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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) 

5

_________________________ ว.วชิาการ : คู่มอืเตรยีมสอบท้องถิ่นภาค ข. ตําแหน่งนักวชิาการตรวจสอบภายในปฏบิัตกิาร



 
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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_________________________ ว.วชิาการ : คู่มอืเตรยีมสอบท้องถิ่นภาค ข. ตําแหน่งนักวชิาการตรวจสอบภายในปฏบิัตกิาร



 
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 
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_________________________ ว.วชิาการ : คู่มอืเตรยีมสอบท้องถิ่นภาค ข. ตําแหน่งนักวชิาการตรวจสอบภายในปฏบิัตกิาร



 
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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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดย
ค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑” 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป1 

                                                           
1 ใช้บังคับตั้งแต่ ๒๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ 
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ข้อสอบ  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-------------------- 

 
  

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ บังคบัใช้วันที่ 

 ๑. ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ๒. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 ๓. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ๔. ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

๒. “กองทุน” ในค านิยามหมายถึงข้อใด 

 ๑. ทุนหมุนเวียน 

 ๒. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๓. กองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๔. กองทุนเพ่ือการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

๓. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๑. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๒. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๓. นายกรัฐมนตรี 

 ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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๘. หน่วยงานใดเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๑. ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒. ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 ๓. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ๔. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๙. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระในการด ารงต าแหน่งตามข้อใด 

 ๑. ๖ ปี ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ๒. ๖ ปี ด ารงต าแหน่งไม่เกิน ๒ วาระ 

 ๓. ๗ ปี ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ๔. ๗ ปี ด ารงต าแหน่งไม่เกิน ๒ วาระ 

 

๑๐. ข้อใดไม่ใช่สาระส าคัญของนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๑. ทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๒. ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๓. การพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

 ๔. ทุกข้อเป็นนโยบาย 

 

๑๑. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งตามข้อใด 

 ๑. ๖ ปี ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ๒. ๖ ปี ด ารงต าแหน่งไม่เกิน ๒ วาระ 

 ๓. ๗ ปี ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ๔. ๗ ปี ด ารงต าแหน่งไม่เกิน ๒ วาระ 

 

๑๒. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๑. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๒. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
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สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ________________________________________________________



 

 
ข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-------------------- 

 

๑. การตราระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ได้อาศัยกฎหมาย ๓ ฉบับ ยกเว้นฉบับใด 

 ๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 ๓. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๔๓๗ 

 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

๒. ใครเป็นผู้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๑. นายกรัฐมนตรี 

 ๒. ปลัดกระทรวงการคลัง 

 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ๔. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

๓. ข้อใดคือชื่อเต็มของระเบียบ 

 ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ________________________________________________________



 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารตรวจสอบภายในส าหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 

 ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้ 

 “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมให้ความเชื่อม่ันและการให้ค าปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 

 (๑) ส่วนราชการ 

 (๒) รัฐวิสาหกิจ 

 (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ 

 (๔) องค์การมหาชน 

 (๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๗) หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามโครงสร้าง
องค์กรของหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน ก ากับดูแลและ
ควบคุมหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐนั้น 

 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
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_________________________ ว.วชิาการ : คู่มอืเตรยีมสอบท้องถิ่นภาค ข. ตําแหน่งนักวชิาการตรวจสอบภายในปฏบิัตกิาร



 
ข้อสอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารตรวจสอบภายในส าหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

  

๑. กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ คือข้อใด 

 ๑. การตรวจสอบภายใน   ๒. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 ๓. ผู้ตรวจสอบภายใน  ๔. หน่วยรับตรวจ 

 

๒. หน่วยงานของรัฐใดต้องจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 ๑. องค์การมหาชน   ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓. ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ๔. ถูกทุกข้อ 

 

๓. หน่วยงานใดเป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในให้หน่วยงานของรัฐ  

 ๑. ส านักงบประมาณ 

 ๒. กรมบัญชีกลาง 

 ๓. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 ๔. คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 

 

๔. หน่วยงานใดเป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในให้หน่วยงานของ
รัฐวิสาหกิจ 

 ๑. ส านักงบประมาณ 
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