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พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
-------------------- 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

 มาตรา ๒1 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนพิเศษ ๑๒๐ ก/หน้า ๗๐ วันที่ ๒๙ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๔๒ 

5

____________________________________ ว.วชิาการ : คู่มอืเตรยีมสอบท้องถิ่นภาค ข. ตําแหน่งนักวชิาการพัสดุปฏบิัตกิาร



 
ข้อสอบ พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
-------------------- 

 

๑. ข้อใดหมายถึง “การยื่นข้อเสนอเพ่ือเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ อันเกี่ยวกับการ
ซื้อ การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจ าหน่ายทรัพย์สิน การได้รับสัมปทาน หรือการได้รับสิทธิ
ใด ๆ” 

 ๑. การสมยอมในการเสนอราคา  ๒. การซื้อซอง 

 ๓. การเสนอราคา   ๔. การฮ้ัวประมูล 

 

๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับ
กับหน่วยงานรัฐใดบ้าง 

 ๑. กระทรวง ทบวง กรม  ๒. ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น  

 ๓. รัฐวสิาหกิจ    ๔. ถูกทุกข้อ 

 

๓. ข้อใดถือเป็น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 ๑. ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 

 ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 ๓. นายกรัฐมนตรี  

 ๔. ถูกทุกข้อ 
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พระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-------------------- 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า
ฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 มาตรา ๒1 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ใน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ 
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
                                                 
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอน ๒๔ ก/หน้า ๑๓ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ (บังคับใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
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ข้อสอบ พระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-------------------- 

 
  

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับในวันที่ 

 ๑. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 ๒. ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

 ๓. ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 ๔. ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

๒. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ 

 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ๒. นายกรัฐมนตรี 

 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

 ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 

๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ บังคับใช้กับ 

 ๑. กรมการปกครอง 

 ๒. กระทรวงมหาดไทย 

 ๓. ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

 ๔. ทุกหน่วยงานตามที่กล่าวมา 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-------------------- 

 

  โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรค
สอง 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 วรรคสามและวรรคหก 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 แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป1 

  

 ข้อ ๓  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

                                                           
1 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง วันที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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ข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-------------------- 

 
  

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายใด 

 ๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๔. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๒. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๑. นายกรัฐมนตรี 

 ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   

 ๔. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

 

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 

 ๑. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ๒. วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

 ๓. วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๔. วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓  
(และแก้ไขค าผิดตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕๕๐) 

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

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  

 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 

 ข้อ ๒1 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 

 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

 (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

                                                 
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง/หนา้ ๑ วันที่ ๒๗ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๔๓ 

204

สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ________________________________________________________



 
ข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๓ 
-------------------- 

 
  

๑. ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๓. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ๔. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

๒. อ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหาตามระเบียบนี้ของปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดได้ 

 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๓. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ๔. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

๓. ประโยชน์ตอบแทน หมายถึงสิ่งใด 

 ๑. ค่าเช่า   ๒. เงิน  

 ๓. สิ่งของ   ๔. ถูกทุกข้อ 
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