปา ไฟฟ้า 

ค. เครื่องปรับอากาศ  ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน 

ง. อาคารที่ทำการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้นๆเช่นเสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน 

ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคารเช่นเครื่องปรับอากาศลิฟท์หรือเครื่องเรือน 

4. หลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. คุ้มค่า โปร่งใส    

ข. ความชัดเจน 

ค. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

ง. ตรวจสอบได้ 

5. ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ก. รมว.กระทรวงการคลัง 

ข. รมช.กระทรวงการคลังซึ่ง รมว.กระทรวงการคลังมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 

ค. รมว.คลังหรือ รมช.คลังซึ่ง รมว.คลังมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 

ง. ผอ. สำนักงบประมาณ 
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6. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีจำนวนตามข้อใด 

ก. ไม่น้อยกว่า 5 คน   

ข. ไม่น้อยกว่า 6 คน 

ค. ไม่น้อยกว่า 7 คน   

ง. ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คน 

7. ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ก. รมว. กระทรวงการคลัง  

ข. รมช. กระทรวงการคลัง 

ค. ปลัดกระทรวงการคลัง  

ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

8. ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

ก. รมว. กระทรวงการคลัง  

ข. รมช. กระทรวงการคลัง 

ค. ปลัดกระทรวงการคลัง  

ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

9. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อใด 

ก. ไม่น้อยกว่า 5 คน    

ข. ไม่น้อยกว่า 7 คน 

ค. ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คน  

ง. ไม่น้อยกว่า 7 คนแต่ไม่เกิน 11 คน 

10. ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ก. รมว. กระทรวงการคลัง  

ข. รมช. กระทรวงการคลัง 

ค. ปลัดกระทรวงการคลัง  

ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
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11. ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

ก. รมว. กระทรวงการคลัง  

ข. รมช. กระทรวงการคลัง 

ค. ปลัดกระทรวงการคลัง  

ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

12. ข้อใดไม่ใช่วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

ก. วิธีตกลงราคา  

ข. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ค. วิธีคัดเลือก   

ง. วิธีเฉพาะเจาะจง 

13. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดัง

กล่าวหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้

ตามข้อใด 

ก. ขยายได้ไม่เกิน 1 ครั้ง 

ข. ขยายได้ไม่เกิน 1 ครั้ง  ครั้งละไม่เกิน 15 วัน 

ค. ขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน 

ง. ขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน 

14. ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุโดยทุจริตต้องระวางโทษตามข้อใด 

ก. จำคุกตั้งแต่หนึ่ง  1 ถึง 10 ปี 

ข.  จำคุกตั้งแต่หนึ่ง  1 ถึง 10 ปีหรือ ปรับตั้งแต่  20,000 บาทถึง 200,000 บาท 

ค. จำคุกตั้งแต่หนึ่ง 1 ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

ง. จำคุกตั้งแต่หนึ่ง  5-10 ปี 
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15. พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560  ประกาศในราชกิจจาฯตามข้อใด 

ก.   23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2560  

ข.  24  กุมภาพันธ์ พ.ศ  2560 

ค.  23 สิงหาคม พ.ศ.  2560   

ง.  1  ตุลาคม พ.ศ.  2560 

16.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตามข้อใด 

ก.   23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2560  

ข.  24  กุมภาพันธ์ พ.ศ  2560 

ค.  23 สิงหาคม พ.ศ.  2560   

ง.  1  ตุลาคม พ.ศ.  2560 

17. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประ

กาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ก.  90 วัน    ข.  120 วัน  

ค.  150 วัน     ง.  180 วัน 

18. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “พัสดุ” ตามพรบ.  การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 

ก.  วัสดุ ครุภัณฑ์    ข. สินค้า  

ค. งานบริการ    ง. งานก่อสร้าง 

19. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “สินค้า” ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 

ก.  วัสดุ ครุภัณฑ์    

ข. ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง  

ค. งานบริการ     

ง. งานก่อสร้าง 

20.  ข้อใดไม่ใช่ความหมาย “งานบริการ” ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 

ก.  งานจ้างบริการ   

ข. เหมาบริการ   

ค. งานจ้างทำของ  

ง. การรับคุณตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 
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21.  ข้อใดไม่ใช่ความหมาย “การบริหารพัสดุ” ตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 

ก.  การจัดซื้อ จัดจ้าง  

ข. การเก็บ การบันทึก   

ค. การเบิกจ่าย การยืม   

ง. การตรวจสอบ การบำรุงรักษาและการจําหน่ายพัสด ุ

 22.  คณะกรรมการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 มีกี่คณะ 

ก.  3 คณะ  ข.  4 คณะ  ค.  5 คณะ  ง. 6 คณะ 

23.  คณะกรรมการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 ข้อใดมีจำนวนคณะ

กรรมการมากที่สุด 

ก. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

ข. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ค. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ง. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

24.  หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและได้รับมอบหมายให้พิจารณาราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างท่าน 

จะเลือกข้อใด 

ก. ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด 

ข. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

ค. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด 

ง. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 

25. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตตรงกับข้อใด 

ก. คปก.  ข. คปท.  ค. ค.ป.ท.   ง. ก.ป.ท. 

26. เหตุผลสำคัญที่สุดในการประกาศใช้ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 ตรงกับ

ข้อใด 

ก. เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

ข. มีความโปร่งใส คุ้มค่า 

ค. สร้างความเชื่อมั่นในการแข่งขัน  

ง. ประชาชนมีส่วนร่วม 
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เฉลย 

  

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ก 7 ค 13 ค 19 ง 25 ค

2 ข 8 ง 14 ค 20 ง 26 ก

3 ง 9 ง 15 ข 21 ก

4 ข 10 ค 16 ค 22 ค

5 ค 11 ค 17 ง 23 ก

6 ง 12 ก 18 ก 24 ก
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	4. หลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุข้อใดไม่ถูกต้อง
	ก. คุ้มค่า โปร่งใส
	ข. ความชัดเจน
	ค. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	ง. ตรวจสอบได้
	5. ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
	ก. รมว.กระทรวงการคลัง
	ข. รมช.กระทรวงการคลังซึ่ง รมว.กระทรวงการคลังมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
	ค. รมว.คลังหรือ รมช.คลังซึ่ง รมว.คลังมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
	ง. ผอ. สำนักงบประมาณ
	6. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีจำนวนตามข้อใด
	ก. ไม่น้อยกว่า 5 คน
	ข. ไม่น้อยกว่า 6 คน
	ค. ไม่น้อยกว่า 7 คน
	ง. ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คน
	7. ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
	ก. รมว. กระทรวงการคลัง
	ข. รมช. กระทรวงการคลัง
	ค. ปลัดกระทรวงการคลัง
	ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
	8. ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
	ก. รมว. กระทรวงการคลัง
	ข. รมช. กระทรวงการคลัง
	ค. ปลัดกระทรวงการคลัง
	ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
	9. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อใด
	ก. ไม่น้อยกว่า 5 คน
	ข. ไม่น้อยกว่า 7 คน
	ค. ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คน
	ง. ไม่น้อยกว่า 7 คนแต่ไม่เกิน 11 คน
	10. ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
	ก. รมว. กระทรวงการคลัง
	ข. รมช. กระทรวงการคลัง
	ค. ปลัดกระทรวงการคลัง
	ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
	11. ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
	ก. รมว. กระทรวงการคลัง
	ข. รมช. กระทรวงการคลัง
	ค. ปลัดกระทรวงการคลัง
	ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
	12. ข้อใดไม่ใช่วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
	ก. วิธีตกลงราคา
	ข. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
	ค. วิธีคัดเลือก
	ง. วิธีเฉพาะเจาะจง
	13. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ตามข้อใด
	ก. ขยายได้ไม่เกิน 1 ครั้ง
	ข. ขยายได้ไม่เกิน 1 ครั้ง  ครั้งละไม่เกิน 15 วัน
	ค. ขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน
	ง. ขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
	14. ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุโดยทุจริตต้องระวางโทษตามข้อใด
	ก. จำคุกตั้งแต่หนึ่ง  1 ถึง 10 ปี
	ข.  จำคุกตั้งแต่หนึ่ง  1 ถึง 10 ปีหรือ ปรับตั้งแต่  20,000 บาทถึง 200,000 บาท
	ค. จำคุกตั้งแต่หนึ่ง 1 ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
	ง. จำคุกตั้งแต่หนึ่ง  5-10 ปี
	15. พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560  ประกาศในราชกิจจาฯตามข้อใด
	ก.   23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2560
	ข.  24  กุมภาพันธ์ พ.ศ  2560
	ค.  23 สิงหาคม พ.ศ.  2560
	ง.  1  ตุลาคม พ.ศ.  2560
	16.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตามข้อใด
	ก.   23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2560
	ข.  24  กุมภาพันธ์ พ.ศ  2560
	ค.  23 สิงหาคม พ.ศ.  2560
	ง.  1  ตุลาคม พ.ศ.  2560
	17. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
	ก.  90 วัน    ข.  120 วัน
	ค.  150 วัน     ง.  180 วัน
	18. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “พัสดุ” ตามพรบ.  การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560
	ก.  วัสดุ ครุภัณฑ์    ข. สินค้า
	ค. งานบริการ    ง. งานก่อสร้าง
	19. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “สินค้า” ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560
	ก.  วัสดุ ครุภัณฑ์
	ข. ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
	ค. งานบริการ
	ง. งานก่อสร้าง
	20.  ข้อใดไม่ใช่ความหมาย “งานบริการ” ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560
	ก.  งานจ้างบริการ
	ข. เหมาบริการ
	ค. งานจ้างทำของ
	ง. การรับคุณตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560
	21.  ข้อใดไม่ใช่ความหมาย “การบริหารพัสดุ” ตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560
	ก.  การจัดซื้อ จัดจ้าง
	ข. การเก็บ การบันทึก
	ค. การเบิกจ่าย การยืม
	ง. การตรวจสอบ การบำรุงรักษาและการจําหน่ายพัสดุ
	22.  คณะกรรมการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 มีกี่คณะ
	ก.  3 คณะ  ข.  4 คณะ  ค.  5 คณะ  ง. 6 คณะ
	23.  คณะกรรมการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 ข้อใดมีจำนวนคณะกรรมการมากที่สุด
	ก. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
	ข. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
	ค. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
	ง. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
	24.  หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและได้รับมอบหมายให้พิจารณาราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างท่าน
	จะเลือกข้อใด
	ก. ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
	ข. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางกำหนด
	ค. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
	ง. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
	25. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตตรงกับข้อใด
	ก. คปก.  ข. คปท.  ค. ค.ป.ท.   ง. ก.ป.ท.
	26. เหตุผลสำคัญที่สุดในการประกาศใช้ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 ตรงกับข้อใด
	ก. เป็นมาตรฐานเดียวกัน
	ข. มีความโปร่งใส คุ้มค่า
	ค. สร้างความเชื่อมั่นในการแข่งขัน
	ง. ประชาชนมีส่วนร่วม
	เฉลย

