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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ                
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาในครั้งนี้ คือ นักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 18 หน่วยงาน 19 คน และสุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดยวิธีแบบง่าย เครื่องมือ      
ที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อยละ                 
สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
   1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ             
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มากที่สุด ดังนี้  
   (ข้อ 2) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ บทกฎหมาย                       
ที่ใช้วางระเบียบบังคับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ                       
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน หน่วยธุรการของศาล 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ
และหน่วยงานอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ข้อ 7) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางในทุกข้ันตอน (e-GP) ตั้งแต่ข้ันตอนการจัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง การประกาศเชิญชวน ราคากลาง เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ การประกาศผลผู้ชนะ                       
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง การท าสัญญา และการบริหารสัญญา และ (ข้อ 9) การจัดซื้อจัดจ้าง ราคา
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้จัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง                         
ในเอกสาร มพ.กค.01/ มพ.กค.01-1 และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) จ านวน 19 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากัน  
  ส าหรับประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 น้อยที่สุด คือ (ข้อ 6) การปรับเปลี่ยนแผน                   



การจัดซื้อจัดจ้างให้จัดส่งแผนไปยังอธิการบดีและคลังจังหวัดพะเยา มีผู้ตอบถูก จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.1 
   2.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบค าถามถูกและผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจ าแนกสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถามถูกและผิดดังนี้   
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และ กองกิจการนิสิต ตอบค าถามเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถูกทุกข้อจ านวน 10 ข้อ คิดเป็น
ร้อยละ 100 รองลงมา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ศูนย์เครือข่าย ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ (ABC) และ
อุทยานวิทยาศาสตร์ ตอบค าถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ถูกจ านวน 9 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 90 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
คณะสหเวชศาสตร์ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา                      
(คนที่ 1, 2) ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตอบค าถามเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถูกจ านวน 8 ข้อ คิดเป็น                       
ร้อยละ 80 
   ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) หรือประชุมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้นักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปซึ่งปฏิบัติงานพัสดุ โดยก าหนดไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเพ่ิมความถ่ีของ                    
การจัดประชุม อบรม สัมมนา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง นอกจากนั้น   
ควรมีการทบทวนการจัดการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นประจ าและสม่ าเสมอตามหลักการจัดซื้อจัดจ้าง 1) คุ้มค่า 2) โปร่งใส           
3) ประสิทธิภาพประสิทธิผล และ 4) ตรวจสอบได้ 

 
ค าส าคัญ: 
 ความรู้ความเข้าใจ, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     
ABSTRACT  
  This research aims to study The knowledge about Government Procurement 
and Supplies Management Act B.E. 2560 
  1.  Most respondents had the most knowledge and understanding about                     
the Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 as follows 
  (2) Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560                 
The law that governs government agencies is central government. Regional Office 
Local government State enterprises under the law on budgetary procedures, public 
organizations, administrative units of the courts University Autonomy Legislative or 
legislative bodies Independent agencies of the state and other agencies defined in 



the Ministerial Regulations. (7) Disclosure of Procurement Information in the Central 
Information Network System of the Comptroller General at all stages (EGP) from the 
preparation of the procurement plan. Price announcement Proposal Consideration 
Criteria Winners announced Cancellation of contract, contract and contract 
administration, and (7) Procurement costs from 100,000 baht and up but not more 
than 500,000 baht to purchase specific procurement in the document UP.TS.01/ 
UP.TS.01-1 and disclose procurement information in the information network of the 
Central Committee (EGP) 19 people equally equal 100% 
  The issues most respondents have The knowledge about Government 
Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560  The least is (6) Modification                        
of the procurement plan to submit the plan to the Rector and Treasury of Phayao 
Province, There were 4 respondents, 21.1%. 
  2.  Most respondents answered the right and wrong questions The 
knowledge about Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 
The classification of the respondents was right and wrong. 
  School of Architecture and Fine Arts and Student Affairs Answer a question 
The knowledge about Government Procurement and Supplies Management Act                      
B.E. 2560 All 10 items are 100% School of Agriculture and Natural Resources School 
of Management and Information Science School of Dentistry School of Medical 
Sciences School of Information and Communication Technology AB-Creative Center 
(ABC) and Science Park Answer a question The knowledge about Government 
Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 All 9 items are 90% and School 
of Engineering School of Medicine School of Allied Health Sciences Division 0f 
Research Administration and Educational Quality Assurance Library Resources and 
Educational Media Center (People 1, 2) Disability Support Service Center and Business 
Incubator Answer a question The knowledge about Government Procurement and 
Supplies Management Act B.E. 2560 All 8 items are 80% 
 The university should provide knowledge management (KM) or meeting                  
The knowledge about Government Procurement and Supplies Management Act                     
B.E. 2560 to the technical staff or general administration staff who perform the work. 
It is clearly defined in the calendar. And increase the frequency of seminars, seminars, 
when every change in procurement procedures. In addition, management should be 
reviewed The knowledge about Government Procurement and Supplies Management 
Act B.E. 2560 regularly and consistently according to the procurement principles,                       
1)  Value 2)  Transparency 3)  Effectiveness, effectiveness and 4)  Verification 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใน           
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ 
ที่ใช้อยู่และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 23 
สิงหาคม 2560 ซึ่งพระราชบัญญัติ คือ บทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เป็นประจ าตามปรกติเพ่ือวางระเบียบ
บังคับความประพฤติของบุคคลรวมทั้งองค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มี
ฐานะสูงกว่าบทกฎหมายอื่น นอกจากรัฐธรรมนูญ ก่อนประกาศใช้บังคับการตราพระราชบัญญัตินั้น 
จะท าได้ก็แต่โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ ค าว่า พระราชบัญญัติ เป็น                 
ชื่อเรียกกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้อนุญาต (วิกิพิเดียสารานุกรมเสรี, 
2560)  
  ดังนั้น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ                   
บทกฎหมายที่ใช้วางระเบียบบังคับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน หน่วยธุรการ
ของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระ
ของรัฐและหน่วยงานอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 5)  
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ใช้ระบบ                
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐที่มีระบบบริหารจัดการ
รหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้าส าหรับการจัดซื้อ จัดจ้าง
รูปแบบต่างๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการประมูลด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพ่ิมความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ลดความซ้ าซ้อน การบันทึกข้อมูล                          
ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online real time ในระบบ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพ                
ในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้  
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึงพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับ
ใหม่มักก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและประสิทธิภาพของระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง ซ่ึงมีระเบียบการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อนหลายขั้นตอน ขาดความคล่องตัว ไม่มี 
ความยืดหยุ่น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ ประกอบกับเจ้าหน้าทีข่าดความรู้ความเข้าใจและ       
ขาดความช านาญเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนด 



ขึ้นใหม ่ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ 
แบบใหม ่ซ่ึงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุดังกล่าวเป็นการสนับสนุน 
การบริหารงานในองค์การให้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่เปลี่ยนไป และต้องสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
   2.  เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา   
 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย คือ คือ นักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 18 หน่วยงาน 19 คน 
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยมีเนื้อหาการสอบถามแยกเป็นประเด็น 
ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การประเมินความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตอนที่ 3 
ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามแก่นักวิชาการพัสดุ หรือ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านพัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา เดือนกันยายน 2561 จ านวน              
19 คน โดยผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (Mean)  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดคณะ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมา
สังกัดศูนย/์ โครงการ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 และสังกัดกอง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 



10.6 ตามล าดับ มีต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 และต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.1 ตามล าดับ และมีระยะเวลาใน               
การปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี จ านวนปีละ 3 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 15.8 เท่ากัน 
รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ 2 ปี 4 ปี และ 6 ปี จ านวนปีละ 2 คนเท่ากัน                 
คิดเป็นร้อยละ 10.5 เท่ากัน และมีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุน้อยกว่า 1 ปี 8 ปี 9 ปี   
และ 13 ปี จ านวนปีละ 1 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 5.3 เท่ากัน ตามล าดับ 
  ตอนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ                                                
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มากที่สุด ดังนี้  
  (ข้อ 2) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ บทกฎหมายที่ใช้      
วางระเบียบบังคับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน หน่วยธุรการของศาลมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงาน
อ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ข้อ 7) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางในทุกข้ันตอน (e-GP) ตั้งแต่ข้ันตอนการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศ
เชิญชวน ราคากลาง เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ การประกาศผลผู้ชนะ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
การท าสัญญา และการบริหารสัญญา และ (ข้อ 9) การจัดซื้อจัดจ้าง ราคาตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้จัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงในเอกสาร มพ.กค.01/ มพ.กค.01-1 และ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) จ านวน 19 คน
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากัน  
  ส าหรับประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 น้อยที่สุด คือ (ข้อ 6) การปรับเปลี่ยนแผน                   
การจัดซื้อจัดจ้างให้จัดส่งแผนไปยังอธิการบดีและคลังจังหวัดพะเยา มีผู้ตอบถูก จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.1 
  2.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบค าถามถูกและผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจ าแนกสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถามถูกและผิดดังนี้   
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และ กองกิจการนิสิต ตอบค าถามเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถูกทุกข้อจ านวน 10 ข้อ คิดเป็น
ร้อยละ 100 รองลงมา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ (ABC) และอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ตอบค าถามเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ถูกจ านวน 9 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 90 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ 
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (คนที่ 1, 2) ศูนย์บริการและ



สนับสนุนนิสิตพิการ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตอบค าถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถูกจ านวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 80 
  ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) หรือประชุมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ       
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้นักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปซึ่งปฏิบัติงานพัสดุ โดยก าหนดไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และ เพ่ิมความถี่ของ             
การจัดประชุม อบรม สัมมนา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง นอกจากนั้น        
ควรมีการทบทวนการจัดการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นประจ าและสม่ าเสมอตามหลักการจัดซื้อจัดจ้าง 1) คุ้มค่า 2) โปร่งใส                 
3) ประสิทธิภาพประสิทธิผล และ 4) ตรวจสอบได้ 
 อภิปรายผล 
  จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ                 
พ.ศ. 2560 พบว่า  
    ข้อ 2. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ บทกฎหมายที่ใช้                
วางระเบียบบังคับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน หน่วยธุรการของศาล 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ
และหน่วยงานอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ ที่ใช้อยู่และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ถือเป็น
กฎหมายที่ทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบัติตาม หากเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุโดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนใน             
การกระท าความผิด ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดตามข้างต้น  
  ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือมหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี ศธ 0590.05/ 2431 ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2560 เรื่องขออนุมัติยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2553 โดยมี
เนื้อหาว่า เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งานพัสดุ กองคลัง จึงขอพิจารณายกเลิกระเบียบฯ และ
ประกาศยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 
  ข้อ 7. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ในทุกขั้นตอน (e-GP) ตั้งแต่ข้ันตอนการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศเชิญชวน ราคากลาง 



เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ การประกาศผลผู้ชนะ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง การท าสัญญา และ
การบริหารสัญญา  
  และข้อ 9. การจัดซื้อจัดจ้าง ราคาตั้งแต่ 100,000 บาทข้ึนไป แต่ไม่เกิน 500,000 บาท              
ให้จัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ในเอกสาร มพ.กค.01/ มพ.กค.01-1 และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) จ านวน 19 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 
100 เท่ากัน 
   ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งเวียนเลขท่ี ศธ 0590.05/ 3126 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2560  
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีเนื้อหา           
แจ้งว่า ตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ส่งผลให้วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนไป ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ได้อย่างถูกต้อง
ต่อไป คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด าเนินการวินิจฉัย
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
   และหนังสือเลขที่ ศธ 0590.05/ 2431 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่องขออนุมัติยกเลิก
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2553 และแจ้งรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 500,000 บาท (วิธีตกลงราคาเดิม) เพ่ือให้สอดคล้องกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 กรณีขอซื้อขอจ้างไม่เกิน 100,000 บาท  
   ด าเนินการโดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
  -  ใบเสนอซื้อ/ จ้าง มพ.กค.01 (ถ้าจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แนบเอกสารรายละเอียดเฉพาะ
ครุภัณฑ์ด้วย)  
  -  ใบขอซื้อ/ จ้าง มพ.กค.02 
  -  ใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง จากระบบ ERP 
 -  เอกสารการตรวจรับพัสดุเดิม 
 กรณีขอซื้อขอจ้างเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท  
 ด าเนินการโดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
  -  ใบเสนอซื้อ/ จ้าง มพ.กค.01 
  -  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ                 
(ถ้าจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะรายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์ เพ่ิม) 
  -  ราคากลาง และแบบ ปปช.01-07 
  -  จัดท าเอกสารขอซื้อ/ จ้าง ผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และพิมพ์ตามแบบฟอร์ม
เอกสารขอซื้อขอจ้าง จากระบบ e-GP เท่านั้น (สามารถคัดลอกความทั้งหมด น าไปจัดแบบฟอร์มใหม่
ให้สวยงามถูกต้อง ในโปรแกรม Word ได้) 
  -  เอกสารการตรวจรับผ่านระบบ e-GP 



  ซึ่งท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้อง 
   ส าหรับประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 น้อยที่สุด คือ ข้อ 6. การปรับเปลี่ยนแผน                              
การจัดซื้อจัดจ้างให้จัดส่งแผนไปยังอธิการบดีและคลังจังหวัดพะเยา มีผู้ตอบถูก จ านวน 4 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 21.1 เนื่องจากงานพัสดุ กองคลัง มีการแจ้งเวียนตัวอย่างการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง      
ตามใบเสนอซื้อ/ จ้าง มพ.กค.01, แบบบัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ (แบบ ปร.) และแบบรายงาน
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ท าให้หน่วยงานมีการประชุมวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน                         
ก่อนจะท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ดังนั้น จึงไม่มีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้างมากนั้น 
ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ทราบถึงขั้นตอนปฏิบัติว่า การปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้จัดส่ง
แผนใหม่ไปยังอธิการบดีลงนามเท่านั้น 
  ซึ่งสอดคล้องกับ ค าไพ ไชยนัด, ปาริชา มารี เคน และประสิทธิ์ คชโคตร (2557) ได้ศึกษา
แนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลต าบล: กรณีศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
สอบราคาของเทศบาลต าบล ใน เขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบล ควรมีการจัดอบรม
หรือส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เก่ียวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด               
การบริหารงบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างผู้ปฏิบัติต้องเสนอแผนงานให้ฝ่ายบริหารอนุมัติด าเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุฯ อย่างเคร่งครัด และทันตามเวลา ควรจัดท าแผนผังการปฏิบัติงานแสดง
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับวิธีสอบราคาแสดงไว้ให้ชัดเจนในหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 
ได้รับทราบถึงข้ันตอนและหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดที่ต้องปฏิบัติตามล าดับหรือห้วงเวลา                 
ซึ่งจะท าให้การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ดียิ่งขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการด าเนินการทุกขั้นตอนทั้งก่อน และหลังการด าเนินการ และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการด้วยและควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการร่วมเสนอ
โครงการหรือการตรวจสอบการด าเนินโครงการอย่างจริงจังเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  ส าหรับเชษฐ์ธิดา ชูแก้ว, ธนสวุิทย์ ทับหิรัญรักษ์ และสุคนธ์ เครือน้ าค า (2560) ได้ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคต่อกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง                     
พบว่า ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุอยู่ในระดับดี ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค พบว่า
ประสิทธิภาพของระบบการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีระเบียบการปฏิบัติที่ยุ่งยากหลายขั้นตอนขาดความ 
คล่องตัว ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ นอกจากนั้นระเบียบไม่สามารถป้องกัน
การแก้ไขปัญหาการสมยอมในการเสนอราคา และระเบียบฯ ก าหนดให้พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา
ต่ าสุดท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สินค้าท่ีมีคุณภาพมาใช้งาน 
  พระราชบัญญัติที่ใช้บังคับใหม่มักจะก่อให้เกิดปัญหาแตกต่างกัน ซึ่งลาวัลย์ หวังแก้ว (2559) 
ได้ศึกษา ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ผลการศึกษาพบว่า นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐาน 



สินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรดังต่อไปนี้ 
ประการที่หนึ่ง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการไม่มีหลักเกณฑ์ส าหรับผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับยกเว้น
ใบอนุญาต ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ประการที่สองปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับ
ใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายในประเทศและประการที่สามปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทับซ้อน
ของหน่วยงานในการท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เพราะไม่ได้มีการใช้บังคับกฎหมาย  
ในการก าหนดยกเว้นใบอนุญาตในการประกอบกิจการของผู้ผลิตสินค้าเกษตร เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ออกกฎกระทรวงก าหนดขนาดหรือกิจการของผู้ผลิตที่ได้รับยกเว้น
ใบอนุญาตผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และปัญหาทางกฎหมาย เกี่ยวกับการบังคับใช้
มาตรฐานสินค้าเกษตรภายในประเทศ เนื่องจากไม่มีมาตรการบังคับให้ต้องน าสินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานทั่วไปไปขอรับการตรวจสอบและรับรองท าให้สินค้าเกษตรที่จ าหน่ายในตลาดสดหรือ 
ตลาดกลางซื้อขายสินค้าภายในประเทศกับสินค้าเกษตรที่สั่งออกไปต่างประเทศมีมาตรฐาน 
ที่แตกต่างกัน อีกท้ังปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทับซ้อนของหน่วยงานในการท าหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารจ านวนสองหน่วยงาน คือ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งทั้งสองหน่วยงานต่างใช้ อ านาจตามกฎหมาย
ของตนท าให้เกิดปัญหาในการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ซ ้าซ้อนกัน ซึ่งปัญหา 
ทั้งสามประการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการก าหนดและบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
  ดังนั้น การเริ่มใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ซึ่งเป็นบทกฎหมายใหม่ที่ใช้วางระเบียบบังคับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการ                 
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน 
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงท าให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานและหน่วยงานมีความสับสนกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเดิม ประกอบกับ     
แต่ละหน่วยงานมีระบบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเอง จึงต้องท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 2 ระบบ    
ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน และเกิดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ
และเสียโอกาสในการปฏิบัติงานอื่น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารส่วนงานและ
หน่วยงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือสนับสนุนและสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ด าเนินไปได้                
อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรต่อไป  
 ข้อเสนอแนะ 
  1.  จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบค าถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ               
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 6. การปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง                
ให้จัดส่งแผนไปยังอธิการบดีและคลังจังหวัดพะเยา มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.1 ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) หรือประชุมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ                      



การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้นักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหาร                      
งานทั่วไปซึ่งปฏิบัติงานพัสดุ โดยก าหนดไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเพ่ิมความถี่                     
ของการจัดประชุม อบรม สัมมนา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 
  2.  จากผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบค าถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ                       
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถูกร้อยละ 70 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักวิชาการพัสดุ 
หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปซึ่งปฏิบัติงานพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ                     
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นอย่างมาก ดังนั้น ควรมีการทบทวน                                 
การจัดการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ                         
พ.ศ. 2560 เป็นประจ าและสม่ าเสมอตามหลักการจัดซื้อจัดจ้าง 1) คุ้มค่า 2) โปร่งใส (ต้องกระท า                 
โดยเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม) 3) ประสิทธิภาพประสิทธิผล และ                      
4) ตรวจสอบได้  
  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 จากผลการวิจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1.  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       
ซึ่งปฏิบัติงานพัสดุของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น ซึ่งควรจะท าการเปรียบเทียบข้อมูลความรู้                         
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ
นักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานพัสดุของมหาวิทยาลัยในก ากับอ่ืน                             
เป็นต้น  
  2.  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                      
ซึ่งปฏิบัติงานพัสดุของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น ซึ่งควรจะท าการเปรียบเทียบข้อมูลความรู้                    
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ
นักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานพัสดุของหน่วยงานราชการหรือเอกชน
อ่ืนที่มีลักษณะการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุคล้ายกับมหาวิทยาลัยในก ากับ                   
เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ                     
พ.ศ. 2560 ให้หลากหลายต่อไป 
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