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แบบทดสอบการบริหารงบประมาณผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 2
หลักสูตรเตรียมสอบตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา / ผู้อานวยการสถานศึกษา
เรียบเรียงโดย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง (ธีรภัทร ติวเตอร์)
.............................................................................................................
ข้อ 1 “การพัสดุ”ความหมายตรงกับข้อใด
ข้อ 4 จากข้อ 3ข้อใดจัดเป็นความหมาย “อาคาร”
ก. การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ข. การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ก. สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้
ควบคุมงาน
สอยได้ เช่น อาคารที่ทา การ โรงพยาบาล
ค. การแลกเปลี่ยน การเช่าการควบคุม การ
โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนาร่อง
จาหน่าย
ข. สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทานอง
ง. ถูกทุกข้อ
เดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่ง
ข้อ 2 “พัสดุ”ความหมายตรงกับข้อใด
สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคาร
ก. วัสดุ ที่กาหนดไว้ในหนังสือการจาแนกประเภท
นั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้า หอถังน้า
รายจ่ายตามงบประมาณของสา นัก
ถนน ประปา
งบประมาณ หรือการจาแนกประเภทรายจ่าย
ค. สิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร
ตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์
ข. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่กาหนดไว้ในหนังสือการ
ง. ถือเป็นอาคารทุกข้อ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ ข้อ 5 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เรียกโดยย่อว่า
สา นักงบประมาณ หรือการจาแนกประเภท ตรงกับข้อใด
รายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
ก. กวพ.
ค. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กาหนดไว้ในหนังสือการ
ข. ควพ.
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
ค. กพว.
สา นักงบประมาณ หรือการจาแนกประเภท
ง. คพว.
รายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
ข้อ 6 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ มีจานวน ตรง
ง. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กาหนดไว้ กับข้อใด
ในหนังสือการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
ก. 15คน
งบประมาณของสา นักงบประมาณ หรือการ
ข. 17 คน
จาแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จาก
ค. ไม่เกิน 15คน
ต่างประเทศ
ง. ไม่เกิน 17 คน
ข้อ 3 ข้อใดจัดเป็น “อาคาร”ตามระเบียบสานัก
ข้อ 7 ประธานคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตรง
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
กับข้อใด
ก. สนามกีฬา
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. เสาธง
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. ลิฟต์
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ง. ถือเป็นอาคารทุกข้อ
ง. ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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ข้อ 8กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุ มีจานวน ตรงกับข้อใด
ก. 5คน
ข. 7 คน
ค. ไม่เกิน 5 คน
ง. ไม่เกิน 7 คน
ข้อ 9 จากข้อ 8 ใครเป็นผู้แต่งตั้ง
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ง. ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ 10 จากข้อ 8 วาระการดารงตาแหน่ง ตรงกับ
ข้อใด
ก. มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี
ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้
ข. มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
ค. มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4ปี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ง. มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4ปี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่
เกิน 2 วาระติดต่อกัน
ข้อ 11กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการว่า
ด้วยการพัสดุ ตรงกับข้อใด
ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ข. ผู้แทนสานักงบประมาณ
ค. เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ง. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการคนใด
คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 11 หน้าทีค่ ณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตรงกับ
ข้อใด
ก. ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบ
ข. พิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ
ค. พิจารณาคาร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ส่วน
ราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 12 หน้าทีค่ ณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตรงกับ
ข้อใด
ก. เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่อ
คณะรัฐมนตรี
ข. กาหนดแบบหรือตัวอย่าง รวมทั้งการแก้ไข
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ค. เสนอความเห็นต่อผู้รักษาการตามระเบียบ ใน
การพิจารณาและแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงาน และ
การสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนผู้ทิ้งงานของส่วน
ราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 13 หน้าทีค่ ณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตรงกับ
ข้อใด
ก. กาหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุที่จาเป็นต้อง
ซื้อจากต่างประเทศ
ข. กาหนอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา
ค. กาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดค่าปรับ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 14 หลักในการจัดหาพัสดุสถานศึกษาต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัดยกเว้น ข้อใด
ก. เปิดเผย
ข. โปร่งใส
ค. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
ง. เปิดทางให้หน่วยงานอื่นๆพร้อมตรวจสอบ
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ข้อ 15สิ่งที่สถานศึกษาต้องคานึง ในการจัดหาพัสดุ
ตรงกับข้อใด
ก. คุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
ข. ความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
ค. คุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองาน
ง. คุณสมบัติความสามารถ และผลงานที่เคยทา
ของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
ข้อ 16 วิธีซื้อและวิธีจ้างตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุตรงกับข้อใด
ก. 4 วิธี
ข. 5 วิธี
ค. 6 วิธี
ง. 7 วิธี
ข้อ 17 จากข้อ 16ข้อใดถูกต้อง
ก. วิธีตกลงราคา
ข. วิธีสอบราคา
ค. วิธีประกวดราคา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 18 จากข้อ 16ข้อใดถูกต้อง
ก. วิธีพิเศษ
ข. วิธีกรณีพิเศษ
ค. วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 19 วงเงินการซื้อและจ้างวิธีตกลงราคาข้อใด
ถูกต้อง
ก. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน
100,000 บาท
ข. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,00,000 บาท
ค. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
2,000,000 บาท
ง. ไม่จากัดวงเงิน

ข้อ 20 วงเงินการซื้อและจ้างวิธีสอบราคาข้อใด
ถูกต้อง
ก. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน
100,000 บาท
ข. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,00,000 บาท
ค. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
2,000,000 บาท
ง. ไม่จากัดวงเงิน
ข้อ 21 วงเงินการซื้อและจ้างวิธีประกวดราคาข้อใด
ถูกต้อง
ก. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน
100,000 บาท
ข. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,00,000 บาท
ค. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
2,000,000 บาท
ง. ไม่จากัดวงเงิน
ข้อ 22 เจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษาเสนอการแบ่ง
ซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้ง
เดียวกัน เพื่อให้วงเงินต่ากว่าที่กาหนดโดยวิธีหนึ่งวิธี
ใด หรือเพื่อให้อานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง เปลี่ยนไป
หากท่านเป็นผู้อานวยการสถานศึกษาจะตัดสินใจ
ดาเนินการอย่างไร
ก. กระทามิได้
ข. ดาเนินการตามที่เจ้าพัสดุเสนอ
ค. นาเรื่องเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณา
ง. ทาเรื่องหารือกระทรวงการคลัง
ข้อ 23 วงเงินการซื้อวิธีพิเศษข้อใดถูกต้อง
ก. การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท
ข. การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท
แต่ไม่เกิน 2,00,000 บาท
ค. การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท
ง. ไม่จากัดวงเงิน
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ข้อ 24 จากข้อ 23ให้กระทาได้เฉพาะกรณีตรงกับข้อ
ใดจึงถูกต้อง
ก. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ
องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ
ข. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะ
เสียหายแก่ราชการ
ค. เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 25 จากข้อ 23ให้กระทาได้เฉพาะกรณีตรงกับข้อ
ใดจึงถูกต้อง
ก. เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นใน
สถานการณ์ที่จาเป็น
ข. เป็นพัสดุ เร่งด่วนหรือเพื่อประโยชน์ของส่วน
ราชการ และจาเป็นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat
Order)
ค. เป็นพัสดุที่จา เป็นต้องซื้อโดยตรงจาก
ต่างประเทศหรือดาเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 26 วงเงินการจ้างวิธีพิเศษข้อใดถูกต้อง
ก. การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท
ข. การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท
แต่ไม่เกิน 2,00,000 บาท
ค. การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท
ง. ไม่จากัดวงเงิน
ข้อ 27 จากข้อ 26ให้กระทาได้เฉพาะกรณีตรงกับข้อ
ใดจึงถูกต้อง
ก. เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้
มีความชานาญเป็นพิเศษ
ข. เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จา เป็นต้องถอดตรวจ
ให้ทราบความชารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อม
เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่อง
ไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ก. เป็นงานที่ต้องกระทา โดยเร่งด่วน หากล่าช้า
อาจจะเสียหายแก่ราชการ
ข. ถูกทุกข้อ
ข้อ 28 จากข้อ 26ให้กระทาได้เฉพาะกรณีตรงกับข้อ
ใดจึงถูกต้อง
ก. เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทาง
ราชการ
ข. เป็นงานที่จา เป็นต้องการจ้างเพิ่ม ใน
สถานการณ์ที่จาเป็นหรือเร่งด่วน หรือเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนราชการ และจาเป็นต้อง
จ้างเพิ่ม(Repeat Order)
ค. เป็นงานที่ได้ดา เนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ว
ไม่ได้ผลดี
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 29 วงเงินการซื้อและจ้างวิธีกรณีพิเศษ ข้อใด
ถูกต้อง
ก. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน
100,000 บาท
ข. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,00,000 บาท
ค. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
2,000,000 บาท
ง. ไม่จากัดวงเงิน
ข้อ 30 จากข้อ 29เป็นการซื้อหรือการจ้างจากส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณี ตรงกับข้อใด
ก. เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทางานจ้างนั้นเอง และ
นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง
ข. มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดให้
ซื้อหรือจ้าง
ค. จาเป็นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
ง. ในกรณี ข้อ ก และ ข
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ข้อ 31 วงเงินการซื้อและจ้างวิธีประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ข้อใดถูกต้อง
ก. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน
100,000 บาท
ข. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,00,000 บาท
ค. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
2,000,000 บาท
ง. ไม่จากัดวงเงิน
ข้อ 32 วงเงินการซื้อและจ้างวิธีประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
เรียกอีกอย่างหนึ่ง ตรงกับข้อใด
ก. ระบบ E-Auction
ข. ระบบ E-Fuction
ค. ระบบ A-Fuction
ง. ระบบ A-Euction
ข้อ 33 คณะกรรมการ ในการดาเนินงานจัดซื้อ จัด
จ้าง ตรงกับข้อใด
ก. 6 คณะ
ข. 7 คณะ
ค. 8 คณะ
ง. 9 คณะ
ข้อ 34 จากข้อ 33 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ข. คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา
ค. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ง. คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
ข้อ 35 จากข้อ 33 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
ข. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ค. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ง. คณะกรรมการตรวจการซือ้

ข้อ 36 จากข้อ 33 คณะกรรมการแต่ละคณะ
ประกอบด้วยข้อใดถูกต้อง
ก. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่าง
น้อย2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
พนักงานของรัฐ
ข. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่าง
น้อย3 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
พนักงานของรัฐ
ค. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่าง
น้อย 4 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
พนักงานของรัฐ
ง. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่าง
น้อย5 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
พนักงานของรัฐ
ข้อ 37 ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน สถานศึกษา
ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน
ข้อใดถูกต้อง
ก. กรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ข. กรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
ค. กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 38 แต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจา คนหนึ่ง
ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองาน
จ้างนั้นโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้
สาหรับการซื้อหรือจ้างในวงเงิน ตรงกับข้อใด
ก. วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ข. วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
ค. วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ง. วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
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ข้อ 39 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้
สถานศึกษาดาเนินการก่อนวันเปิดซองสอบราคาให้
เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและ
เอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทา
งานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้
มากที่สุดเท่าที่จะทา ได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่
การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทา การของส่วน
ราชการนั้นสาหรับการสอบราคาในประเทศ
กาหนดตรงกับข้อใด
ก. ไม่น้อยกว่า 10 วัน
ข. ไม่น้อยกว่า 15 วัน
ค. ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ง. ไม่น้อยกว่า 45 วัน
ข้อ 40 จากข้อ 39 สาหรับการสอบราคานานาชาติ
กาหนดตรงกับข้อใด
ก. ไม่น้อยกว่า 10 วัน
ข. ไม่น้อยกว่า 15 วัน
ค. ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ง. ไม่น้อยกว่า 45 วัน
ข้อ 41 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาในการยื่น
ซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ใคร
ก. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ข. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ค. ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
การซื้อหรือการจ้าง
ง. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ข้อ 42 การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่
ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จะกระทามิได้ เว้นแต่หัวหน้าส่วน
ราชการเห็นว่ามีความจาเป็นจะต้องจ่าย และมีการ
กาหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทา สัญญาหรือข้อตกลง
ตามหลักเกณฑ์ ตรงกับข้อใด
ก. การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ข. การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐใน
ต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นใน
ต่างประเทศซึ่งต้องดา เนินการผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่นที่ กวพ. กาหนด
ค. การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ
หรือการบอกรับเป็นสมาชิก INTERNETที่มี
ลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 43 จากข้อ 42 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบ
ราคาหรือประกวดราคาถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข
สถานศึกษาสามารถจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง
ล่วงหน้า ข้อใดถูกต้อง
ก. จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15ของราคาซื้อหรือ
ราคาจ้าง และเรียกหลักประกันสัญญา
ข. จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15ของราคาซื้อหรือ
ราคาจ้าง โดยไม่ต้องเรียกหลักประกันสัญญา
ค. จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื้อหรือ
ราคาจ้าง และเรียกหลักประกันสัญญา
ง. จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื้อหรือ
ราคาจ้าง โดยไม่ต้องเรียกหลักประกันสัญญา
ข้อ 44 จากข้อ 42 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ
ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขสถานศึกษาสามารถจ่ายเงินค่า
พัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้า ข้อใดถูกต้อง
ก. จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาซื้อหรือ
ราคาจ้าง และเรียกหลักประกันสัญญา
ข. จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15ของราคาซื้อหรือ
ราคาจ้าง โดยไม่ต้องเรียกหลักประกันสัญญา
ค. จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื้อหรือ
ราคาจ้าง และเรียกหลักประกันสัญญา
ง. จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื้อหรือ
ราคาจ้าง โดยไม่ต้องเรียกหลักประกันสัญญา

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com
โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com

เรี ยบเรี ยงโดย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง

ข้อ 45 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่
ตรงกับข้อใด
ก. ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของผู้ใช้พัสดุนั้น
หรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น
ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการก่อน
ข. ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักฐานที่ตกลงกันไว้ สาหรับกรณีที่มีการ
ทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือ
ทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้
คาปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้
ค. เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้
และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้
รับจ้างนา พัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทาใบตรวจรับโดย
ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ
มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและ
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 46 ในกรณีจาเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็น
จานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับ... ตรงกับข้อใด
ก. ตามหลักวิชาการ
ข. ตามหลักวิชาการสถิต
ค. ตามหลักวิชาการความน่าจะเป็น
ง. ตามหลักวิชาการทางคณิตศาสตร์
ข้อ 47 โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุให้เสร็จสิ้นตรงกับ
ข้อใด
ก. ภายใน 3 ทาการ
ข. ภายใน 5 ทาการ
ค. ภายใน 7 ทาการ
ง. ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

ข้อ 48 ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้อง
แต่ไม่ครบจานวนหรือ ส่งมอบครบจานวน แต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด ข้อใดถูกต้อง
ก. ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่ถูกต้อง และโดย
ปกติให้รีบรายงานผู้อานวยการสถานศึกษา
ข. แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วัน
ทาการ นับแต่วันตรวจพบ
ค. แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 5 วัน
ทาการ นับแต่วันตรวจพบ
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 49 การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุด หรือ
หน่วยถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะ
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ข้อใดถูกต้อง
ก. ให้ถือว่า ผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุ
นั้น
ข. สถานศึกษาแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ
ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันตรวจพบ
ค. ให้รีบรายงานผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 50 ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไม่ยอมรับ
พัสดุข้อใดถูกต้อง
ก. ทาความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอผู้อานวยการ
สถานศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการ
ข. บันทึกขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจ
รับพัสดุในครั้งนั้น
ค. ประธานการตรวจรับพัสดุให้รีบรายงาน
ผู้อานวยการสถานศึกษาเพื่อยกเลิกการตรวจ
รับครั้งนั้น
ง. ประธานการตรวจรับพัสดุให้รีบรายงาน
ผู้อานวยการสถานศึกษาเพื่อบอกเลิกสัญญา
ครั้งนั้น
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ข้อ 51การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทา
ได้กี่วิธี
ก. 3 วิธี
ข. 4 วิธี
ค. 5 วิธี
ง. 6 วิธี
ข้อ 52 จากข้อ 51ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. วิธีตกลง
ข. วิธีคัดเลือก
ค. วิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนดคุณสมบัติ
ง. วิธีพิเศษ
ข้อ 53 การจ้างออกแบบและควบคุมงานวิธีตกลง
งบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่งๆ ข้อใด
ถูกต้อง
ก. ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ข. เกิน 2,000,000บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000
บาท
ค. เกิน 5,000,000 บาท
ง. ไม่จากัดวงเงิน
ข้อ 54 การจ้างออกแบบและควบคุมงานวิธี
คัดเลือกงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่งๆ
ข้อใดถูกต้อง
ก. ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ข. เกิน 2,000,000บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000
บาท
ค. เกิน 5,000,000 บาท
ง. ไม่จากัดวงเงิน
ข้อ 55 การจ้างออกแบบและควบคุมงานวิธี
คัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนดงบประมาณค่า
ก่อสร้างตามโครงการหนึ่งๆ ข้อใดถูกต้อง
ก. ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ข. เกิน 2,000,000บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000
บาท
ค. เกิน 5,000,000 บาท
ง. ไม่จากัดวงเงิน

ข้อ 56 การจ้างออกแบบและควบคุมงานวิธีพิเศษ
กาหนดให้มีลักษณะการจ้าง ข้อใดถูกต้อง
ก. วิธีเลือกจ้างและการเสนอ
ข. วิธีเลือกจ้างและการประกวดแบบ
ค. วิธีเลือกจ้างและการประกวดแข่งขัน
ง. การประกวดแบบ และการเสนอแบบ
ข้อ 57 “การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วนและความมั่นคงของชาติ ”
ข้อใดถูกต้อง
ก. วิธีเลือกจ้าง
ข. การประกวดแบบ
ค. การประกวดแข่งขัน
ง. การเสนอแบบ
ข้อ 58 จากข้อ 57ผู้มีอานาจตกลงจ้างผู้ให้บริการราย
หนึ่งรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร
ข้อใดถูกต้อง
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ข. ปลัดกระทรวง
ค. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ข้อ 59 “การว่าจ้างออกแบบอาคารที่มีลักษณะพิเศษ
เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรม
ของชาติ เช่น อนุสาวรีย์ รัฐสภา พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ หรืองานออกแบบอาคารที่
มีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่นสนามกีฬาแห่งชาติ
สนามบิน”ข้อใดถูกต้อง
ก. วิธีเลือกจ้าง
ข. การประกวดแบบ
ค. การประกวดแข่งขัน
ง. การเสนอแบบ
ข้อ 60 จากข้อ 59การประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง
กระทาได้กี่วิธี
ก. 3 วิธี
ข. 4 วิธี
ค. 5 วิธี
ง. 6 วิธี
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ข้อ 61 จากข้อ 59การประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง
กระทาข้อใดถูกต้อง
ก. ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
ข. ประกาศทางสื่อสารมวลชน
ค. ส่งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 62 การสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง
ให้เป็นอานาจของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการ ภายในวงเงิน ข้อใดถูกต้อง
ก. 10,000,000 บาท
ข. 10,000,000 บาท
ค. ไม่เกิน 10,000,000 บาท
ง. เกิน 10,000,000 บาท
ข้อ 63 การสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง
ให้เป็นอานาจของผู้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวง
ภายในวงเงิน ข้อใดถูกต้อง
ก. 10,000,000 บาท
ข. 10,000,000 บาท
ค. ไม่เกิน 10,000,000 บาท
ง. เกิน 10,000,000 บาท
ข้อ 64 อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้าง ไม่เกิน
10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุม
งาน ข้อใดถูกต้อง
ก. ในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้าง
ข. ในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่า
ก่อสร้าง
ค. ในอัตราร้อยละ2.75 ของวงเงินงบประมาณ
ค่าก่อสร้าง
ง. ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณค่า
ก่อสร้าง

ข้อ 65 อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้าง เกิน
10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงาน
ข้อใดถูกต้อง
ก. ในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณ
ค่าก่อสร้าง
ข. ในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่า
ก่อสร้าง
ค. ในอัตราร้อยละ2.75 ของวงเงินงบประมาณค่า
ก่อสร้าง
ง. ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณค่า
ก่อสร้าง
ข้อ 66 “การแลกเปลี่ยนพัสดุ”ข้อใดถูกต้อง
ก. การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทามิได้ เว้นแต่ใน
กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความ
จาเป็นจะต้องแลกเปลี่ยน
ข. การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าส่วน
ราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะตามความจาเป็น
ค. การเปลี่ยนพัสดุของส่วนราชการ กับส่วน
ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้า
หน่วยงานนั้นๆ ที่จะตกลงกัน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 67 ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อ
ลงทะเบียนครุภัณฑ์ของส่วนราชการนั้นแล้วให้แจ้งข้อ
ใดถูกต้อง
ก. สานักงบประมาณ
ข. สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ค. สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ง. ข้อ ก และ ข้อ ข หรือ ค แล้วแต่กรณี
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ข้อ 68 จากข้อ 67ต้องแจ้งโดยมีกาหนดระยะเวลาข้อ
ใดถูกต้อง
ก. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์
ข. ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์
ค. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์
ง. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์
ข้อ 69 การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการ
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุข้อใดถูกต้อง
ก. การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภท
และชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้ขอทา
ความตกลงกับสานักงบประมาณก่อน
ข. การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่าง
ประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอทาความตก
ลงกับ สานักงบประมาณก่อนทุกกรณี
ค. การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิด
เดียวกันที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แลกเปลี่ยน
ได้
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 70 การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
ดาเนินการได้ตามความเหมาะสมและจาเป็น
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าใน
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ให้กระทา
ได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาข้อใดถูกต้อง
ก. ไม่เกิน 2 ปี
ข. ไม่เกิน 3 ปี
ค. ไม่เกิน 4 ปี
ง. ไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 71 จากข้อ 70การเช่าจากหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อใดถูกต้อง
ก. ร้อยละ 20 ของค่าเช่าทั้งสัญญา
ข. ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าเช่าทั้งสัญญา
ค. ร้อยละ 50 ของค่าเช่าทั้งสัญญา
ง. ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเช่าทั้งสัญญา

ข้อ 72 จากข้อ 70การเช่าจากการเช่าจากเอกชนข้อ
ใดถูกต้อง
ก. ร้อยละ 20 ของค่าเช่าทั้งสัญญา
ข. ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าเช่าทั้งสัญญา
ค. ร้อยละ 50 ของค่าเช่าทั้งสัญญา
ง. ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเช่าทั้งสัญญา
ข้อ 73 การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้านอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ ให้ขอทาความตกลงข้อใดถูกต้อง
ก. กระทรวงการคลัง
ข. สานักนายกรัฐมนตรี
ค. ส่วนราชการที่สังกัด
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆ
ข้อ 74 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทา ได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
ก. เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
ข. เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทาการในกรณีที่ไม่มี
สถานที่ของทางราชการ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ค. เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสาหรับผู้มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบทางราชการ
ง. เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทาง
ราชการในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ
จ. ถูกทุกข้อ
ข้อ 75 จากข้อ 74การเช่าให้ดาเนินการโดยข้อใด
ก. วิธีตกลง
ข. วิธีคัดเลือก
ค. วิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนดคุณสมบัติ
ง. วิธีพิเศษ
ข้อ 76 จากข้อ 75อัตราคาเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่น
เกี่ยวกับการเช่า ข้อใดถูกต้อง
ก. ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท
ข. ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท
ค. ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
ง. ไม่เกินเดือนละ 40,000 บาท
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ข้อ 77 จากข้อ 76อัตราคาเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่น
เกี่ยวกับการเช่าถ้าเกินอัตราที่กาหนดให้ขอทาความ
ตกลงข้อใดถูกต้อง
ก. กระทรวงการคลัง
ข. สานักนายกรัฐมนตรี
ค. ส่วนราชการที่สังกัด
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆ
ข้อ 78 ทาข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม่ต้องทา
เป็นสัญญาข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การซื้อ การจ้าง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธี
ตกลงราคา หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตก
ลงที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ข. การจัดหาที่คู่สัญญา สามารถส่งมอบพัสดุได้
ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการ นับตั้งแต่วันถัด
จากวันทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
ค. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ และ
การจัดหาจากส่วนราชการ
ง. การเช่า ซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจาก
ค่าเช่าซึ่งมีราคาไม่เกิน 20,000 บาท
ข้อ 79 ให้หัวหน้าส่วนราชการส่งสาเนาสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้ใครบ้าง
ก. สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ข. สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ค. กรมสรรพากร
ง. ข้อ ก และ ข้อ ข หรือ ค แล้วแต่กรณี
ข้อ 80 จากข้อ 79ในวงเงิน ตรงกับข้อใด
ก. มูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
ข. มูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
ค. มูลค่าตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป
ง. มูลค่าตั้งแต่ 4,000,000 บาทขึ้นไป
ข้อ 81 จากข้อ 79ต้องแจ้งโดยมีกาหนดระยะเวลาข้อ
ใดถูกต้อง
ก. ภายใน 7 วัน นับแต่วันทาสัญญาหรือ
ข้อตกลง
ข. ภายใน 15 วัน นับแต่วันทา สัญญาหรือ
ข้อตกลง

ค. ภายใน 30 วัน นับแต่วันทา สัญญาหรือ
ข้อตกลง
ง. ภายใน 60 วัน นับแต่วันทา สัญญาหรือ
ข้อตกลง
ข้อ 82 “การปรับ” ข้อใดถูกต้อง
ก. การซือ้ ให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา
ตายตัวระหว่างร้อยละ0.01-0.20 ของราคา
พัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ากว่าวัน
ละ 100 บาท
ข. การจ้างซึ่งต้องการผลสาเร็จของงานทั้งหมด
พร้อมกันให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็น
จานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10
ของราคางานจ้างนั้นแต่จะต้องไม่ต่ากว่าวัน
ละ 100 บาท
ค. สาหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มี
ผลกระทบต่อการจราจร ให้กาหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคา
งานจ้างนั้น
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 83ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
หรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา
หรือข้อตกลงนั้นหากจานวนเงินค่าปรับจานวนเท่าใด
ให้ส่วนราชการพิจารณาดาเนินการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลง
ก. เกินร้อยละ 5 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง
ข. เกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุหรือ
ค่าจ้าง
ค. เกินร้อยละ 15 ของวงเงินค่าพัสดุหรือ
ค่าจ้าง
ง. เกินร้อยละ 20 ของวงเงินค่าพัสดุหรือ
ค่าจ้าง
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ข้อ 84จากข้อ 83ส่วนราชการพิจารณาดาเนินการไม่
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีใด
ก. คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทาง
ราชการ โดยมีเงื่อนไขการไม่ผิดสัญญอีก
ข. คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทาง
ราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ค. ไม่สามารถดาเนินการได้
ง. ต้องทาข้อตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
ข้อ 85การงด หรืลดค่าปรับ ขยายเวลา ให้อยู่ใน
อานาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตาม
จานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
ก. เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของ
ส่วนราชการ
ข. เหตุสุดวิสัย
ค. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่
คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 86จากข้อ 85 คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้
ส่วนราชการทราบข้อใดถูกต้อง
ก. ภายใน 7 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง
ข. ภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง
ค. ภายใน 30 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง
ง. ภายใน 60 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง
ข้อ 87หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
ก. เงินสด
ข. เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่
ใช้เช็คนั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น
ไม่เกิน ๓ วันทาการ
ค. หนังสือค้าประกันของธนาคาร
ภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด
ง. ใช้ได้ทุกข้อ

ข้อ 88นอกจากข้อ 85 หลักประกันซองหรือ
หลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ข้อใดถูกต้อง
ก. หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ข. หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ค. พันธบัตรรัฐบาลไทย
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 89การวางหลักประกันซองหรือหลักประกัน
สัญญา ข้อใดถูกต้อง
ก. ในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่
จัดหาครั้งนั้น
ข. ในอัตราร้อยละ 4 ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่
จัดหาครั้งนั้น
ค. ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่
จัดหาครั้งนั้น
ง. ในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินหรือราคาพัสดุ
ที่จัดหาครั้งนั้น
ข้อ 90การจัดหาพัสดุที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามี
ความสาคัญเป็นพิเศษ อาจกาหนดการวาง
หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาเป็นอย่างอื่น
ข้อใดถูกต้อง
ก. กาหนดอัตราสูงกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อย
ละ 5
ข. กาหนดอัตราสูงกว่าร้อยละ 4 แต่ไม่เกินร้อย
ละ 5
ค. กาหนดอัตราสูงกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อย
ละ 10
ง. กาหนดอัตราสูงกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 15
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ข้อ 91หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา กรณี
ใดต่อไปนี้ ไม่ต้องวางหลักประกัน
ก. ในกรณีที่ส่วนราชการ เป็นผู้เสนอราคาหรือ
เป็นคู่สัญญา
ข. ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้เสนอราคาหรือเป็น
คู่สัญญา
ค. ในกรณีที่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้
เสนอราคาหรือเป็นคู่สัญญา
ง. ตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร
ข้อ 92หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือ
ผู้ค้าประกัน อย่างไรจึงจะถูกต้อง
ก. ภายใน 7 วันเมื่อได้ทา สัญญาหรือข้อตกลง
ข. ภายใน 10 วันเมื่อได้ทา สัญญาหรือข้อตกลง
ค. ภายใน 15 วันเมื่อได้ทา สัญญาหรือข้อตกลง
ง. ภายใน 30 วันเมื่อได้ทา สัญญาหรือข้อตกลง
ข้อ 93หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือ
ผู้ค้าประกันอย่างไรจึงจะถูกต้อง
ก. โดยเร็ว และอย่างช้าต้อง ไม่เกิน 7 วัน นับแต่
วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
ข. โดยเร็ว และอย่างช้าต้อง ไม่เกิน 10 วัน นับ
แต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
แล้ว
ค. โดยเร็ว และอย่างช้าต้อง ไม่เกิน 15 วัน นับ
แต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
แล้ว
ง. โดยเร็ว และอย่างช้าต้อง ไม่เกิน 30 วัน นับ
แต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
แล้ว

ข้อ 94การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้าประกันใน
กรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มารับภายใน
กาหนดเวลาข้างต้นอย่างไรจึงจะถูกต้อง
ก. ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้าประกันให้แก่ผู้
เสนอราคา หรือคู่สัญญาโดยทางไปรษณีย์
ข. ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้าประกันให้แก่ผู้
เสนอราคา หรือคู่สัญญาโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนโดยเร็ว
ค. ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้าประกันให้แก่ผู้
เสนอราคา หรือคู่สัญญาโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร
ทราบ
ง. ไม่ต้อดาเนินการใดๆ อยู่นอกเหนือหน้าที่
เพราะพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
ข้อ 95ข้อใด ถูกต้อง
ก. การให้ยืม หรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่
เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทามิได้
ข. การให้ยืม หรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่
เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทา
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ
ค. การให้ยืม หรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่
เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทาได้
โดยทาข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง
ง. การให้ยืม หรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่
เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทาได้
โดยทาข้อตกลงหรือสัญญาการยืมตาม
ระเบียบที่ กวพ.กาหนด
ข้อ 96การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ราชการ
ข้อใดถูกต้อง
ก. ให้ส่วนราชการผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็น
ค. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ราชการ
ลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและกาหนด
เดียวกันจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
วันส่งคืน
หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้
ข. การยืมระหว่างส่วนราชการ จะต้องได้รับ
นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจาก
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม
หัวหน้าส่วนราชการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 97ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนาพัสดุนั้นมา

ค. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
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ส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชารุด
เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป
ผู้ยืมต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง
ก. ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง
ข. ชดใช้เป็นพัสดุ
ค. ชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 98การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างส่วน
ราชการต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง
ก. ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อส่วนราชการผู้ยืมมี
ความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน
จะดาเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ
ข. และส่วนราชการผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะ
ให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่ราชการ
ของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
ค. ส่วนราชการผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็น
ประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืน
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 99เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่
แทน มีหน้าที่ติดตาม ทวงพัสดุ ที่ให้ยืมไปคืนข้อใด
ถูกต้อง
ก. ภายใน 3 วัน นับแต่วันครบกาหนด
ข. ภายใน 5 วัน นับแต่วันครบกาหนด
ค. ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกาหนด
ง. ภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกาหนด
ข้อ 100เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว ให้
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
ก. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ
แล้วแต่กรณีแยกเป็นชนิด และแสดงรายการ
ตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด
ข. จัดทาหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียน
ไว้ประกอบรายการด้วย

ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตาม
บัญชีหรือทะเบียน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 101การเบิกจ่ายพัสดุในสถานศึกษาผู้มีอานาจ
การสั่งจ่ายพัสดุ ตามใบเบิกที่ข้าราชการครูใน
สถานศึกษาข้อใดถูกต้อง
ก. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ค. รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ข้อ 102ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ใครมีอานาจ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาที่มิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ
คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจาเป็น เพื่อตรวจสอบ
การรับจ่ายพัสดุข้อใดถูกต้อง
ก. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ค. รองผู้อานวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
ด้านพัสดุ
ง. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ข้อ 103งวดการตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่
ข้อใดถูกต้อง
ก. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน ถึงวันที่ 30
กันยายนปีปัจจุบัน
ข. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน ถึงวันที่ 30
กันยายนปีถัดไป
ค. ตั้งแต่วันที่ 16พฤษภาคม ถึงวันที่ 15
พฤษภาคมปีถัดไป
ง. ตั้งแต่วันที่ 1มกราคมคม ถึงวันที่ 30ธันวาคม
ปีปัจจุบัน
ข้อ 104คณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจาปีให้เริ่ม
ดาเนินการตรวจสอบพัสดุข้อใดถูกต้อง
ก. วันเปิดทาการวันแรกของเดือนตุลาคม
ข. วันที่ 1 เดือนตุลาคม
ค. วันที่ 16พฤษภาคม
ง. วันเริ่มทาการวันแรกของปีงบประมาณ

ข้อ 105 จากข้อ 104คณะกรรมการตรวจนับพัสดุ

ข้อ 109 กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการ
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ประจาปีดาเนินการตรวจสอบพัสดุแล้วเสร็จ ให้เสนอ
รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อ... ข้อใดถูกต้อง
ก. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ค. รองผู้อานวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
ด้านพัสดุ
ง. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ข้อ 106 จากข้อ 105ให้เสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบ ข้อใดถูกต้อง
ก. ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันเริ่มดาเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น
ข. ภายใน 10 วันทาการ นับแต่วันเริ่ม
ดาเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
ค. ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันเริ่ม
ดาเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
ง. ภายใน 30 วันทาการ นับแต่วันเริ่ม
ดาเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
ข้อ 107 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้
ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอตามลาดับชั้นจนถึง
หัวหน้าส่วนราชการ 1 ชุด และส่งสาเนารายงานไป
ยัง.....อีก 1 ชุด ข้อใดถูกต้อง
ก. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ค. สานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 108 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงาน
ดังกล่าว และปรากฏว่ามีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ หรือ
สูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ข้อใด
ถูกต้อง
ก. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
ข. พิจารณาสั่งการให้ดาเนินการจาหน่าย
ค. รายงานสานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ง. รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไป
ตามธรรมชาติ ข้อใดถูกต้อง
ก. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
ข. พิจารณาสั่งการให้ดาเนินการจาหน่ายพัสดุ
ค. รายงานสานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ง. รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 110 ใครมีหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ พัสดุใดหมดความจาเป็นหรือหากใช้ราชการ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก เพื่อพิจารณาสั่งให้
ดาเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งต่อไป
ก. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ค. รองผู้อานวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
ด้านพัสดุ
ง. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ข้อ 111 ใครมีอานาจ พิจารณาสั่งให้ดาเนินการตาม
วิธีการอย่างหนึ่ง หากเห็นว่าพัสดุใดหมดความจาเป็น
หรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก เ
ก. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ค. รองผู้อานวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
ด้านพัสดุ
ง. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ข้อ 112 ใครมีอานาจ พิจารณาสั่งให้ดาเนินการตาม
วิธีการอย่างหนึ่ง หากเห็นว่าพัสดุใดหมดความจาเป็น
หรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก เ
ก. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ค. รองผู้อานวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
ด้านพัสดุ
ง. ผู้อานวยการสถานศึกษา

ข้อ 113 หากต้องการจาหน่ายพัสดุ กรณีพัสดุหมด

ข้อ 118 “การจาหน่ายเป็นสูญ” ใช้ในกรณีที่พัสดุ
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ความจาเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมากพิจารณาสั่งให้ ดาเนินการตามวิธีการ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้กี่วิธี
ก. 4 วีธี
ข. 5 วีธี
ค. 6 วีธี
ง. 7 วีธี
ข้อ 114 จากข้อ 113พิจารณาสั่งให้ ดาเนินการตาม
วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
ก. ขาย
ข. แลกเปลี่ยน
ค. บริจาค
ง. แปรสภาพหรือทาลาย
ข้อ 115 “ขาย”ให้ดาเนินการขายโดยวิธีการใดก่อน
เป็นอันดับแรก
ก. ขายโดยวิธีตกลงราคา
ข. ขายโดยวิธีทอดตลาด
ค. ขายโดยวิธีสอบราคา
ง. ขายโดยวิธีพิเศษ
ข้อ 116การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มา
รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ดาเนินการตามข้อใด
ก. ขายโดยวิธีตกลงราคา
ข. ขายโดยวิธีทอดตลาด
ค. ขายโดยวิธีสอบราคา
ง. ขายโดยวิธีพิเศษ
ข้อ 117 การขายให้แก่ส่วนรากชาร หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล
ดาเนินการตามข้อใด
ก. ขายโดยวิธีตกลงราคา
ข. ขายโดยวิธีทอดตลาด
ค. ขายโดยวิธีสอบราคา
ง. ขายโดยวิธีพิเศษ

ข้อใดถูกต้อง
ก. สูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิด
ข. มีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้
ค. มีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดาเนินการจาหน่าย
พัสดุ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 119 ให้จาหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ กรณี พัสดุนั้นมี
ราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท
ใครเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ก. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข้อ 120 ให้จาหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ กรณี พัสดุนั้นมี
ราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน 500,000 บาท
ใครเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ก. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข้อ 121 เมื่อจาหน่ายพัสดุ กรณีพัสดุหมดความ
จาเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก ข้อใดถูกต้อง
ก. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจาก
บัญชีหรือทะเบียนทันที
ข. แจ้งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบภายใน 30วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
ค. แจ้งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ทราบภายใน30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 122 เมื่อจาหน่ายพัสดุ กรณีจาหน่ายเป็นสูญ
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ข้อใดถูกต้อง
ก. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจาก
บัญชีหรือทะเบียนทันที
ข. แจ้งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ
ภายใน 30วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
ค. แจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่
กระทรวงการคลังมอบหมายทราบภายใน30
วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
ง. ถูกทุกข้อ
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