
แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิหรือการคลังของทอ้งถิน่ (เจ้าหนา้ที่/เจ้าพนกังาน/นกัวชิาการ)

1. แผนงานหรอืงานส าหรบัประมาณการดา้นรายรบั และรายจา่ยแสดงในรปูตัวเลขจ านวนเงนิหมายถงึขอ้
ใด

ก. รายรับ - รายจ่าย
ข. การตั้งงบประมาณ
ค. งบประมาณ
ง. งบประมาณประจ าปี
จ. แผนงาน

*****************************************************
ตอบ “ข้อ ค. งบประมาณ”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 5 ในระเบียบนี้

"งบประมาณ"  หมายความวา่ แผนงานหรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูปตวัเลขจ านวนเงิน                      
การตัง้งบประมาณ คือ การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตวัเลขจ านวนเงิน

**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิหรือการคลังของทอ้งถิน่ (เจ้าหนา้ที่/เจ้าพนกังาน/นกัวชิาการ)

2. การตั้งงบประมาณ ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้ง
ก. การวางแผน ใช้จ่ายงบประมาณ
ข. การตั้งวงเงินในการจัดท างบประมาณ
ค. การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลข
ง. แผนงานต่างๆของงบประมาณ
จ. แผนงานหรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

*****************************************************
ตอบ “ข้อ ค. การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตวัเลข”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 5 ในระเบียบนี้

"งบประมาณ"  หมายความวา่ แผนงานหรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูปตวัเลขจ านวนเงิน                      
การตัง้งบประมาณ คือ การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตวัเลขจ านวนเงิน

**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสด/ุดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจ้าหนา้ที/่เจ้าพนกังาน/นกัวชิาการ)

3. กจิกรรมตา่งๆ ของหน่วยงานทีก่ าหนดไวใ้นแตล่ะแผนงาน ขอ้ใดกล่าวถกูตอ้ง
ก. แผนด าเนินการ
ข. งาน
ค. แผนงาน
ง. การปฏิบัติตามแผน
จ. ภารกิจที่ต้องด าเนินการ

*****************************************************
ตอบ “ข้อ ข. งาน”
อธิบาย ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่
3 พ.ศ. 2543
ข้อ 5 ในระเบยีบนี้

"งาน"  หมายความว่า กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนงาน

**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบบัเต็มด้วยนะ่ครับ**
* 1 คะแนนก็มคีวามหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสด/ุดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจ้าหนา้ที/่เจ้าพนกังาน/นกัวชิาการ)

4. งบประมาณรายจา่ยขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใครเปน็ผูเ้หน็ชอบ
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. ผู้บริหารท้องถิ่น
ค. สภาท้องถิ่น
ง. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ. นายอ าเภอ

*****************************************************
ตอบ “ข้อ ค. สภาท้องถิ่น”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 5 ในระเบียบนี้

"งบประมาณรายจ่าย"  หมายความวา่  งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และผู้วา่ราชการจังหวดัหรือนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้
เป็นหัวหน้าประจ ากิง่อ าเภออนุมัติตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  ท้ังนี้รวมทั้งงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมและการโอนการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณดว้ย

**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสด/ุดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจ้าหนา้ที/่เจ้าพนกังาน/นกัวชิาการ)

5. ปงีบประมาณ หมายความขอ้ใดกลา่วถกูตอ้ง
ก. 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมปีเดียวกัน
ข. 1 มกราคม ถึง 30 กันยายนปีเดียวกัน
ค. 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 ตุลาคม 2558
ง. 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยาน 2559
จ. 1 ตุลาคมของปีหน่ึง ถึง 30 ตุลาคมของปีถัดไป

*****************************************************
ตอบ “ข้อ ง. 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 ”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 5 ในระเบียบนี้

"ปีงบประมาณ” หมายความวา่ ระยะเวลาตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถงึวันที่ 30 กันยายน ของปถีดัไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถดัไปน้ัน
เป็นช่ือส าหรับปีงบประมาณนัน้

**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสด/ุดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจ้าหนา้ที/่เจ้าพนกังาน/นกัวชิาการ)

6. ถา้ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กนัยายน 2559 หมายถงึปงีบประมาณใด
ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ค. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ 2559
จ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 3 เดือน ปีงบประมาณ 9 เดือน

*****************************************************
ตอบ “ข้อ ค. ปีงบประมาณ 2559 ”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 5 ในระเบียบนี้

"ปีงบประมาณ” หมายความวา่ ระยะเวลาตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถงึวันที่ 30 กันยายน ของปถีดัไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถดัไปน้ัน
เป็นช่ือส าหรับปีงบประมาณนัน้
 *หมายความปีงบประมาณ 1 ต.ค.ปีน้ัน - 30 กันยายนปีถัดปี เช่น ปีงบประมาณ 2558 เร่ิม 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
**ปีงบประมาณไม่ได้นับเหมือนปีปฎิทินน่ะครับ นับตั้งแต ่1 ตุลาคมปีนั้น ถึง 30 กนัยายนปีถัดไป

**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



7. การตรวจรบัพสัดปุระจ าป ีข้อใดกล่าวถกูตอ้ง
ก. ก่อนสิ้นปีเดือนกรกฎาคมของทุกปี
ข. ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปี
ค. ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี
ง. ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมของทุกปี
จ. ก่อนสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี

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

ตอบ “ข้อ ค. ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทกุปี ”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535แก้ไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
      ข้อ 148  ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หวัหน้าฝา่ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถิ่นแต่งตั้งเจา้หนา้ที่ของหน่วยการบริหาร
ราชการสว่นท้องถิ่น ซึง่มิใชเ่จ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจ าเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน
จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปจัจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

**อย่าลมือ่านระเบียบฉบับเต็มดว้ยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*

แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)



8. การลงจา่ยออกจากบญัช ีหรอืทะเบยีนเจา้หนา้ทีต่้องแจง้ตอ่หนว่ยงานใด ภายในสามสบิวนั
ก. นายอ าเภอ
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ง. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจเงินภูมิภาค
จ. ส านักงานตรวจเงินภูมิภาค

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

ตอบ “ข้อ ง. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจเงินภูมิภาค”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535แก้ไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
     ข้อ 153  เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 150 หรือข้อ 152 แล้ว ให้เจ้าหน้าทีพ่ัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้
ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิภูมิภาค แล้วแตก่รณี ทราบภายใน 30 วัน นับแตว่ันลงจ่ายพัสดุนั้น
     ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดด้วย

**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*

แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)

9. การจ าหนา่ยพสัดเุป็นสูญ ส าหรบัพสัดทุี่ซือ้หรือไดม้ารวมกนัไมเ่กินวงเงินจ านวนเท่าใด หัวหน้าฝ่ายบรหิารงาน
หน่วยงานมีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ

ก. ไม่เกิน 100,000 บาท
ข. ไม่เกิน 150,000 บาท
ค. ไม่เกนิ 200,000 บาท
ง. ไม่เกิน 300,000 บาท
จ. ไม่เกิน 500,000 บาท

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

ตอบ “ข้อ ค. ไม่เกิน 200,000 บาท”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535แก้ไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
    ข้อ 152 ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตวัผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ตามหลกัเกณฑ์เรื่องความรับผิดทางแพ่ง หรือมีตวัพัสดุ
อยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ 150 ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลกัเกณฑด์ังต่อไปนี้

(1) ถา้พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกนิ 200,000 บาท ใหห้ัวหน้าฝา่ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ

(2) ถา้พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน 200,000 บาทให้ผู้วา่ราชการจังหวัด เป็นผู้พิจารณาอนมุัติ

**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)

10. หลังจาการตรวจสอบพสัด ุพสัดทุีห่มดความจ าเป็นหรอืหากใชร้าชการตอ่ไปจะสิ้นเปลอืงคา่ใช้จา่ยมาก ควร
ปฏบิตัอิย่างไร ข้อใดกล่าวไมถ่กูต้อง

ก. ขายทอดตลาด ข. บริจาค ค. แลกเปลีย่นหรือโอน
ง. แปรสภาพ จ. ขายหรือท าลาย

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

ตอบ “ข้อ ข. บริจาค”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
    ข้อ 150 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้า
ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การ
ขายพัสดุครั้งหน่ึงซึง่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์การสถาน  สาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา

(2) แลกเปลี่ยน ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้
(3) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถาน สาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
(4) แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่ังการ
**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)

11. เมือ่ครบก าหนดการยมืพัสด ุผูใ้หย้มืติดตามทวงคนืภายในกีว่นั นบัแตว่นัครบก าหนด ขอ้ใดกลา่ว
ถกูต้อง

ก. ภายใน 3 วัน
ข. ภายใน 5 วัน
ค. ภายใน 7 วัน
ง. ภายใน 15 วัน
จ. ภายใน 30 วัน

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

ตอบ “ข้อ ค. ภายใน 7 วัน”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
     ข้อ 143 เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุท่ีให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแตว่ันครบก าหนด

**อย่าลมือ่านระเบียบฉบับเต็มดว้ยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)

12. หลักประกันซองให้คืนแก่ผูเ้สนอราคา หรือผู้ค า้ประกนัภายในกีว่ัน ขอ้ใดกล่าวถกูต้อง
ก. ภายใน 7 วัน
ข. ภายใน 10 วนั
ค. ภายใน 15 วัน
ง. ภายใน 30 วัน
จ. ภายใน 45 วนั

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

ตอบ “ข้อ ค. ภายใน 15 วัน”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
     ข้อ 137 ให้หน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถิน่คืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สญัญาหรือผู้ค ้าประกนัตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) หลักประกนัซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค ้าประกันภายใน 15 วัน นับแตว่ันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เวน้แต่ผู้
เสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ้ึง่เสนอราคาต า่สุดไม่เกิน 3ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผกูพันแล้ว
 

**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มดว้ยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)

13. หลกัประกนัซองหรอืหลกัประกนัสญัญา ขอ้ใดไมก่ลา่วถกูต้อง
ก. หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ข. หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ค. เงินสด
ง. พันธบัตรรัฐบาลไทย
จ. บุคคล

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

ตอบ “ข้อ จ. บุคคล”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
     ข้อ 134 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน 3 วันท าการ
(3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด
(4) หนังสือค ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน

เพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนใหส่้วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค ้าประกันของธนาคารที่กระทรวงมหาดไทย

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
        ส าหรับการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสือค ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าส่วนราชการเชื่อถือเป็นหลักประกันซอง
ได้อีกประเภทหน่ึง
**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)

14. หากมีเหตุสดุวสิัย หรอืเหตุอื่นคู่สญัญาต้องแจง้เหตุต่อหนว่ยงานภายในกีว่นั เพื่อลดหรอืงดคา่ปรับ
ก. ภายใน 7 วันนับแต่เหตุสิ้นสุดลง ข. ภายใน 10 วันนับแต่เหตุสิ้นสุดลง
ค. ภายใน 15 วันนับแต่เหตุสิ้นสุดลง ง. ภายใน 30 วันนับแต่เหตุสิ้นสุดลง
จ. ภายใน 45 วันนับแต่เหตุสิ้นสุดลง

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

ตอบ “ข้อ ค. ภายใน 15 วันนับแต่เหตุสิ้นสุดลง”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2553
     ข้อ 132 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอ านาจของหัวหนา้ฝา่ยบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีจะพิจารณา แตถ่า้วงเงินในการสั่งการให้จัดหาครั้งนั้นเกินอ านาจของหวัหน้าฝา่ยบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการสว่นท้องถิ่น ให้เสนอผู้วา่ราชการจังหวัดพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจ านวนวัน ท่ีมีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณี  ดังต่อไปน้ี

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤตกิารณ์อันหนึ่งอันใดท่ีคู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

         ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุไว้ในสัญญาก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกลา่ว ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาทีก่ าหนด คู่สัญญาจะยกมากลา่วอา้ง เพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอ
ขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแตก่รณตีาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบดีอยู่แล้วตั้งแตต่้น
**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)

15. การงดหรือลดค่าปรบัแกคู่่สญัญา กรณใีดท าไม่ได้ และกล่าวถกูตอ้ง
ก. เหตุสุดวิสัย ข. ความบกพร่องของส่วนราชการ
ค. มติคณะรัฐมนตรี ง. เหตุเกิดจากพฤตกิรรมกรณีที่คู่สัญญาไม่ต้องรบัผิดชอบ
จ. ถูกทุกข้อ

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

ตอบ “ข้อ ค. มติคณะรัฐมนตรี”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
ข้อ 132 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอ านาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา แต่ถ้าวงเงินในการสั่งการให้จัดหาครั้งนั้นเกินอ านาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจ านวนวัน ที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

         ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุไว้ในสัญญาก าหนดให้คู่สญัญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าว ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้าง เพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาใน
ภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)

16. ส าหรบัการกอ่สรา้ง สาธารณปูโภค ทีม่ผีลกระทบต่อจราจรใหก้ าหนดคา่ปรับในอัตราตามขอ้ใด
ก. 0.01-0.02 ข. 0.01-0.10
ค. 0.01-0.20 ง. 0.20-0.25
จ. 0.25

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

ตอบ “ข้อ จ. 0.25”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
     ข้อ 127 การท าสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตวัระหวา่งร้อยละ 0.01-0.20ของราคาพัสดุท่ียัง
ไม่ได้รับมอบ เว้นแตก่ารจ้างซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตวัในอัตราร้อยละ 0.01-
0.10 ของราคางานจ้างนั้น  แต่จะต้องไม่ต า่กวา่วันละ 100 บาท ส าหรับการก่อสร้างสาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบต่อการจราจร ให้ก าหนดค่าปรับ
ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจา้งนั้น 

**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มดว้ยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)

17. การจดัหาพัสดใุนวงเงนิเทา่ใด ทีไ่ม่ต้องขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืต่อกนัไดก้ไ็ด้
ก. ไมเ่กิน 1,000 บาท ข. ไมเ่กิน 5,000 บาท
ค. ไม่เกิน 8,000 บาท ง. ไม่เกิน 10,000 บาท
จ. ไม่เกิน 20,000 บาท

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

ตอบ “ข้อ ง. ไม่เกิน 10,000 บาท”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
     ข้อ 126 การจัดหาในกรณีดังต่อไปนี้จะท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น

(1) การซื้อ การจ้าง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา 
(2) การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันท าการของทางราชการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
(3) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษและการจัดหาจากส่วนราชการ
(4) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อ 17 (1) (2) และ (3)
(5) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 18 (1) (2) และ (3)
(6) การเช่า ซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า

         ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจ้างซึ่งใช้วิธีด าเนินการตามข้อ 32 วรรคสอง จะไม่ท าข้อตกลงเป็น
หนังสือไว้ต่อกันก็ได้

**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)

18. อสงัหาริมทรพัย์มอีัตราเช่า รวมทั่งค่าบรกิารอืน่ไม่เกินเดอืนละเท่าใด
ก. ไมเ่กินเดือนละ 10,000 บาท
ข. ไมเ่กินเดือนละ 15,000 บาท
ค. ไมเ่กินเดือนละ 20,000 บาท
ง. ไม่เกินเดอืนละ 25,000 บาท
จ. ไมเ่กินเดือนละ 30,000 บาท

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

ตอบ “ข้อ ค. ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
     ข้อ 124 อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราคา่เชา่รวมทัง้ค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่จะก าหนดไว้ในสัญญาไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ให้
หัวหน้าฝา่ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถิน่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ถา้เกนิเดือนละ 20,000 บาท ให้ขอท าความตกลงกับผูว้า่ราชการ
จังหวัดก่อน 
 

**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)

19. ส าหรบัการเช่าอสังหารมิทรพัย์และสังหารมิทรพัย ์เอกชนจ่ายเงนิล่วงหนา้ไมเ่กินอตัราเทา่ใด
ก. ไม่เกินร้อยละ 2 ข. ไม่เกินร้อยละ 5
ค. ไม่เกนิร้อยละ 10 ง. ไม่เกินร้อยละ 20
จ. ไม่เกินร้อยละ 50

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

ตอบ “ข้อ ง. ไม่เกินร้อยละ 20”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2553
     ข้อ 121  การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเชา่อสังหาริมทรัพย์ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ ให้หวัหนา้ฝา่ยบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นโดยส าหรับการเช่าสงัหาริมทรัพย์ให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับการซือ้มาใช้
โดยอนุโลม
      ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าลว่งหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ให้กระท าได้เฉพาะกรณกีารเช่าซึ่งมี
ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การเชา่จากส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมกีฎหมายบัญญตัิให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเชา่ทั้งสญัญา

(2) การเช่าจากเอกชนจ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเชา่ทั้งสญัญา 
การจ่ายเงินคา่เชา่ลว่งหนา้นอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ขา้งตน้ ให้ขอท าความตกลงกับผูว้า่ราชการจังหวัดก่อน 

**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)

20. กรณมีคีวามจ าเปน็ต้องจา่ยเงนิลว่งหนา้ ส าหรบัการเชา่อสงัหารมิทรัพย์ หรอืสงัหารมิทรัพย์มรีะยะ 
เวลาเทา่ใด

ก. เช่าเดือนต่อเดือน ข. เช่าปีต่อปี
ค. เช่าไม่เกิน 3 ปี ง. เช่าไม่เกิน 5 ปี
จ. เช่าไม่เกิน 10 ปี

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

ตอบ “ข้อ ค. เช่าไม่เกิน 3 ปี”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
     ข้อ 121 การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นโดยส าหรับการเช่าสังหาริมทรัพย์ให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม
      ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ให้กระท าได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การเช่าจากส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ
รัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา

(2) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้านอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน 

**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)

21. การจา้งออกแบบ และควบคมุงาน กระท าไดโ้ดย ขอ้ใดกลา่วไมถ่กูตอ้ง
ก. วธิีพเิศษ ข. วิธีประกวดราคา
ค. วิธีตกลง และวิธีคัดเลือก ง. วิธีการคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถกูต้อง

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

ตอบ “ข้อ ข. วิธีประกวดราคา”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
     ข้อ 88 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระท าได้ 4 วธิี คือ

(1) วธิตีกลง
(2) วิธีคัดเลือก
(3) วธิีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด
(4) วธิีพิเศษ

**อย่าลมือ่านระเบียบฉบับเต็มดว้ยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)

โดยประพันธ ์เวารมัย์

22. การจา้งทีป่รกึษากระท าได ้โดยกีว่ิธีอะไรบา้ง
ก. 2 วิธ ีคือ วิธกีารประกวดราคา และวธิีการจัดหา
ข. 2 วิธ ีคือ การตกลง และวิธีการพิจารณา
ค. 2 วิธ ีคือ วิธตีกลง และวิธีการจัดหา
ง. 2 วิธี คือ วธิีคัดเลือก และวิธีตกลง
จ. 3 วิธ ีคือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก และวิธกีารประกวดราคา

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

ตอบ “ข้อ ง. 2 วิธี คือ วธิี”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
     ข้อ 70 การจ้างท่ีปรึกษากระท าได้ 2 วธิี คือ

(1) วิธตีกลง
(2) วธิีคัดเลือก

**อย่าลมือ่านระเบียบฉบับเต็มดว้ยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*



แนวขอ้สอบ
ดา้นการเงนิ/ดา้นพัสดุ/ดา้นคลงัของทอ้งถิน่ (เจา้หนา้ที/่เจา้พนกังาน/นกัวชิาการ)

23. คณะกรรมการตรวจการจา้ง ปกติต้องตรวจผลงานทีผู่ร้บัจา้งสง่มอบภายในกีว่นั
ก. ภายใน 3 วัน ข. ภายใน 3 วันท าการ
ค. ภายใน 5 วัน ง. ภายใน 5 วันท าการ
จ. ภายใน 7 วันท าการ

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

ตอบ “ข้อ ข. ภายใน 3 วันท าการ”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2553
  ข้อ 65  คณะกรรมการตรวจการจา้งมีหน้าที่ดังนี้

(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตกุารณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด 
และข้อก าหนดในสัญญาทกุสัปดาห์ รวมทั้ง รับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแลว้รายงานหัวหนา้ฝา่ยบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(2) การด าเนินการตาม (2) ในกรณีมีข้อสงสยั หรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่าง ไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ 
สถานท่ีท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาหรือท่ีตกลงให้ท างานจา้งนั้น ๆ โดยให้มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร
และตามหลกัวิชาการช่างเพือ่ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา

(3) โดยปกติใหต้รวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการ นับแตว่ันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการ
ตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

**อย่าลืมอ่านระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ**
* 1 คะแนนก็มีความหมาย*


