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ระเบียบกองทัพอากาศ 

ว่าด้วยการกีฬากองทัพอากาศ 

พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 เพ่ือให้การดําเนินการกีฬากองทัพอากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ข้าราชการทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร   

ทหารกองประจําการ และบคุลากรทางการกีฬา สังกัดกองทัพอากาศ ในการฝึก การแข่งขัน การส่งเสริมกีฬา 

การวิจัยพัฒนา การสร้างเสรมิสมรรถภาพทางร่างกาย และนันทนาการ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑   ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการกีฬากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓” 

 ข้อ ๒   ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓   ให้ยกเลิก  

  ๓.๑   ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยเงินกีฬากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๙                            

  ๓.๒   ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยเงินกีฬากองทัพอากาศ (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๒๑                        

  ๓.๓   ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยเงินกีฬากองทัพอากาศ (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๒๔                        

  ๓.๔   ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการขอตัวนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศ  

พ.ศ.๒๕๔๗ 

  ๓.๕   ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยเครื่องหมายแสดงความสามารถในการเล่นกีฬา 

ของนักกีฬา และบุคลากรด้านการกีฬากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 

  ๓.๖   ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการสงเคราะห์นักกีฬา

กองทัพอากาศที่ได้รับอุบัติเหตุ พ.ศ.๒๕๕๒ 

 บรรดาระเบียบ และคําสั่งอ่ืนใด ในส่วนทีกํ่าหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับ

ระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  

 ข้อ ๔   ในระเบียบน้ี 

           ๔.๑   “การกีฬากองทัพอากาศ” หมายความว่า การกีฬา และหน่วยงานที่กองทัพอากาศ 

ได้จัดให้มีขึ้นเก่ียวกับการฝึก การแข่งขัน การส่งเสริมกีฬา การวิจัยพัฒนา การสร้างเสริมสมรรถภาพ 

ทางร่างกาย และนันทนาการ ประกอบด้วย 

๔.๑.๑   สํานักเลขานุการ … 

 

 

(สําเนา) 

หน่วยรับ 
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  ๔.๑.๑   สํานักเลขานุการคณะกรรมการกีฬากองทัพอากาศ 

  ๔.๑.๒   การแข่งขันกีฬากองทัพไทย 

  ๔.๑.๓   การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ 

  ๔.๑.๔   การแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 

   ๔.๑.๕   การวิจัย และพัฒนากีฬากองทัพอากาศ 

                              ๔.๑.๖   การพิจารณาให้รางวัลตอบแทนนักกีฬากองทัพอากาศ 

  ๔.๑.๗   การสรรหา และส่งเสริมนักกีฬากองทัพอากาศ 

    ๔.๑.๘   วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬากองทัพอากาศ 

  ๔.๑.๙   กีฬาขั้นพ้ืนฐานกองทัพอากาศ 

  ๔.๑.๑๐   การเงินกีฬากองทัพอากาศ 

  ๔.๑.๑๑   การประชาสัมพันธ์กีฬากองทัพอากาศ                                      

      ๔.๑.๑๒   แผนกกีฬากองทัพอากาศ เช่น แผนกฟุตบอล แผนกรักบ้ีฟุตบอล   

แผนกแบดมินตัน แผนกตะกร้อ เป็นต้น 

                               ๔.๑.๑๓   กิจการอ่ืนใดที่คณะกรรมการกีฬากองทัพอากาศ เห็นสมควรให้

ดําเนินการ       

  ๔.๒ “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการกีฬากองทัพอากาศ 

             ๔.๓ “รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการกีฬากองทัพอากาศ  

  ๔.๔ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกีฬากองทัพอากาศ 

   ๔.๕ “เลขานุการ” หมายความว่า กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการกีฬา

กองทัพอากาศ 

   ๔.๖ “เหรัญญิก” หมายความว่า กรรมการ และเหรัญญกิคณะกรรมการกีฬา

กองทัพอากาศ  

   ๔.๗ “สํานักเลขานกุาร” หมายความว่า สํานักเลขานุการคณะกรรมการกีฬา

กองทัพอากาศ 

      ๔.๘ “ประธานอนุกรรมการ” หมายความว่า ประธานอนุกรรมการกีฬากองทัพอากาศ  

ที่ได้รับการแต่งต้ังจากประธานกรรมการกีฬากองทัพอากาศ    

   ๔.๙ “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการกีฬากองทัพอากาศที่ได้รับ 

การแต่งต้ังจากประธานกรรมการกีฬากองทัพอากาศ    

 

๔.๑๐ “บุคลากร … 
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  ๔.๑๐   “บุคลากรทางการกีฬา” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ นักกีฬา ผูท้ีม่ีหน้าที่เก่ียวข้อง

กับการกีฬากองทัพอากาศ  

     ๔.๑๑   “เงินกีฬา” หมายความว่า เงินกีฬากองทัพอากาศที่เก่ียวกับการดําเนินการ            

กีฬากองทัพอากาศ 

   ๔.๑๒   “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และให้หมายความรวมถึง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร 

ทหารกองประจําการ และลูกจ้าง สังกัดกองทัพอากาศ 

   ๔.๑๓   “พนักงาน” หมายความว่า บุคคลพลเรือนที่ประธานกรรมการจ้างไว้ 

เพ่ือปฏิบัติงานการกีฬากองทัพอากาศได้ตามความจําเป็น มีกําหนดระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี    

   ๔.๑๔   “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ขา้ราชการและบุคคลภายนอกกองทัพอากาศที่ได้รับ

การแต่งต้ังเป็นผู้จัดการทีม ผูช่้วยผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมทีม ผู้ช่วยผู้ควบคมุทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  

ผู้ตัดสิน กรรมการตัดสิน และแพทย์ประจําทีม 

   ๔.๑๕   “นักกีฬา” หมายความว่า ข้าราชการ และบุคคลภายนอกกองทัพอากาศที่ได้รับ

การแต่งต้ังเป็นนักกีฬาของกองทัพอากาศ 

  ๔.๑๖   “การขอตัว” หมายความว่า การขอตัวเจ้าหน้าที่ หรือนักกีฬา ไปปฏิบัติหน้าที่

เก่ียวกับการกีฬา 

  ๔.๑๗   “การปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการกีฬา” หมายความว่า การติดต่อประสาน                      

ดูงาน สังเกตการณ์ การประชุม การสัมมนา การอบรม การหารือ การตัดสินกีฬา การฝึกสอน การฝกึซ้อม การ

ควบคุมคณะกีฬา และการแข่งขัน เป็นต้น  

   ๔.๑๘   “สนามกีฬา” หมายความว่า สนามกีฬากองทัพอากาศ  

 ข้อ ๕  ให้เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบน้ีและมีอํานาจออกระเบียบ

ปลีกย่อยเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี 

หมวด ๑ 

วัตถุประสงค์ 

  ข้อ ๖   วัตถุประสงค์ของการกีฬากองทัพอากาศ มีดังน้ี 

                         ๖.๑   เพ่ือให้ขา้ราชการและครอบครัว ได้ออกกําลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจํา 

อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และต่อเน่ือง มีค่านิยมที่ดีในการดูแลสุขภาพจนเป็นวิถีชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ

ร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม และใช้กีฬาเป็นสื่อในการลดปัญหา

สังคม 

๖.๒   เพ่ือสนับสนุน ... 
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            ๖.๒   เพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรทางการกีฬา                         

ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยนําวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

  ๖.๓   เพ่ือสนับสนุนให้นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันในทกุระดับ เพ่ือเป็นการพัฒนา

ความสามารถของตนเองสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ และนานาชาติ 

            ๖.๔   เพ่ือสนับสนุนให้มีการสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ดูแล สนามกีฬา และสถานที่                

ออกกําลังกาย ตลอดจนอุปกรณ์กีฬา และสิง่อํานวยความสะดวก ให้มีคณุภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

                     ๖.๕   เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน              

ในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทกุระดับ  

หมวด ๒ 

อํานาจหน้าที่ 

  ข้อ ๗   ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือบริหาร ดําเนินการ 

ตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การกีฬากองทัพอากาศ จํานวนไม่เกิน ๒๗ คน  

ประกอบด้วย 

   ๗.๑   ผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารอากาศให้

เป็นประธานกรรมการ    

   ๗.๒   รองประธานกรรมการ ๒ คน 

   ๗.๓   เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นกรรมการ และเลขานุการ 

   ๗.๔   ผู้อํานวยการกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ และรองผูอํ้านวยการ                      

กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศเป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ  

   ๗.๕   หัวหน้านายทหารการเงิน แผนกการเงิน กรมสวัสดิการทหารอากาศ                             

เป็นกรรมการ และเหรัญญิก  

   ๗.๖   กรรมการจากส่วนราชการต่าง ๆ ไม่เกิน ๒๐ คน  

  ข้อ ๘  คณะกรรมการ มีหน้าที ่

                 ๘.๑   วางแผน อํานวยการ ควบคมุ และกํากับดูแล รวมทั้งประสานการปฏิบัติ                   

กับหน่วยงาน และผู้เก่ียวข้องทั้งภายใน และภายนอกกองทพัอากาศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                        

และมีประสทิธิภาพสูงสุด 

๘.๒   กําหนด … 
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   ๘.๒   กําหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการกีฬากองทัพอากาศ ให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทางราชการ โดยไม่ขัดต่อระเบียบ หรือคําสั่งใดที่กองทัพอากาศได้กําหนด

ไว้ 

   ๘.๓   บริหารงบประมาณด้านการกีฬากองทัพอากาศ เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการ

กีฬากองทัพอากาศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสม 

   ๘.๔   แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือรบัผิดชอบในการดําเนินการกีฬากองทพัอากาศ  

ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

   ๘.๕   จัดต้ัง และยกเลิก แผนกกีฬากองทัพอากาศ ได้ตามความเหมาะสม 

   ๘.๖   รายงานผลการดําเนินการกีฬากองทัพอากาศ ให้ผูบั้ญชาการทหารอากาศทราบ 

ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

             ๘.๗   กําหนดระเบียบปลีกย่อยต่างๆ เพ่ือใช้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์             

ของการดําเนินการ 

                 ข้อ ๙ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  

  ข้อ ๑๐   ให้เลขานุการ มีหน้าที่ เตรียมการ วางแผน อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแล 

ประสานการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุดสมความมุ่งหมายของทางราชการ  

  ข้อ ๑๑   ให้เหรัญญิก มหีน้าที่ ควบคมุ ดูแล ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของการกีฬา

กองทัพอากาศ ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย  

หมวด ๓ 

คณะอนุกรรมการกีฬากองทัพอากาศ 

  ข้อ ๑๒   การกีฬากองทัพอากาศ ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย 

                  ๑๒.๑  คณะอนุกรรมการสํานักเลขานุการ คณะกรรมการกีฬากองทัพอากาศ                 

ให้บริหารโดยเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ผู้อํานวยการกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ  

และรองผู้อํานวยการกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ มีหน้าที่                    

                                     ๑๒.๑.๑   ควบคุมการดําเนินงานด้านธุรการ และการติดต่อประสานด้านการ

กีฬาต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง 

                                     ๑๒.๑.๒   ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกีฬากองทัพอากาศ                     

ตามท่ีประธานกรรมการ กําหนด 

๑๒.๑.๓   ดําเนินการ ... 
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                         ๑๒.๑.๓   ดําเนินการตรวจสอบการขออนุมัติยืมเงิน และเบิกเงินกีฬา                             

                                     ๑๒.๑.๔   เสนอรายช่ือประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ                   

ให้ประธานกรรมการ พิจารณาแต่งต้ัง 

                                      ๑๒.๑.๕  รวบรวมรายช่ือเจ้าหน้าที ่และนักกีฬา ให้ประธานกรรมการ       

พิจารณาแต่งต้ัง    

                                      ๑๒.๑.๖  ดําเนินการขออนุมัติเจ้าหน้าที ่และนกักีฬา ฝกึซ้อม  

และแข่งขัน ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ                                                                                         

                                      ๑๒.๑.๗  ดําเนินการจัดพิธีมอบรางวัล และจัดงานเลีย้งแก่เจ้าหน้าที ่                 

และนักกีฬา ตามทีค่ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

                                     ๑๒.๑.๘  รวบรวมผลการดําเนินงาน ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ของแต่ละ   

แผนกกีฬาต่างๆ ให้ประธานกรรมการทราบ เพ่ือนําเรียนให้ผู้บัญชาการทหารอากาศทราบต่อไป 

    ๑๒.๒  คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย มีหน้าที ่

                                     ๑๒.๒.๑  ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬากองทัพไทย รวมท้ัง วางแผน 

อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ และผู้เก่ียวข้อง ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

                         ๑๒.๒.๒  กําหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการแข่งขันกีฬา 

กองทัพไทย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทางราชการ โดยไม่ขัดต่อระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืน

ใดที่กองทัพอากาศได้กําหนดไว้   

                         ๑๒.๒.๓  จัดเจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย                          

                                     ๑๒.๒.๔  รายงานผลการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ให้ประธานกรรมการทราบ  

ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

  ๑๒.๓   คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ มีหน้าที ่

                                ๑๒.๓.๑  แต่งต้ังคณะเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ 

                        ๑๒.๓.๒  ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทางราชการ  

                                ๑๒.๓.๓  สรุปผลการแข่งขัน ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะให้ 

ประธานกรรมการทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

๑๒.๔ คณะอนุกรรมการ ... 
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                          ๑๒.๔ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ            

มีหน้าที ่

                          ๑๒.๔.๑  แต่งต้ังคณะเจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน                          

ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 

                           ๑๒.๔.๒  ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการ 

ทหารอากาศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

                                ๑๒.๔.๓  สรุปผลการแข่งขัน สถิติ ข้อขัดขอ้ง และข้อเสนอแนะ    

             ๑๒.๕  คณะอนุกรรมการวิจัย และพัฒนากฬีากองทัพอากาศ มีหน้าที ่

                             ๑๒.๕.๑  กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินงานด้านกีฬากองทัพอากาศ   

ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การกีฬากองทัพอากาศ 

                                ๑๒.๕.๒  ร่วมกับคณะอนุกรรมการการเงินกีฬากองทัพอากาศ เพ่ือพิจารณา

จัดสรรเงินกีฬากองทัพอากาศให้แผนกกีฬาต่าง ๆ  

            ๑๒.๕.๓  ติดตามผลการดําเนินงานของแผนกกีฬาต่างๆ  

                               ๑๒.๕.๔  วิเคราะห์ - วิจัยการดําเนินงาน เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา         

การกีฬากองทัพอากาศให้เจริญก้าวหน้า 

                             ๑๒.๕.๕  จดัทําหนังสือรายงานสถิติ และเผยแพร่เก่ียวกับการกีฬา  

ของกองทัพอากาศ 

  ๑๒.๖  คณะอนุกรรมการพิจารณาให้รางวัลตอบแทนนักกีฬากองทัพอากาศ มีหน้าที ่

                                ๑๒.๖.๑  กํากับดูแลการพิจารณาบําเหน็จประจําปีแก่เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา 

                                ๑๒.๖.๒  กํากับดูแลการพิจารณาขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวน  

เป็นนายทหารสัญญาบัตรของผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ในโควตาพิเศษกองทัพอากาศ  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่กําหนด 

                                ๑๒.๖.๓  กํากับดูแลการพิจารณาขอเคร่ืองหมายแสดงความสามารถ                       

ในการเล่นกีฬาให้แก่เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา รวมทั้งเคร่ืองหมายช้ันกิตติมศักด์ิ   

                               ๑๒.๖.๔  กํากับดูแลการพิจารณาขออนุมัติเงินสงเคราะห์ ให้แก่เจ้าหน้าที่                  

และนักกีฬา กรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการฝึกซ้อม การแข่งขัน และการปฏิบัติหน้าที่           

เก่ียวกับการกีฬา  

 

๑๒.๗  คณะอนุกรรมการ ... 
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  ๑๒.๗  คณะอนุกรรมการสรรหา และส่งเสริมนักกีฬากองทัพอากาศ มีหน้าที่ 

   ๑๒.๗.๑  กําหนดประเภทกีฬาที่จะส่งเสริมไปสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับ            

ยุทธศาสตร์การกีฬากองทัพอากาศ โดยกําหนดเป้าหมายความสําเร็จสูงสุดของกีฬาแต่ละประเภท  

และกําหนดระยะเวลาแห่งความสําเร็จ 

   ๑๒.๗.๒  เสนอแนะ นโยบาย และวิธีการสรรหานักกีฬาประเภทต่าง ๆ                         

ตลอดจนจํานวนนักกีฬา 

   ๑๒.๗.๓  ดําเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถทางด้านกีฬา                                

เข้ารับราชการ ตามความต้องการของกองทัพอากาศ 

                                     ๑๒.๗.๔  พิจารณาเสนอแนะ กรมกําลังพลทหารอากาศ ในด้านการจ้าง          

หรือการบรรจุ นักกีฬาเข้ารับราชการ ตลอดจนแนวทางในการรับราชการของนักกีฬา 

                                     ๑๒.๗.๕  ติดตามวิเคราะห์ และประเมนิผลความก้าวหน้าของกีฬา  

ที่ได้รับการส่งเสริมไปสู่ความเป็นเลิศ 

    ๑๒.๘  คณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยกีารกีฬากองทัพอากาศ มีหน้าที่   

                           ๑๒.๘.๑  ดําเนินการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา 

                         ๑๒.๘.๒  ดําเนินการส่งเสริมพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬา 

                              ๑๒.๘.๓  ทําการศึกษา และพัฒนาวิธีการทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่  

และนักกีฬา  

                            ๑๒.๘.๔  ส่งเสริมให้มกีารใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา                                  

ในการพัฒนาคุณภาพนักกีฬา ตามแนวทางยุทธศาสตร์การกีฬากองทัพอากาศ   

                       ๑๒.๙   คณะอนุกรรมการกีฬาขั้นพ้ืนฐานกองทัพอากาศ มีหน้าที่ ดําเนินการอบรม 

ฝึกสอน และสง่เสริม ข้าราชการ และครอบครัว ให้ออกกําลงักาย และเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน มคีวามเข้าใจ               

มีเจตนคติที่ดีต่อการออกกําลังกาย                                                                         

    ๑๒.๑๐   คณะอนุกรรมการการเงินกีฬากองทัพอากาศ มีหน้าที ่

                                ๑๒.๑๐.๑  ร่วมกับคณะอนุกรรมการวิจัย และพัฒนากีฬากองทัพอากาศ 

พิจารณาจัดสรรเงินกีฬา ให้แก่คณะอนุกรรมการ 

                   ๑๒.๑๐.๒  ควบคุมการเบิก - จ่ายเงินกีฬา ให้เป็นไปตาม หมวด ๗  

การเงิน และการบัญชี 

 

๑๒.๑๑   คณะอนุกรรมการ ... 
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           ๑๒.๑๑   คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กีฬากองทัพอากาศ มีหน้าที่            

                       ๑๒.๑๑.๑  ดําเนินการการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกจิกรรมต่าง ๆ                      

ของกีฬากองทัพอากาศ สู่สายตาประชาชน โดยใช้สื่อสารมวลชนทุกแขนง   

                               ๑๒.๑๑.๒  ดําเนินการจัดทํา และบริหารเว็บไซต์กีฬากองทัพอากาศ                                  

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประชาสัมพันธ์                                               

   ๑๒.๑๒   คณะอนุกรรมการแผนกกีฬากองทัพอากาศ มีหน้าที่ 

                                     ๑๒.๑๒.๑  พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ และนกักีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 

ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ 

                             ๑๒.๑๒.๒  พิจารณาส่งรายช่ือ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ให้สํานักเลขานุการ 

ภายในเดือน พฤศจิกายน เพ่ือรวบรวม และนําเรียนประธานกรรมการ ออกคําสั่งต่อไป 

    ๑๒.๑๒.๓  รายงานผลการแข่งขัน ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ 

ผ่านสํานักเลขานุการ ให้ประธานกรรมการ ภายในเดือน สิงหาคม เพ่ือนําเรียนผู้บัญชาการทหารอากาศทราบ 

                                     ๑๒.๑๒.๔  พิจารณาจัดทําบันทึกประวัตินักกีฬา 

                             ๑๒.๑๒.๕  ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ                

                             ๑๒.๑๒.๖  เสนอความต้องการงบประมาณค่าใช้จ่ายประจําปีให้

คณะอนุกรรมการวิจัย และพัฒนากีฬากองทัพอากาศ ภายในเดือนสิงหาคม  

                             ๑๒.๑๒.๗  ดําเนินการส่งนักกีฬา เพ่ือตรวจร่างกายที่กรมแพทย์ทหารอากาศ             

ก่อนทําการแข่งขันกีฬากองทัพไทย  

                            ๑๒.๑๒.๘  ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีประธานกรรมการมอบหมาย                    

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การกีฬากองทัพอากาศ      

หมวด ๔ 

เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา 

   ข้อ ๑๓ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และนักกีฬา 

          ๑๓.๑   ผู้จัดการทีม และผู้ช่วยผู้จัดการทีม มีอํานาจหน้าที่ในการตัดสินตกลงใจแทน           

ประธานอนุกรรมการ ในการแข่งขันกีฬาแต่ละคร้ัง และรายงานผลการแข่งขัน ให้ประธานอนุกรรมการทราบ 

               ๑๓.๒   ผูค้วบคุมทีม และผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลนักกีฬาให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย และรายงานความประพฤตินักกีฬา ใหผู้้จัดการทีมทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารแต่ละ

ประเภทกีฬา 

๑๓.๓  ผู้ฝกึสอน … 
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          ๑๓.๓  ผู้ฝกึสอน และผู้ช่วยผูฝ้ึกสอน มหีน้าที่ฝึกสอนกีฬา ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่นักกีฬา  

ให้บรรลุวัตถปุระสงค์ตามที่แผนกกีฬาแต่ละประเภทกําหนด และมีอํานาจในการกําหนดตัวนักกีฬาที่จะทําการ

แข่งขัน ดูแล ความประพฤติ ของนักกีฬา รวมทั้งรายงานผลการฝกึซอ้ม การแข่งขัน ให้ผูค้วบคุมทมีทราบ 

         ๑๓.๔  ผู้ตัดสนิ และกรรมการผู้ตัดสิน มีหน้าที่ทําการตัดสินกีฬาแต่ละประเภท  

ตามท่ีได้รับการแต่งต้ังจากประธานอนุกรรมการ แต่ทั้งน้ีผู้ที่เป็นผู้ตัดสิน และกรรมการผู้ตัดสินจะต้องเป็น 

ผู้ที่ผ่านหลกัสตูรการตัดสินกีฬาแต่ละประเภท โดยมีประกาศนียบัตรรับรอง 

         ๑๓.๕  แพทย์ประจําทีม เป็นแพทย์ประจาํทีมกีฬาแต่ละประเภท ตามท่ีได้รับการ              

แต่งต้ังจากประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่ในการให้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่นักกีฬา 

  ๑๓.๖  นักกีฬา มีหน้าที่ ฝึกซ้อม เล่นกีฬา และอยู่ในความปกครอง ของผู้ฝึกสอน                    

ผู้ช่วยฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม ผูจ้ัดการทีม จะต้องปฏิบัติตามที่ผู้ฝกึสอน ผูช่้วยผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม  

ผู้จัดการทีม ให้การฝึกสอน แนะนํา และปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๑๔  หลักเกณฑ์การฝึกซอ้มเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา     

            ๑๔.๑   ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ พิจารณาอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่  

และนักกีฬาทีแ่ข่งขันในนามทีมกองทัพอากาศ หรือทีมชาติ ไปฝึกซ้อม เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทกุระดับ             

ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ตามท่ีได้รับการร้องขอ โดยมีระยะเวลาในการไปฝึกซ้อม ดังน้ี  

                                   ๑๔.๑.๑  การแข่งขันระดับเอเช่ียนเกมส์ การแข่งขันระดับโอลิมปิกเกมส์                       

และการแข่งขนัชิงชนะเลิศของโลก มีกําหนดไม่เกิน ๓๖๕ วัน 

    ๑๔.๑.๒  การแข่งขันระดับซีเกมส ์และการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย                   

มีกําหนดไม่เกิน ๒๗๐ วัน 

                  ๑๔.๑.๓  การแข่งขันระดับกีฬาแห่งชาติ และเยาวชนแห่งชาติ มีกําหนด                            

ไม่เกิน ๖๐ วัน 

     ๑๔.๑.๔  การแข่งขันกีฬากองทัพไทย ระดับองค์กร รัฐวิสาหกิจ และสมาคมกีฬา

ต่างๆ มีกําหนดไม่เกิน ๖๐ วัน ตามแผนงานที่คณะอนุกรรมการแผนกกีฬากองทัพอากาศ กําหนดไว้ในแต่ละปี 

 ๑๔.๒  แผนกกีฬากองทัพอากาศ จะต้องแจ้งให้หน่วยต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่  

และนักกีฬาทราบเก่ียวกับแผนงาน ตารางฝึกซ้อม วัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน 

        ๑๔.๓  ในระหว่างเวลาที่เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ได้รับอนุญาตให้ไปฝึกซ้อมภายในประเทศ 

จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการรกัษาการณ์ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาการณ์ หรือเข้าร่วม 

พิธีการต่าง ๆ ตามท่ีทางราชการกําหนด  

 

 

 

๑๔.๔  เจ้าหน้าที่ ... 



- ๑๑ - 

 

  ๑๔.๔  เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ที่มีช่ือในคาํสั่งคณะกรรมการกีฬากองทัพอากาศ                            

ให้สํานักเลขานุการ เสนอกรมกําลังพลทหารอากาศ เพ่ืออนุมัติตัวบุคคล 

  ๑๔.๕  เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ที่ไม่มีรายชื่อในคําสั่งคณะกรรมการกีฬากองทัพอากาศ                

ให้หน่วยต้นสังกัดพิจารณาตัวบุคคล เสนอกรมกําลังพลทหารอากาศ เพ่ืออนุมัติตัวบุคคล 

        ข้อ ๑๕  ในช่วงระยะการแข่งขัน อนุญาตให ้เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขนั                  

งดการปฏิบัติงาน หรือเข้าร่วมพิธีการต่างๆ ตามท่ีราชการกําหนด รวมทัง้งดการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาการณ์ 

ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาการณ์ จนเสรจ็สิ้นการแข่งขนั 

หมวด ๕ 

การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่ได้รับอุบัติเหตุ 

 ข้อ ๑๖  เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่ได้รับอุบัติเหตุจากการฝึกซ้อม แข่งขัน และการปฏิบัติหน้าที่

เก่ียวกับการกีฬา ที่มิได้เกิดจากการประมาท เลินเล่อ หรือจากความผิดพลาดของตนเอง ให้ได้รับการจ่ายเงิน 

สงเคราะห์เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่ได้รับอุบัติเหตุ โดยมีหลักฐานการรับรองของแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ  

หรือโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองโดยรัฐ ทั้งน้ีต้องระบุจํานวนวันที่ต้องพักรักษาพยาบาลด้วย 

 ข้อ ๑๗  การจ่ายเงินสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่ได้รับอุบัติเหตุตามข้อ ๑๖ ใหจ้่ายจาก

เงินทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่ได้รับอุบัติเหตุซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินกีฬา 

 ข้อ ๑๘  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่ได้รับอุบัติเหตุ มีดังน้ี 

    ๑๘.๑  เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่ได้รับอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินสงเคราะห์

ดังกล่าว ไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท ใหแ้ก่ทายาทตามกฎหมาย 

   ๑๘.๒  เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ที่ได้รับอุบัติเหตุถึงทุพพลภาพ หรือพิการอย่างถาวร   

ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ไม่เกินรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

   ๑๘.๓  เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ที่ได้รับอุบัติเหตุทําให้แขน หรือขา หัก ๒ ข้าง                     

หรือแขน และขาหัก ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ไม่เกินรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

   ๑๘.๔  เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ที่ได้รับอุบัติเหตุทําให้แขน หรือขาหัก ๑ ข้าง                         

ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ไม่เกินรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

   ๑๘.๕  เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ที่ได้รับอุบัติเหตุ ทําให้บาดเจ็บสาหัส                                    

โดยพักรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ไม่เกินรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท                             

   ๑๘.๖  เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ที่ได้รับอุบัติเหตุทําให้บาดเจ็บเล็กน้อย                               

โดยพักรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ไม่เกินรายละ ๕,๐๐๐ บาท 

๑๘.๗  เจ้าหน้าที่ ... 

 



- ๑๒ - 

 

   ๑๘.๗  เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ที่ได้รับอุบัติเหตุทําให้บาดเจ็บตํ่ากว่าการบาดเจ็บ

เล็กน้อย โดยพักรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า ๕ วัน ใหจ้่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ไม่เกินรายละ ๓,๐๐๐ บาท 

   ๑๘.๘  เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ที่ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บนอกเหนือ จากข้อ                  

๑๘.๑ - ๑๘.๗ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการพิจารณาให้รางวัลตอบแทนนักกีฬากองทัพอากาศ  

 ข้อ ๑๙  คณะอนุกรรมการแผนกกีฬากองทัพอากาศแต่ละประเภท เป็นผู้รายงานขอรับเงิน

สงเคราะห์ให้แก่เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๑๘ ผ่านคณะอนุกรรมการพิจารณาให้รางวัล

ตอบแทนนักกีฬากองทัพอากาศ เป็นผู้พิจารณา และนําเรียนขออนุมัติต่อประธานกรรมการ 

 ข้อ ๒๐  ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอํานาจเพ่ิม หรือลดวงเงินสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา 

ในข้อ ๑๙ ได้ตามแต่เงินทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่ได้รับอุบัติเหตุ จะอํานวยในแต่ละปี 

 ข้อ ๒๑  คณะอนุกรรมการวิจัย และพัฒนากีฬากองทัพอากาศ และคณะอนุกรรมการ             

การเงินกีฬากองทัพอากาศ มีหน้าที่ควบคมุ และรับผิดชอบบัญชีรับ - จ่ายเงินสงเคราะห์เจ้าหน้าที่                    

และนักกีฬาที่ได้รับอุบัติเหตุ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม  

หมวด ๖  

เครื่องหมายแสดงความสามารถ 

 ข้อ ๒๒  บุคลากรทางการกีฬาที่จะได้รับการพิจารณา มอบเคร่ืองหมายแสดงความสามารถ 

ด้านการกีฬา ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

    ๒๒.๑  มีความสามารถด้านการกีฬา ฝึกสอน บริหารจัดการ หรือควบคุมนักกีฬา  

ยอดเย่ียม 

                           ๒๒.๒  มีความประพฤติดี มีวินัย มมีารยาทดี ทั้งในการกีฬา และทั่วไป                                      

    ๒๒.๓  ทําช่ือเสียงให้แก่กองทัพอากาศจนเป็นที่ประจักษ์ 

    ๒๒.๔  มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมกีฬา ฝึกสอน บรหิารจัดการ             

หรือควบคุมนักกีฬาอย่างสมํ่าเสมอ 

    ๒๒.๕  เป็นตัวแทนกองทัพอากาศไปแข่งขันกีฬา ฝึกสอน บริหารจัดการ                      

หรือควบคุมนักกีฬากับสโมสร หรือสมาคมกีฬาภายนอกกองทัพอากาศ หรือได้รับการคัดเลือก                            

ให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬา ฝกึสอน บริหารจัดการ หรือควบคุมนักกีฬาภายในประเทศ               

หรือต่างประเทศ  

 

ข้อ ๒๓  หลักเกณฑ์ ... 

 

 



- ๑๓ - 

 

 ข้อ ๒๓  หลักเกณฑ์การพิจารณา มีดังน้ี 

    ๒๓.๑  ผู้ที่ได้รับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถด้านการกีฬาช้ันหน่ึง ต้องเป็น 

เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่มีความสามารถอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

         ๒๓.๑.๑  ทําลายสถิติประเทศไทย หรือการแข่งขันระดับชาติ ที่มีการรับรอง

จากสมาคมกีฬา หรือสถาบันกีฬาแต่ละประเภท 

         ๒๓.๑.๒  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

เอเช่ียนเกมส์ หรือโอลิมปิกเกมส ์

         ๒๓.๑.๓  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ระดับนานาชาติ นอกเหนือจากการแข่งขันในข้อ ๒๓.๑.๒ ทั้งภายในประเทศ หรือต่างประเทศ                     

โดยได้รับเหรียญทองในปีน้ัน 

         ๒๓.๑.๔  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในนาม 

กองทัพอากาศ และได้รับเหรียญทองไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยไม่ต้องติดต่อกัน  

         ๒๓.๑.๕  เป็นบุคคลซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาให้รางวัลตอบแทนนักกีฬา

กองทัพอากาศ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม สมควรมอบให้เป็นกรณีพิเศษ 

                           ๒๓.๒  ผู้ที่ได้รบัเคร่ืองหมายแสดงความสามารถด้านการกีฬาช้ันสอง ต้องเป็น 

เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่มีความความสามารถอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

     ๒๓.๒.๑  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เขา้ร่วมการแข่งขัน                

กีฬาซีเกมส ์

     ๒๓.๒.๒  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกองทัพไทย เข้าร่วมการแข่งขนักีฬา

ทหารโลก 

                                     ๒๓.๒.๓  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ระดับนานาชาติ ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยได้รับเหรียญเงิน อย่างน้อย ๑ ปี หรือได้รับ                           

เหรียญทองแดง อย่างน้อย ๒ ปี โดยไม่ต้องติดต่อกัน 

     ๒๓.๒.๔  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาแห่งชาติ                

และได้รับเหรียญทองในปีน้ัน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือสมาคมกีฬาแต่ละประเภท                        

     ๒๓.๒.๕  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในนาม

กองทัพอากาศ และได้รับเหรียญทองในปีน้ัน 

     ๒๓.๒.๖  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทยในนามกองทัพอากาศ                       

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  และได้รับเหรียญทอง 

๒๓.๒.๗  เข้าร่วม ... 
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     ๒๓.๒.๗  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ และได้รับเหรียญทอง 

ไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยไม่ต้องติดต่อกัน 

   ๒๓.๓  ผู้ที่ได้รบัเคร่ืองหมายแสดงความสามารถด้านการกีฬาช้ันกิตติมศักด์ิ               

ต้องเป็นบุคลากรทางการกีฬาที่มีความสามารถอย่างใดอย่างหน่ึง หรือเป็นบุคคลดังต่อไปน้ี 

     ๒๓.๓.๑  ได้รับการคัดเลือกให้ทําหน้าที่ฝึกสอน บริหารจัดการ หรือควบคุม

นักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง กีฬาเอเช่ียนเกมส์ หรือโอลิมปิกเกมส์             

อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

     ๒๓.๓.๒  ทําหน้าที่ฝึกสอน บริหารจัดการ หรือควบคุมนักกีฬาเข้าร่วม              

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในนามกองทัพอากาศ และได้รับเหรียญทองไม่น้อยกว่า ๒ ปี                

โดยไม่ต้องติดต่อกัน 

     ๒๓.๓.๓  ทําหน้าที่ฝึกสอน บริหารจัดการ หรือควบคุมนักกีฬา เข้าร่วม               

การแข่งขันกีฬากองทัพไทยในนามกองทัพอากาศ และได้เหรียญทองไมน้่อยกว่า ๓ ปี โดยไม่ต้องติดต่อกัน 

     ๒๓.๓.๔  เป็นบุคคลซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาให้รางวัลตอบแทนนักกีฬา

กองทัพอากาศ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม สมควรมอบให้เป็นกรณีพิเศษ 

 ข้อ ๒๔  ใหค้ณะอนุกรรมการแผนกกีฬากองทัพอากาศ พิจารณารายช่ือบุคลากรทางการกีฬา 

ของแผนกกีฬาแต่ละประเภท หากมีผู้ทีส่มควรได้รับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถด้านการกีฬา ให้เสนอ

รายช่ือพร้อมหนังสือรับรองผลงานจากสมาคมกีฬา หรือสถาบันกีฬา ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาให้รางวัล

ตอบแทนนักกีฬากองทัพอากาศ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม และขออนุมัติประธานกรรมการในแต่ละปี 

           ข้อ ๒๕  บุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถด้านการกีฬาช้ันหน่ึง  

ช้ันสอง และช้ันกิตติมศักด์ิ ให้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณกองทัพอากาศ โดยมีลักษณะตามผนวก ก 

             ข้อ ๒๖  เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ที่เปลี่ยนประเภทสถานะเป็นบุคลากรด้านอ่ืนของกีฬา

กองทัพอากาศ สามารถเสนอขอรับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถในการเล่นกีฬาใหม่ได้ แต่ต้องไม่ใช้ผลงาน

เดิมที่เคยใช้พิจารณามาแล้ว เป็นผลงานเพ่ือขอพิจารณาใหม่ 

 ข้อ ๒๗  บุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานตามหลักเกณฑ์ ในข้อ ๒๓ จากกีฬามากกว่า ๑ ประเภท 

ให้ได้รับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถด้านการกีฬา เพ่ิมตามประเภทกีฬา 

 

 

ข้อ ๒๘  การจัดหา ... 
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 ข้อ ๒๘  ใหจ้ัดหาเคร่ืองหมายแสดงความสามารถด้านการกีฬา และใบประกาศเกียรติคุณ ดังน้ี 

    ๒๘.๑  ใช้เงินกีฬาที่ได้รับการจัดสรร 

    ๒๘.๒  กรมสวัสดิการทหารอากาศ ดําเนินการจัดหาเคร่ืองหมายแสดงความสามารถ

ด้านการกีฬา และประกาศเกียรติคุณตามระเบียบน้ี 

  ข้อ ๒๙  การประดับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถด้านการกีฬา กับเคร่ืองแบบทหารอากาศ 

ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมก่อน จึงสามารถประดับได้ 

  ข้อ ๓๐  เครื่องหมายแสดงความสามารถด้านการกีฬาที่มอบให้แก่บุคลากรด้านการกีฬา 

แบ่งออกเป็น ๓ ช้ัน ดังน้ี 

   ๓๐.๑  ช้ันหน่ึง เป็นเสื้อผ้าเสิร์จสีนํ้าเงิน แบบเบรเซอร์ ที่หน้าอกมีกระดุมขนาดใหญ่                     

๒ เม็ด และทีป่ลายแขนเสื้อมีกระดุมขนาดเล็กข้างละ ๔ เม็ด กระดุมดังกล่าวทําด้วยโลหะสีทอง มีขนาดและ

ลักษณะเช่นเดียวกับกระดุมเครื่องแบบทหารอากาศ ที่กระเป๋าเสื้อบนด้านซ้ายใสแ่ผ่นปักรูปอาร์ม 

สีธงไตรรงค์ ขอบอาร์มปักด้วยด้ินเงิน มีดาว ๕ กลีบ ๑ ดวง เหนือปีกนก ๒ ปีก ติดทับอาร์ม ทั้งดาว  

และปีกนกปักด้วยด้ินทอง เหนืออาร์มมีอุณาโลม และพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี ปักด้วยด้ินทอง ใต้อาร์ม 

ปักอักษร บอกประเภทกีฬา และปีพุทธศักราชด้วยด้ินเงิน สําหรับขนาด และลักษณะของอาร์มตามผนวก ข 

แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังน้ี 

                                     ๓๐.๑.๑  ตัวแทนทีมชาติไทย พ้ืนสีของเคร่ืองหมายเป็นสีทอง 

     ๓๐.๑.๒  ตัวแทนสโมสรทหารอากาศ พ้ืนสขีองเคร่ืองหมายเป็นสีเงิน 

     ๓๐.๑.๓  ตัวแทนกองทัพอากาศ พ้ืนสีของเคร่ืองหมายเป็นสีฟ้า 

   ๓๐.๒  ช้ันสอง เป็นเคร่ืองหมายรูปอาร์มสีธงไตรรงค์ ทําด้วยโลหะลงยา มีปีกนก             

๒ ปีก ทําด้วยโลหะสีทองติดทับอาร์ม เหนือปีกนกมีอุณาโลม และพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี ทําด้วยโลหะ 

สีทอง ส่วนบนของอาร์มมีดาวโลหะบอกจํานวนคร้ังที่ได้รับพิจารณา คือ ดาวสีเงิน หมายถึงดวงละ ๑ ครั้ง  

ดาวสีทอง หมายถึงดวงละ ๓ ครั้ง ใต้อาร์มมีอักษรสีเงินบอกประเภทกีฬา ให้ประดับเคร่ืองหมายน้ี                  

ที่บนกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายของชุดปฏิบัติงาน สําหรับขนาด และลักษณะของอาร์มตามผนวก ค 

                       ๓๐.๓  ช้ันกิตติมศักด์ิ เป็นเสือ้ผ้าเสิร์จสีนํ้าเงินดํา แบบเบรเซอร์ ใส่แผ่นปักอาร์ม                 

สีธงไตรรงค์ที่บนกระเป๋าด้านซ้าย ทั้งเสื้อ และอาร์มลักษณะเช่นเดียวกับช้ันหนึ่ง เว้นแต่อาร์มไม่มีอุณาโลม                

ในพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี สําหรับขนาด และลักษณะของอาร์มตามผนวก ง   

 

 

หมวด ๗  ... 
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หมวด ๗  

การเงิน และการบัญชี 

  ข้อ ๓๑ เงินกีฬาได้มาจาก 

                  ๓๑.๑  เงินงบประมาณ     

                ๓๑.๒  เงินกองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศ 

                ๓๑.๓  เงินรายได้ที่เกิดจากการดําเนินการกีฬากองทัพอากาศ 

   ๓๑.๔  เงินรายได้จากสโมสรทหารอากาศ ดอนเมือง 

                ๓๑.๕  เงินสวัสดิการกองทัพอากาศพิเศษ 

   ๓๑.๖  เงินบรจิาค  

  ข้อ ๓๒   เงินกีฬา ให้นําไปจ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันในกรณี ดังน้ี 

               ๓๒.๑  จ่ายเพ่ือดําเนินการกีฬากองทัพอากาศ 

               ๓๒.๒  จ่ายเป็นค่าบํารุงตัวนักกีฬา อุปกรณ์กีฬา และเงินทนุสงเคราะห์เจ้าหน้าที่     

และนักกีฬาที่ได้รับอุบัติเหตุ 

  ข้อ ๓๓   เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ มีอํานาจอนุมัติจ่ายเงินให้แก่คณะอนุกรรมการ ตามท่ี

คณะอนุกรรมการวิจัย และพัฒนากีฬากองทัพอากาศ พิจารณาจัดสรรเงินกีฬา ไว้ในแต่ละปี 

               ข้อ ๓๔   ให้กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดบัญชีเงินกีฬา เพ่ือควบคมุการรับ - จ่ายเงิน ให้เป็นไป             

โดยถูกต้อง โดยมีหัวหน้านายทหารการเงิน แผนกการเงิน กรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นผู้รับผิดชอบ 

 ข้อ ๓๕   การเก็บรักษาเงินกีฬา เงินงบประมาณ ให้นําฝากบัญชีเงินราชการ สําหรบัเงิน 

นอกงบประมาณ ให้นําฝากธนาคารของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินที่รัฐให้การคํ้าประกัน  

โดยใช้ช่ือบัญชี “เงินการกีฬากองทัพอากาศ”  

  ข้อ ๓๖   การสั่งจา่ยเงิน หรือถอนเงินจากธนาคารจะต้องมีผูล้งลายมอืช่ือสั่งจ่ายเงินในเชค็                

หรือใบถอนเงินของธนาคารร่วมกัน ๒ คน ดังน้ี 

                      ๓๖.๑  เงินงบประมาณ ให้เจา้กรมสวัสดิการทหารอากาศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย      

ลงลายมือช่ือ ร่วมกับหัวหน้านายทหารการเงิน แผนกการเงิน กรมสวัสดิการทหารอากาศ  

                ๓๖.๒  เงินนอกงบประมาณ ให้เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

ลงลายมือช่ือร่วมกับเหรัญญกิ  

ข้อ ๓๗  การอนุมัติ ... 

 

 



- ๑๗ - 

 

 ข้อ ๓๗  การอนุมัติจ่ายเงินในกรณีอ่ืนๆ ใหอ้ยู่ในอํานาจประธานกรรมการ 

  ข้อ ๓๘  การยืมเงินเป็นเงินยืมที่จ่ายให้คณะอนุกรรมการแผนกกีฬากองทัพอากาศ เพ่ือใช้ในการ

บํารุงตัวนักกีฬา ผู้ฝึกสอน การฝึกซ้อม และแข่งขัน ตามท่ีได้รับอนุมัติ หรือได้รับอนุมัติเป็นหลักการไว้เรียบร้อย

แล้ว โดยให้ยืมได้เท่ากับจํานวนที่ประมาณว่าจะต้องจา่ย เมือ่ผู้ยืมได้รบัเงินไปแล้ว ต้องรบีปฏิบัติงานให้เสร็จ

โดยเร็ว  

  ข้อ ๓๙  ระบบบัญชีเงินกีฬา ให้เป็นไปตามระบบบัญชีสากล 

  ข้อ ๔๐  การปิดบัญชีให้กระทําปีละคร้ังตามปีงบประมาณ และให้จัดทาํงบการเงินประกอบด้วย               

งบรายได้ รายจ่ายประจําปี งบดุล ส่งให้สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศตรวจสอบ ภายใน ๔๕ วัน        

นับจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือสรุปนําเรียนประธานกรรมการทราบ 

  ข้อ ๔๑  ให้เหรัญญิกเก็บรักษาสมุดบัญชีฝากธนาคารทุกเล่ม สมุดบัญชีทะเบียน และเอกสาร 

ที่เก่ียวกับการเงินกีฬา ไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย 

  ข้อ ๔๒  การจ่ายเงิน 

                 ๔๒.๑  การเบิก - จ่ายเงินงบประมาณ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

ว่าด้วยการเงิน 

      ๔๒.๒  การเบิก - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตาม หมวด ๗ การเงิน  

และการบัญชีของระเบียบน้ี     

                           ๔๒.๓  การจ่ายเงินทุกกรณี เจ้าหน้าที่การเงินต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   

ให้ถูกต้องเรียบร้อย และให้เหรัญญิกตรวจสอบรับรองว่ามีเงินพอจ่ายได้  

หมวด ๘ 

การซื้อหรือการจ้าง 

                   ข้อ ๔๓  การซื้อหรือการจ้าง ที่ใช้เงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม                    

                   ข้อ ๔๔  การซื้อหรือการจ้าง ที่ใช้เงินนอกงบประมาณ และเงินกองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศ

พิเศษ ให้ปฏิบัติดังน้ี               

 

 

๔๔.๑  การซื้อ ... 

 

 



- ๑๘ - 

 

                             ๔๔.๑  การซื้อหรือการจ้าง กระทําได้ ๓ วิธี 

                                      ๔๔.๑.๑  วิธีตกลงราคา 

                                      ๔๔.๑.๒  วิธีสอบราคา 

                                      ๔๔.๑.๓  วิธีพิเศษ 

                  ๔๔.๒  การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างคร้ังหน่ึง  

ซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท                                                                                                             

                     ๔๔.๓  การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจา้งซึ่งมีราคา 

เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

               ๔๔.๔  การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างคร้ังหน่ึง  

ซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหถ้ือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕   

        ๔๔.๕  การรายงานการซื้อหรือการจ้าง 

                                     ๔๔.๕.๑  ก่อนดําเนินการซื้อหรือการจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดิน                        

หรือสิ่งก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดหา จัดทํารายงานตามลําดับช้ัน เรียนประธานกรรมการ ผ่านเหรัญญกิ 

ตรวจสอบรับรองว่ามีเงินพอจ่าย พร้อมทั้งระบุรายการ ดังต่อไปน้ี 

                                        ๔๔.๕.๑.๑  เหตุผล และความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 

                                         ๔๔.๕.๑.๒  รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง 

                                         ๔๔.๕.๑.๓  ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ                 

หรือราคาที่เคยซื้อ หรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ  

                                         ๔๔.๕.๑.๔  วงเงินที่จะซื้อหรือวงเงินที่ประมาณการว่าจะซื้อ 

หรือจะจ้างในคร้ังน้ัน 

                                                ๔๔.๕.๑.๕  กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุน้ันหรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ 

                                        ๔๔.๕.๑.๖  วิธีที่จะซื้อหรือจะจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีน้ัน 

                                        ๔๔.๕.๑.๗  ขอแต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซื้อ             

หรือจ้าง การออกประกาศสอบราคา หรืออ่ืน ๆ 

                                    ๔๔.๕.๒  ก่อนดําเนินการซื้อที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจา้หน้าที่จัดหา                

ทํารายงานตามลําดับช้ัน เรียนประธานกรรมการ ผ่านเหรญัญิก ตรวจสอบรับรองว่ามีเงินพอจ่าย              

พร้อมทั้งระบุรายการดังต่อไปนี้ 

 

๔๔.๕.๒.๑  เหตุผล ... 

 

 



- ๑๙ - 

 

    ๔๔.๕.๒.๑  เหตุผล และความจําเป็นที่ต้องซื้อ 

                                                ๔๔.๕.๒.๒  รายละเอียดของท่ีดิน และสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้ง

เน้ือที่และท้องที่ที่ต้องการ 

                                               ๔๔.๕.๒.๓  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่น้ัน 

    ๔๔.๕.๒.๔  ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกลเ้คียง 

บริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๓ ราย 

                                                ๔๔.๕.๒.๕  วงเงินที่จะซื้อ หรือวงเงินที่ประมาณการจะซื้อในครั้งน้ัน 

                                                ๔๔.๕.๒.๖  วิธีทีจ่ะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีน้ัน 

                                                ๔๔.๕.๒.๗  ขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการต่างๆ ที่จําเป็นในการซื้อ  

การออกประกาศสอบราคา หรืออ่ืน ๆ 

                 ๔๔.๕.๓   เมื่อผู้มีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจ้าง ให้ความเห็นชอบในรายงานที่

เสนอ ตามข้อ ๔๔.๕.๑ หรือข้อ ๔๔.๕.๒ แล้วให้เจ้าหน้าที่จัดหา ดําเนินการตามวิธีการจัดซื้อ                               

หรือการจ้างน้ัน ต่อไปได้ 

                  ๔๔.๖  ในการดําเนินการซื้อหรือการจ้างแต่ละคร้ัง ให้ผูม้อํีานาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง                        

แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึน เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ

คณะกรรมการแล้วแต่กรณ ีคอื 

                          ๔๔.๖.๑  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

                          ๔๔.๖.๒  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 

                          ๔๔.๖.๓  คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 

                          ๔๔.๖.๔  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

                          ๔๔.๖.๕  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

                   ๔๔.๗  คณะกรรมการ ตามข้อ ๔๔.๖ แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ               

๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยให้แต่งต้ังจากนายทหารสัญญาบัตร ในการซื้อหรือการจ้างคร้ังเดียวกัน 

ห้ามแต่งต้ังผู้ที่เป็นกรรมการการซื้อ หรือกรรมการการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการ 

ตรวจงานจ้าง น้ัน   

                                  สําหรับการซื้อหรือการจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต่งต้ังข้าราชการ  

หรือเจ้าหน้าที่คนหน่ึง ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อ หรือผู้จัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ หรืองานจ้างน้ัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ 

เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้ 

 

มติของคณะกรรมการ ... 

 



- ๒๐ - 

 

                                    มติของคณะกรรมการให้ถอืเป็นเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน   

ให้ประธานกรรมการ การซื้อหรือการจ้างออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถือมติเอกฉันท ์

   ๔๔.๘   ในการจ้างก่อสร้างแต่ละคร้ัง ให้ผูม้อํีานาจอนุมัติจ้างแต่งต้ังผู้ควบคุมงาน                

ที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ 

สํานักเลขานุการ หรือข้าราชการในสังกัดอ่ืน ตามท่ีได้รับความยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการผู้น้ัน ในกรณีที่ 

ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน จะแต่งต้ังผู้ควบคุมงานเฉพาะด้าน 

หรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ 

      ๔๔.๙   การซือ้หรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่จัดหา ติดต่อตกลงราคากับ

ผู้ขาย หรือผู้รบัจ้างโดยตรง แล้วให้ดําเนินการซื้อหรือการจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มี

อํานาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง 

                               การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจําเป็น และเร่งด่วนที่เกิดขึ้น           

โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่จัดหา หรือเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติงานน้ัน ดําเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการ  

และเมื่อประธานกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

       ๔๔.๑๐  ในการซื้อหรือการจา้งโดยวิธีสอบราคา ให้เจ้าหน้าที่จัดหา จัดทําเอกสาร            

สอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการ ดังต่อไปน้ี 

                                     ๔๔.๑๐.๑  คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือการจ้าง และจํานวนที่

ต้องการ หรือแบบรูปรายการละเอียด และปริมาณงานที่ต้องการซื้อหรือการจ้าง                                                      

                                     ๔๔.๑๐.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาซึ่งจะต้องมีอาชีพขาย หรือรับจ้าง 

โดยให้ผู้เสนอราคาแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย 

                                              ๔๔.๑๐.๓  ในกรณีจําเป็นให้ระบุผู้เข้าเสนอราคา ส่งตัวอย่างแคตตาล็อก  

หรือแบบรูป และรายการละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา 

                                     ๔๔.๑๐.๔  ข้อกําหนดให้ผูเ้ข้าเสนอราคารวมทั้งสิ้น และราคาต่อหน่วย               

หรือต่อรายการ (ถ้าทําได้) พร้อมทั้งระบุหลกัเกณฑ์โดยชัดเจนว่าจะพิจารณาราคารวม หรือราคาต่อหน่วย                  

หรือต่อรายการ ในกรณทีี่ไม่ได้กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคา ให้พิจารณาราคารวม  

 

 

๔๔.๑๐.๕  แบบใบเสนอราคา ... 

 

 



- ๒๑ - 

 

               ๔๔.๑๐.๕  แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคา                     

ให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลข และต้องมีตัวหนังสือกํากับ ถ้าตัวเลข และตัวหนังสือ ไม่ตรงกัน  

ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ ในการสอบราคาจ้างก่อสร้างให้กําหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้าง 

ตามความเหมาะสมของลักษณะประเภทของงาน เพ่ือให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคา 

                                  ๔๔.๑๐.๖  กําหนดระยะเวลายืนราคาเท่าที่จําเป็น และมีเง่ือนไข                       

ด้วยว่าซองเสนอราคาที่ย่ืน และลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนมิได้ 

                                    ๔๔.๑๐.๗  กําหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุ และวันส่งมอบโดยประมาณ      

(สําหรับการซือ้) หรือกําหนดวันที่จะเริ่มทํางาน และวันแล้วเสร็จโดยประมาณ (สําหรบัการจ้าง)  

              ๔๔.๑๐.๘  กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา 

              ๔๔.๑๐.๙  ข้อกําหนดให้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อย                           

ก่อนย่ืนต่อสํานักเลขานุการ จ่าหน้าถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อ การจ้างคร้ังน้ัน                

และส่งถึงเจ้าหน้าที่จัดหาก่อนวันเปิดซอง โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสาร 

เสนอไปพร้อมกับซองราคา                                                                                                                    

    ๔๔.๑๐.๑๐  กําหนดเง่ือนไขในการสงวนสิทธ์ิที่จะถือว่า ผู้ที่ไม่ไปทําสญัญาหรือ

ข้อตกลงกับสํานักเลขานุการ เป็นผู้ทิ้งงาน 

              ๔๔.๑๐.๑๑  ขอ้กําหนดว่าผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก  

ให้ไปทําสญัญาจะต้องวางหลักประกันสัญญาตามชนิด และอัตราที่คณะกรรมการ กําหนด 

              ๔๔.๑๐.๑๒  รา่งสัญญา รวมทั้งการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เง่ือนไข             

การจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) และอัตราค่าปรับ 

             ๔๔.๑๐.๑๓  ขอ้สงวนสิทธ์ิว่า สํานักเลขานุการ จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคา                  

ที่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ และคณะกรรมการ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรอืจ้าง                         

โดยไม่จําเป็นต้องซื้อ หรือจ้าง จากผู้เสนอราคาตํ่าสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา                           

และลงโทษผู้เสนอราคาเสมอืนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต                         

หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

                          ๔๔.๑๑  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาให้ดําเนินการ ดังน้ี 

                                     ๔๔.๑๑.๑  ก่อนวันเปิดซองสอบราคา ใหเ้จ้าหน้าที่จัดหา ส่งประกาศ              

เผยแพร่การสอบราคา และเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขาย หรือรับจ้างทํางานน้ันโดยตรง                            

หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๒ ราย 

 

๔๔.๑๑.๒  ในการย่ืนซอง ... 

 



- ๒๒ - 

 

                                 ๔๔.๑๑.๒  ในการย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง

ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างคร้ังน้ัน และสง่ถึงเจ้าหน้าที่จัดหา ก่อนวันเปิดซอง 

สอบราคา 

                    ๔๔.๑๑.๓  ใหเ้จ้าหน้าที่จัดหาลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวัน และเวลา            

ที่รับซองโดยให้ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนซอง 

                                  ๔๔.๑๑.๔  ให้เจ้าหน้าที่จัดหาเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกราย โดยไมเ่ปิดซอง 

และเมื่อถึงกําหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซอง            

ต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เพ่ือดําเนินการต่อไป 

        ๔๔.๑๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ ดังน้ี 

                                     ๔๔.๑๒.๑  เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชี รายการ

เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทกุราย โดยเปิดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด  

และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทกุราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับ 

ไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

                               ๔๔.๑๒.๒  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาลอ็ก 

หรือแบบรูป และรายการละเอียด แล้วคัดเลอืกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

    ๔๔.๑๒.๓  พิจารณาคัดเลือกพัสดุ หรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง                    

ตามใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูป รายการละเอียด ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นประโยชน์                

ต่อคณะกรรมการ และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด 

                                                   ในกรณีทีผู่้เสนอราคาตํ่าสุดดังกล่าว ไม่ยอมเข้าทําสัญญา                      

หรือข้อตกลงกับคณะกรรมการ ในเวลาที่กําหนดตามเอกสาร สอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณา                           

จากผู้เสนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ 

                                                  ถา้มีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมา

ขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธีย่ืนซองเสนอราคา 

                                                  ถา้ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ 

หรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือคณะกรรมการพิจารณาราคา

ดําเนินการ ตามข้อ ๔๔.๑๓ 

                 ๔๔.๑๒.๔  ในกรณีที่มผีู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียด                      

และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตามข้อ ๔๔.๑๒.๓  

โดยอนุโลม 

๔๔.๑๒.๕  ใหค้ณะกรรมการ ... 

 



- ๒๓ - 

 

                  ๔๔.๑๒.๕  ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพิจาณา และความเห็นพร้อมด้วย

เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อประธานกรรมการ เพ่ือสั่งการโดยเสนอ ผ่านเจ้าหน้าที่จัดหา 

    ๔๔.๑๓  การซือ้หรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคา              

รายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๔๔.๕.๑.๔                             

หรือข้อ ๔๔.๕.๒.๕ แล้วแต่กรณี ใหค้ณะกรรมการดําเนินการตามลําดับดังน้ี 

                 ๔๔.๑๓.๑  เรยีกผู้เสนอราคารายน้ันมาต่อรองราคาให้ตํ่าสุดเท่าที่ทําได้    

หากผู้เสนอราคารายน้ันยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า              

แต่ส่วนที่สูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก                  

แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างน้ัน ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว

เป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน 

               ๔๔.๑๓.๒  ถ้าดําเนินการ ตามข้อ ๔๔.๑๓.๑ แล้วไม่ได้ผลให้เรียกผู้เสนอราคา 

ที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธีย่ืนซองเสนอราคาภายในกําหนด

ระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่มาย่ืนซอง ให้ถือว่ารายน้ันย่ืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคาตํ่าสุด 

ในการต่อรองราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่าน้ัน 

ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง 

จากผูเ้สนอราคารายน้ัน 

    ๔๔.๑๓.๓  ถ้าดําเนินการ ตามข้อ ๔๔.๑๓.๒ แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อ

ประธานกรรมการ เพ่ือประกอบการใช้ดุลยพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเน้ืองาน                  

หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพ่ือดําเนินการสอบราคาใหม่  

         ๔๔.๑๔  การซือ้โดยวิธีพิเศษ หรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ใหผู้ม้ีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพ่ือดําเนินการ จากน้ันให้คณะกรรมการรายงานผล                  

การพิจารณา และความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้มีอํานาจอนุมัติซื้อโดยวิธีพิเศษ                      

หรือจ้างโดยวิธีพิเศษในคร้ังน้ัน เพ่ือสั่งการโดยเสนอผ่านเจ้าหน้าที่จัดหา 

                              ๔๔.๑๕  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ ดังน้ี 

                   ๔๔.๑๕.๑  ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุน้ัน หรอืสถานที่ซึ่ง

กําหนดไว้ในสัญญา หรือข้อตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืนในกรณีที่ไม่มสีัญญา หรือข้อตกลง จะต้อง

ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการก่อน 

                    ๔๔.๑๕.๒  ตรวจรับพัสดุให้ถกูต้องครบถ้วนตามหลักฐานทีต่กลงกันไว้  

 

๔๔.๑๕.๓  โดยปกติ ... 

 



- ๒๔ - 

 

                   ๔๔.๑๕.๓  โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันทีผู่้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่ง และ

ดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

                 ๔๔.๑๕.๔  เมือ่ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทําใบตรวจรับโดยลงช่ือไว้เป็น

หลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขาย ๑ ฉบับ และเจา้หน้าที่จัดหา ๑ ฉบับ เพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายเงินตาม

ระเบียบน้ี และรายงานให้ประธานกรรมการทราบ 

    ๔๔.๑๕.๕  การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุด หรือหน่วย ถ้าขาด 

ส่วนประกอบอย่างใดอย่างหน่ึงไปแล้ว จะไมส่ามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง                 

ยังมิได้ส่งมอบพัสดุน้ัน และโดยปกติให้รีบรายงานประธานกรรมการ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างทราบ 

ภายใน ๓ วันทําการ นับต้ังแต่วันที่ตรวจพบ 

                    ๔๔.๑๕.๖  ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็น             

แย้งไว้ ให้เสนอประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าประธานกรรมการสั่งการ ใหร้ับพัสดุน้ันไว้แล้ว                      

จึงดําเนินการต่อไป 

        ๔๔.๑๖  คณะกรรมการตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง 

                               ๔๔.๑๖.๑   คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ ดังน้ี 

                                       ๔๔.๑๖.๑.๑  ตรวจสอบรายงานปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  

และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกําหนด 

ในสัญญา 

                                       ๔๔.๑๖.๑.๒  มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอน

งานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดที่กําหนด                  

ไว้ในสัญญา 

                                               ๔๔.๑๖.๑.๓  โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ                     

ภายใน ๓ วันทําการ นับต้ังแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับ             

ให้เสร็จสิ้นเร็วที่สุด 

                                                    ๔๔.๑๖.๑.๔  เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว                

ให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด หรอืเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงช่ือไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย   

๒ ฉบับ มอบแก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่จัดหา ๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบน้ี                  

และรายงานใหป้ระธานกรรมการทราบ                                                                                                      

                                                    ๔๔.๑๖.๑.๕  ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคน                       

ไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอประธานกรรมการ เพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าประธานกรรมการสั่ง

การให้ตรวจรับงานน้ันไว้ ก็ให้ดําเนินการต่อไป 

 
๔๔.๑๖.๒   ผูค้วบคุมงาน … 



- ๒๕ - 

 

                              ๔๔.๑๖.๒   ผูค้วบคุมงาน มีหน้าที่ ดังน้ี 

                                                    ๔๔.๑๖.๒.๑  ตรวจ และควบคุมงาน ณ สถานที่  

ที่กําหนดไว้ในสัญญา ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกําหนดไว้ในสัญญาทุกประการ 

                                                    ๔๔.๑๖.๒.๒  จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  

และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน แล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์    

               ๔๔.๑๗  การซือ้หรือการจ้าง ให้ทําเป็นสัญญาตามตัวอย่างตามผนวก จ และผนวก ฉ 

แนบท้ายระเบียบน้ี เว้นแต่การซ้ือหรือการจ้าง ในกรณีต่อไปนี้จะทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน ตามตัวอย่าง

ใบสั่งซื้อพัสดุ หรือใบสั่งจ้างตามผนวก ช  และผนวก  ซ  แนบท้ายระเบียบน้ีก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ             

ของประธานกรรมการ ได้แก่  

                                     ๔๔.๑๗.๑  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา 

                                     ๔๔.๑๗.๒  การซื้อหรือการจ้างที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันทําการ ของทางราชการ นับต้ังแต่วันถัดจากวันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 

                         ๔๔.๑๘   สัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแลว้ จะแก้ไขเปลีย่นแปลงมิได้  

เว้นแต่การแก้ไขน้ัน จะเป็นความจําเป็นโดยไม่ทําให้เสียประโยชน์ต่อการดําเนินการกีฬากองทัพอากาศ  

หรือเป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการกีฬากองทัพอากาศ โดยให้ขออนุมัติประธานกรรมการ 

           การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือสําหรับการจัดซื้อ            

หรือการจ้างที่เก่ียวกับความม่ันคง แข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร 

สถาปนิก และวิศวกรผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถรับรองคณุลักษณะเฉพาะแบบ 

และรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างน้ันแล้วแต่กรณีด้วย 

                       ๔๔.๑๙  การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ ให้ขออนุมัติจาก                              

ประธานกรรมการ 

                 ๔๔.๒๐  หลงัจากเจ้าหน้าที่จัดหาดําเนินการตรวจสอบพัสดุแล้ว พัสดุใดที่จัดซื้อ                 

จากเงินกีฬา และขึ้นบัญชีไว้ หากหมดความจําเป็น หรือใช้ราชการแล้ว จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากไม่คุ้มค่า  

ให้เจ้าหน้าที่จดัหาเสนอรายงานตามลําดับช้ัน เพ่ือขออนุมัติประธานกรรมการแต่งต้ังคณะกรรมการจําหน่าย

พัสดุพิจารณาดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี     

                            ๔๔.๒๐.๑  ขาย ให้การดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน เว้นแต่การขายพัสดุ

ครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องขาย

ทอดตลาดก่อนก็ได้ 

                             ๔๔.๒๐.๒  แลกเปลี่ยน 

                            ๔๔.๒๐.๓  แปรสภาพ หรือทาํลาย 

 
๔๔.๒๑  เงินทีไ่ด้รับ ... 



- ๒๖ - 

 

                 ๔๔.๒๑  เงินทีไ่ด้รับจากการจําหน่ายพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่จดัหานําส่งเข้าบัญชีเงินรายได้

จากการดําเนินการกีฬากองทัพอากาศ 

                 ๔๔.๒๒  ในกรณีถ้าระเบียบน้ี มิได้กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพัสดุไว้เป็นการเฉพาะ 

ก็ให้นํา ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ ของกองทัพอากาศ ที่เก่ียวข้องมาใช้เป็นหลักปฏิบัติได้ 

หมวด ๙ 

พนักงาน 

  ข้อ ๔๕  ให้ประธานกรรมการ มีอํานาจจ้างบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงาน เพ่ือปฏิบัติงาน                

การกีฬากองทัพอากาศ ได้ตามความจําเป็น มีกําหนดระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน ๑ ปี    

  ข้อ ๔๖  การจ้างบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงาน ให้ใช้เงินกีฬา ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

กรมกําลังพลทหารอากาศ และคณะกรรมการเห็นชอบให้ดําเนินการ ยกเว้นกรณีที่ใช้ เงินงบประมาณ  

ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

               ข้อ ๔๗  บุคคลท่ีสมคัรเข้าเป็นพนักงานต้องมีคุณสมบัติโดยท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 

                ๔๗.๑  มีสญัชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย 

                ๔๗.๒  มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  

                ๔๗.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์                 

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

                ๔๗.๔  ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเก่ียวข้องกับยาเสพติด 

                ๔๗.๕  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 

                 ๔๗.๖  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

                 ๔๗.๗  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่สังคมรังเกียจ 

                 ๔๗.๘  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๔๗.๙  ไม่เป็นผู้ต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ําคุก เพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ด้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

               ๔๗.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยจาก

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ    

    ๔๗.๑๑  ไม่เป็นผู้กระทําการทุจริตการสอบเข้ารับราชการ 

      ข้อ ๔๘  บุคคลที่ ... 

 

 



- ๒๗ - 

 

    ข้อ ๔๘  บุคคลที่สมัครเข้าเป็นพนักงาน จะต้องแสดงหลักฐาน การขอเข้าเป็นพนักงาน  ดังต่อไปน้ี 

                ๔๘.๑  ใบสมัคร   

                ๔๘.๒  หลักฐานวุฒิการศึกษา 

                 ๔๘.๓  สําเนาทะเบียนบ้าน หรือใบรับรองสัญชาติของบิดา มารดา 

                 ๔๘.๔  ใบสําคญัทางทหาร สด.๙ (กรณีผูส้มคัรเป็นชาย) 

  ข้อ ๔๙  การรับสมัครให้กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ ประกาศรับสมัคร                          

ไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ และมีระยะเวลาในการสมัครไมน้่อยกว่า ๓ วันทําการ ในการออกประกาศ                     

รับสมัคร โดยให้กําหนดคุณวุฒิ สาขาวิชา และขอบเขตของวิชาที่จะใช้สอบคัดเลือกด้วย 

  ข้อ ๕๐  การคัดเลือกบุคคล ให้เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ แต่งต้ังคณะเจ้าหน้าที่                

คัดเลือกบุคคลไม่น้อยกว่า ๓ คน ดําเนินการสอบคัดเลือกทัง้ภาควิชาการ หรือภาคปฏิบัติ และการสอบ

สัมภาษณ์ โดยให้คัดเลือกผู้ทีม่ีคะแนนสูงสุดในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานตามลําดับ 

                ขอ้ ๕๑  ก่อนบรรจุผู้ใดเข้าเป็นพนักงาน ให้ส่งเรื่องให้กรมข่าวทหารอากาศ ตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรม และความไว้วางใจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  

พ.ศ.๒๕๕๒ ก่อน และจัดใหท้ําสัญญาจ้างพนักงาน ตามแบบผนวก ฌ และสัญญาค้ําประกันตามผนวก ญ โดยให้

ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง และสญัญาค้ําประกัน ผูค้้ําประกันจะต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ประจําการ หรือข้าราชการอ่ืนที่เทียบเท่า เว้นแต่ผู้รับจ้างได้นําเงิน จํานวนเท่ากับรายได้ทุกชนิดของผู้จ้างที่

ได้รับตามปกติหน่ึงเดือนมาวางประกันในสัญญาจ้างถูกต้องแล้ว ไม่ต้องมีสัญญาค้ําประกัน 

  ข้อ ๕๒  การปฏิบัติงาน พนักงานจะต้องประพฤติ และปฏิบัติ หรือละเว้น เพ่ือให้การดําเนินการ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ปฏิบัติ ดังน้ี 

                   ๕๒.๑  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

                  ๕๒.๒  เช่ือฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด 

                               ๕๒.๓  ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต 

                               ๕๒.๔  ปฏิบัติตามเวลา และเลิกงานตามเวลาที่กําหนด 

                               ๕๒.๕  ปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา ของกองการกีฬา กรมสวัสดิการ 

ทหารอากาศ โดยเคร่งครัด 

 

 

ข้อ ๕๓  พนักงาน … 

 

 



- ๒๘ - 

 

     ข้อ ๕๓  พนักงานผู้ใด ฝ่าฝืน หรือละเว้นการปฏิบัติ เป็นผลให้การปฏิบัติงานด้านการกีฬา        

กองทัพอากาศ เกิดความเสียหายเสื่อมเสีย ให้ถือว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัย มีโทษ ๔ สถาน ดังน้ี 

    ๕๓.๑  ภาคทัณฑ์ 

               ๕๓.๒  ตัดเงินค่าจ้าง 

               ๕๓.๓  ลดเงินค่าจ้าง 

                 ๕๓.๔  เลิกจา้ง 

  ข้อ ๕๔   การลงโทษพนักงาน ให้ผู้อํานวยการกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ                  

มีอํานาจพิจารณาภาคทัณฑ์ตามข้อ ๕๓.๑ สว่นกรณีการลงโทษ ตามข้อ ๕๓.๒ ถึงข้อ ๕๓.๔ ใหร้ายงาน

ประธานกรรมการ พิจารณาอนุมัติการลงโทษโดยยึดถือหลักเกณฑ์การลงโทษ ดังน้ี 

    ๕๔.๑  ภาคทัณฑ์ ใหใ้ช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน 

ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินค่าจ้าง 

               ๕๔.๒  ตัดเงินค่าจ้างกรณี  

                       ๕๔.๒.๑  ด้ือ ขัดขืน เกียจคร้าน ไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

                       ๕๔.๒.๒  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลาให้ถกูต้อง 

                       ๕๔.๒.๓  ขาดงานไม่เกิน ๓ วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

                       ๕๔.๒.๔  ปฏิบัติตนไม่สมควรต่อหน้าที่ และสังคม 

              ๕๔.๓  ลดเงินค่าจ้างกรณี 

                        ๕๔.๓.๑  ทําให้ทรัพย์สินของกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ เสียหาย

ร้ายแรงโดยเจตนา 

                                     ๕๔.๓.๒  ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทําให้เกิดความเสียหาย 

                       ๕๔.๓.๓  ฝ่าฝนืระเบียบ ข้อบังคับ โดยเจตนา 

                       ๕๔.๓.๔  ลาป่วย หรือลากิจ รวมกันเกิน ๓๐ วัน ในรอบปีงบประมาณ 

              ๕๔.๔  เลิกจ้างกรณี 

                       ๕๔.๔.๑  ทุจรติต่อหน้าที่ทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

                       ๕๔.๔.๒  กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและศาลมีคําพิพากษาถึง

ที่สุดใหล้งโทษจําคุก ยกเว้นการกระทําความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรอืศาลรอการกําหนดโทษ 

หรือรอการลงโทษ 

                      ๕๔.๔.๓  ขัดคาํสั่งผู้บังคับบัญชา ทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรง 

                      ๕๔.๔.๔  ขาดงานเกิน ๓ วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

๕๔.๔.๕  ลาป่วย ... 

 



- ๒๙ - 

 

                      ๕๔.๔.๕  ลาป่วย หรือลากิจ รวมกันเกิน ๖๐ วัน ในรอบปีงบประมาณ 

                      ๕๔.๔.๖  เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้      

 ข้อ ๕๕  กรณทีี่มีความจําเป็นเร่งด่วน เมื่อมีการสูญเสียพนักงาน  หากไม่จ้างทดแทน                        

หรือเพ่ิมเติม จะก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่การกีฬากองทัพอากาศ ให้เลขานุการ ขออนุมติัประธานกรรมการ 

ดําเนินการจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการ ของคณะกรรมการได้ทันท ีโดยใหท้ดลอง

การปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑๕ วัน สาํหรับค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด เมื่อทดลองงานแล้ว

สามารถปฏิบัติงานได้ผลดี จึงรายงานขออนุมัติประธานกรรมการ ดําเนินการจ้างเป็นพนักงานต่อไป โดยมี

คุณสมบัติ หลกัฐานประกอบการทดลองงาน และการจ้าง ให้เป็นไปตามข้อ ๔๗ และขอ้ ๔๘  

หมวด ๑๐ 

เบ็ดเตล็ด 

  ข้อ ๕๖  การปฏิบัติใด ๆ ทีม่ิได้กําหนดในระเบียบน้ี ให้ยึดถือมติคณะกรรมการ เป็นหลกัปฏิบัติ 

 ข้อ ๕๗  สํานักเลขานุการ สรปุประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปี และรายงานต่อ 

ประธานกรรมการ ภายใน ๙๐ วัน นับต้ังแต่วันปิดบัญชี 

 

                              ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ 

                                        (ลงช่ือ)  พลอากาศเอก  อิทธพร   ศุภวงศ์ 

                                                     (อิทธพร   ศุภวงศ์) 

                            ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

 
การแจกจ่าย   ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ.,  
หน.คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา, รอง เสธ.ทอ., ผช.เสธ.ทอ., สน.ผบ.ทอ.,  
สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ผช.เสธ.ทอ.,  
สน.ปษ.ทอ., สน.ผทค.ทอ., ผนน.บก.ทอ., ศบพ., ศฮพ., ศกอ., สพร.ทอ., นขต.ทอ., และ นขต.กพ.ทอ. 
 
สําเนาถูกต้อง 
           น.อ. 
 (ชากร  ตะวันแจ้ง) 
   ผอ.กปค.กพ.ทอ.     จ.อ.หญิง ยุพเรศ ฯ   พิมพ์/ทาน 
                      ๔ ม.ค.๕๔     น.ท.หญิง               ตรวจ



ผนวก ก 

ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการกีฬากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

(เครื่องหมายกองทัพอากาศ) 

กองทัพอากาศ 
ประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

(ยศ ชื่อ สกุล) 

 

(ทําหน้าที่นักกีฬา หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้จัดการทีม หรือผูค้วบคุมทีม หรือผู้สนับสนุนการกีฬากองทัพอากาศ) 

 

ได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถด้านการกีฬา ชั้น............................. 

ขอจงมีความสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ 

ให้ไว้ ณ วันที่.........................เดือน.................................................พุทธศักราช.......................... 

 

 

…………………………………………………                                                                        ..………………………………………………….. 

      ประธานกรรมการกีฬากองทัพอากาศ      หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่พิจารณาให้รางวัลตอบแทนนักกีฬากองทัพอากาศ 

 

 

 



ผนวก ข 

ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการกีฬากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 

เครื่องหมายแสดงความสามารถช้ันที่ ๑ 

 

 

 

 

 

ด้ินสีทอง 

ด้ินสเีงิน 

ด้ินสีทอง 

ด้ินสีทอง 

ด้ินสีทอง 

ไหมสีแดง 

ไหมสีขาว 

ไหมน้ําเงิน 

ด้ินสีทอง 



ผนวก ค 

ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการกีฬากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 

 

 

เครื่องหมายแสดงความสามารถช้ันที่ ๒ 

 

 

 

 

สีธงไตรรงค์โลหะลงยา 

โลหะสีทอง 

โลหะสีเงนิ หรอื โลหะสีทอง 



ผนวก ง 

ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการกีฬากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 

 

เครื่องหมายแสดงความสามารถช้ันกิตติมศักด์ิ 

 

ไหมสีแดง 

ไหมสีขาว 

ไหมน้ําเงิน 

ด้ินสีทอง 

ด้ินสเีงิน 

ด้ินสีทอง 

ด้ินสีทอง 

ด้ินสีทอง 

ด้ินสีทอง 

 



ผนวก จ 

แบบสัญญาซื้อขาย 

สัญญาเลขที ่....................................... 

สัญญาฉบับน้ีทาํขึ้น ณ .......................................................................................................................................... 

ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................................ 

เมื่อวันที่ ............. เดือน ................ พ.ศ. ........................ ระหว่าง .....................................................................

โดย ............................................................................................................ ซึ่งต่อไปในสญัญาน้ีเรียกว่า “ผู้ซื้อ” 

ฝ่ายหน่ึง กับ ......................................................................................................... ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

ณ ...................................................... มีสํานักงานใหญ่อยู่เลขที่ ................................ ถนน ............................. 

ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ....................................... 

โดย .................................................................................................. ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ

ตามหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ..................................................................... 

ลงวันที่ ............................................... (และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่ .........................................................)*

แนบท้ายสัญญาน้ี (ในกรณทีีผู่้ขายเป็นบุคคลธรรมดา ใหใ้ช้ข้อความว่า กับ ........................................................ 

อยู่บ้านเลขที่ ....................................... อําเภอ/เขต ....................................... ตําบล/แขวง .............................. 

จังหวัด .........................................................)* ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ี เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหน่ึง 

            คู่สญัญาได้ตกลงกนัมีข้อความดังต่อไปน้ี 

            ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย 

                     ผูซ้ื้อตกลงซื้อ และผู้ขายตกลงขาย ................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

จํานวน ........................ เป็นราคาทั้งสิ้น .......................... บาท ( ........................................................ ) 

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวน .................... บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  

  ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญาน้ีเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน                            

ไม่เป็นของเก่าเก็บ มีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสญัญา 

  ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผูข้ายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้ว 

ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ด้วย  

  ข้อ ๒  เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 

   เอกสารแนบทา้ยสัญญาดังต่อไปน้ี ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

  ๒.๑  ผนวก ๑ ............. (รายการคุณลกัษณะเฉพาะ) .................. จํานวน ..............หน้า 

   ๒.๒  ผนวก ๒ ............. (แคตตาล็อก)*…………………………… จํานวน ..............หน้า 

๒.๓  ผนวก ๓ ... 



- ๒ - 

 

  ๒.๓  ผนวก ๓ ............. (แบบรูป)*.............................................. จํานวน ..............หน้า 

  ๒.๔  ผนวก ๔ ............. (ใบเสนอราคา) .......................................จํานวน ..............หน้า 

  ๒.๕  .....................................................ฯลฯ ............................................................ 

     ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาน้ี ใหใ้ช้ข้อความ                      

ในสัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขดัแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัย              

ของผู้ซื้อ 

            ข้อ ๓  การส่งมอบเอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 

   ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผูซ้ื้อ ณ ............................................... 

.......................................... ภายในวันที่ .............................. เดือน .......................... พ.ศ. ................. 

ให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญาน้ี พร้อมทั้งหีบห่อ หรือเคร่ืองรัดพันผูก                     

โดยเรียบร้อย 

  การมอบสิ่งของตามสัญญาน้ี ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายคร้ัง  

ผู้ขายจะต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทําเป็นหนังสือนําไปย่ืนต่อผู้ซื้อ ณ............................  ในเวลา

ราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า .............................. วันทําการ 

            ข้อ ๔  การใช้เรือไทย 

  ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผูซ้ื้อตามสญัญาน้ี เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่ง หรือนําเข้ามา

จากต่างประเทศ และสิ่งของน้ันต้องนํามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ

ให้บริการรับสง่ได้ตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม ประกาศกําหนด ผู้ขายต้องจัดการให้ส่งของดังกล่าว

บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกของน้ันลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  

หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งน้ี ไม่ว่าการสั่ง  

หรือสั่งซื้อของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบเอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 

   ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผูซ้ื้อ ถ้าสิ่งของน้ันเป็นของตามวรรคหนึ่ง               

ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของน้ัน ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก           

มาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสทิธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 

  ในกรณีทีส่ิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย               

หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสํานักงาน 

 

คณะกรรมการ ... 



- ๓ - 

 

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชําระ

ค่าธรรมเนียมพิเศษ เน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวีแล้ว 

อย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผู้ซื้อด้วย 

   ในกรณีทีผู่้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้น               

ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชําระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสทิธิรับสิ่งของ

ดังกล่าวไว้ก่อน และชําระเงินค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

  ข้อ ๕  การตรวจรับ 

       เมื่อผูซ้ื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว                    

ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพ่ือผู้ขายนํามาเป็นหลักฐานประกอบขอรับเงินค่าสิ่งของ น้ัน 

       ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายจะมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑                        

ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสทิธิที่จะไม่รับสิง่ของน้ัน ในกรณีเช่นว่าน้ี ผู้ขายต้องรีบนําสิ่งของน้ันกลับคืนโดยเร็วที่สุด                   

เท่าที่จะทําได้ และนําสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่าย              

ของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนํามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทําการตาม

สัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 

     ในกรณีที่ผูข้ายส่งมอบของถูกต้องแต่ไม่ครบจาํนวน หรือส่งมอบครบจํานวน                             

แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมดผู้ซื้อจะตรวจรับส่วนที่ถกูต้องโดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนน้ันก็ได้                

(ความในวรรคสามน้ีจะไม่กําหนดไว้ในกรณีผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่

ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหน่ึงอย่างใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์) 

  ข้อ ๖  การชําระเงิน  

          (ผู้ซื้อตกลงชําระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ใหแ้ก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ                

ตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว) 

     (ผู้ซื้อตกลงชําระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย ดังน้ี) 

         ๖.๑  เงินล่วงหน้า จํานวน ................. บาท (..................................................................) 

จะจ่ายให้ภายใน .................................. วัน นับแต่วันทําสัญญาน้ี ทั้งน้ีโดยผู้ขายจะต้องนําหลักประกันเงิน

ล่วงหน้าเป็น .......... (หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ หรอืพันธบัตรรัฐบาลไทย) ................ เต็ม

ตามจํานวนล่วงหน้าที่จะได้รับมามอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการชําระเงินล่วงหน้าก่อนการรับชําระเงิน

ล่วงหน้าน้ัน 

๖.๒ เงินที่เหลอื ... 
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     ๖.๒  เงินที่เหลือ จํานวน ...................... บาท ( .......................................................) 

จะจ่ายให้เมื่อผูซ้ื้อได้รับมอบสิง่ของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว* 

  ข้อ ๗  การรับประกันการชํารุดบกพร่อง 

            ผู้ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่อง หรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาน้ีเป็นเวลา                     

..................ปี................ เดือน นับแต่วันที่ผูซ้ือ้ได้รับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตาม 

สัญญาน้ีเกิดชํารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเน่ืองมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือ

แก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีใช้ในการได้ดีดังเดิม ภายใน ............ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย

ใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ข้อ ๘  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

                                   ในขณะทําสัญญาน้ี ผู้ขายได้นําหลักประกันเป็น.................................................. 

จํานวนเงิน .....................................บาท (......................................................................................... ) 

ซึ่งเท่ากับร้อยละ ..............( ........ %) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผูซ้ื้อ เพ่ือเป็นหลักประกันการ

ปฏิบัติตามสัญญาน้ี 

      หลักประกันทีผู่้ขายนํามามอบไว้ ตามวรรคหน่ึง ผู้ซื้อจะคนืให้ เมื่อผูข้ายพ้นจาก                           

ข้อผูกพันตามสัญญาน้ีแล้ว (ส่วนหลักประกันตามข้อ ๖.๑ ผู้ซื้อจะคืนให้พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย                       

ตามข้อ ๖.๒)  

  ข้อ ๙  การบอกเลิกสัญญา 

         เมื่อครบกําหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญาน้ีแล้ว ถ้าผูข้ายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขาย                

ให้แก่ผู้ซื้อ หรอืส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจํานวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 

       ในกรณีที่ผูซ้ื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซือ้มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคาร   

ผู้ออกหนังสือค้ําประกันตามสัญญา (ข้อ ๖ และ)* ข้อ ๘ เป็นจํานวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่   

ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผูซ้ื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวน หรือเฉพาะจํานวนที่ขาดส่ง แลว้แต่กรณี 

ภายในกําหนด ................. เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ตามราคาที่เพ่ิมขึ้น จากราคาที่

กําหนดไว้ในสัญญาน้ีด้วย 

  ข้อ ๑๐  ค่าปรบั 

        ในกรณีที่ผูซ้ื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาขอ้ ๒ ผูข้ายจะต้องชําระค่าปรับ 

ให้ผูซ้ื้อเป็นรายวัน ในอัตรารอ้ยละ ........... ( .......%) ของราคาส่ิงของที่ยังไมไ่ด้รับมอบนับแต่วันถัดจากวันครบ

กําหนดตามสญัญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นําสิง่ของมาส่งมอบแก่ผู้ซื้อจนถกูต้องครบถ้วน 

การคิดค่าปรับ ... 
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         การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียง

บางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไป ทําให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่ง

มอบสิ่งของน้ันเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด 

        ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ซื้อเห็นว่าผูข้ายไม่อาจปฏิบัติ 

ตามสัญญาต่อไปได้ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือ

ค้ําประกันตามสัญญา (ข้อ ๖ และ)* ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นตามที่กําหนดไว้ 

ในสัญญาข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผูซ้ื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชําระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกําหนด                          

ส่งมอบแล้ว ผูซ้ื้อมีสิทธิที่ปรบัผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

     ข้อ ๑๑  การรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย 

       ถ้าผู้ขายไมป่ฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ                         

ให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งจากผู้ซื้อ                                

     ข้อ ๑๒  การขอขยายเวลาส่งมอบ 

       ในกรณีทีม่ีเหตุสุดวิสัย หรอืเหตุใดๆ อันเน่ืองมาจากความผิด หรือความบกพร่อง              

ของฝ่ายผู้ซื้อ หรือจากพฤติการณ์อันใดอันหน่ึง ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุ                         

ให้ผูข้ายไมส่ามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกําหนดเวลาแห่งสญัญานี้ได้ ผูข้ายมสีทิธิขอขยายเวลา              

ทําการตามสญัญา หรือของด หรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกลา่วพร้อมหลักฐาน เป็น

หนังสือให้ผูซ้ื้อทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุน้ันสิ้นสุด 

    ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสทิธิ 

เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น                        

เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผูซ้ื้อทราบดี             

อยู่แล้วต้ังแต่ต้น 

        การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับตามวรรคหน่ึง อยู่ใน  

ดุลยพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณา 

 

 

 

สัญญาน้ี ... 
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        สญัญาน้ีทําขึ้นสองฉบับ มขี้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ            

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน  

และคู่สญัญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 

 

                                        (ลงลายมือช่ือ) ................................................ ผู้ซื้อ 

                                                 ( ..............................................)  

                                                      (ลงลายมือช่ือ) ................................................ ผู้ขาย 

                                                 ( ..............................................) 

                                                      (ลงลายมือช่ือ) ................................................ พยาน 

                                                 ( ..............................................)  

                                                      (ลงลายมือช่ือ) ................................................ พยาน 

                                                 ( ..............................................)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………... 

หมายเหตุ * เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติมซึ่งส่วนราชการ ผู้ทําสญัญาอาจเลือกใช้ หรือตัดออกได้                 

                  ตามข้อเท็จจรงิ 



ผนวก ฉ 

แบบสัญญาจ้าง 

สัญญาเลขที ่........................................... 

  สัญญาฉบับน้ีทาํขึ้น ณ....................................................................................................... 

ตําบล/แขวง ................................................................. อําเภอ/เขต ................................................... 

จังหวัด ............................................... เมื่อวันที่ .......................... เดือน ......................... พ.ศ. ............. 

ระหว่าง .......................................................... โดย ............................................................................. 

ซึ่งต่อไปในสัญญา เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหน่ึง กับ ................................................................................ 

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ............................................................................................................ 

อยู่เลขที่ ......................... ถนน ................................................... ตําบล/แขวง ..................................... 

อําเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ..................................................................... 

โดย .................................................................................................. ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ............................................................... 

ลงวันที่ ............................................. (และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่ ................................................)* 

แนบท้ายสัญญาน้ี (ในกรณทีีผู่้ขายเป็นบุคคลธรรมดา ใหใ้ช้ข้อความว่า กับ............................................... 

.......................................................... อยู่บ้านเลขที่ .......................... ถนน ......................................... 

ตําบล/แขวง .......................................................... อําเภอ/เขต ............................................................ 

จังหวัด ...............................................................)* ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ี เรยีกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหน่ึง 

  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑  ข้อตกลงว่าจ้าง 

       ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทํางาน .................................................. 

......................................................................................................................................................... 

ณ ..................................................................... ตําบล/แขวง ............................................................ 

อําเภอ/เขต ......................................................... จังหวัด .............................................  ตามข้อกําหนด และ

เง่ือนไขแห่งสัญญาน้ีรวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 

  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเคร่ืองใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพ่ือใช้

ในงานจ้างตามสัญญาน้ี 

  ข้อ ๒  เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 

       เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ี ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

       ๒.๑  ผนวก ๑ ................. (แบบรูป) .................................. จํานวน ................หน้า 

       ๒.๒  ผนวก ๒ ................. (รายการละเอียด) ...................... จํานวน ................หน้า 

  ๒.๓  ผนวก ๓ ... 
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       ๒.๓  ผนวก ๓ ................. (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา) .... จํานวน ................หน้า 

       ๒.๔  ผนวก ๔ .................. (ใบเสนอราคา) ........................  จํานวน ................หน้า 

       ๒.๕  .................................................. ฯลฯ ......................................................... 

           ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีข่ัดแย้งกับข้อความสัญญาน้ี ให้ใช้ข้อความ                             

ในสัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขดัแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ                                 

ตามคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง  

  ข้อ ๓  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

       ในขณะทําสญัญาน้ีผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็น .................................................. 

เป็นจํานวนเงิน ..................................... บาท ( ................................................................................ ) มามอบ

ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันหลักการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 

       หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหน่ึง ผู้ว่าจา้งจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้าง                    

พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาน้ีแล้ว 

 ข้อ ๔  ก.ค่าจ้าง และการจ่ายเงิน 

       (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 

       ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจํานวนเงิน ......................... บาท    

( ..............................................................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวน ............................. บาท 

ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการ 

แต่ละประเภท ดังที่ได้กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงาน และราคา 

         คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจํานวนปริมาณงานที่กําหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง 

หรือใบแจ้งปรมิาณงาน และราคานี้เป็นจํานวนโดยประมาณเท่าน้ัน จํานวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมาก 

หรือน้อยกว่าน้ีก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทํา

เสร็จจริง คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไมเ่ปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้อง 

ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จํานวนปริมาณงาน ในแต่ละรายการแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในสัญญา  

ทั้งน้ี นอกจากในกรณีต่อไปน้ี 

         ๔.๑  เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หน่ึงร้อยย่ีสิบห้า)  

แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน  

และราคา จะจา่ยให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เกา้สิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

๔.๒  เมื่อปรมิาณ … 
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         ๔.๒  เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ)  

ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓   

(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

          ๔.๓  เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณ                

งานที่กําหนดไว้ในสัญญา หรอืใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา                     

และจะจ่ายเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สําหรับงานรายการน้ันในอัตราร้อยละ ๑๗  

(สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการน้ันตามสัญญาโดยประมาณกับปรมิาณงาน 

ที่ทําเสร็จจริง คูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

         ๔.๔  ผู้ว่าจา้งจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น                        

ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นสมควร 

                 ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเน้ืองาน                      

ที่ทําเสร็จจริงเมื่อผู้ว่าจ้าง หรอืเจ้าหน้าทีข่องผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจสอบผลงานทีท่ําเสร็จแล้ว และปรากฏว่า                   

เป็นที่พอใจตรงตามข้อกําหนดแห่งสัญญาน้ีทุกประการ ผูว่้าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานน้ัน                

ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 

                  การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 

รวมทั้งการทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามกําหนดไว้ในข้อ ๒๐ 

  ข้อ ๔  ข.ค่าจ้าง และการจ่ายเงิน 

                 (สําหรับสัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

           ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจํานวนเงิน ................บาท 

(............................................................. ) ซึง่ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวน ............................ ..บาท 

ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ และ

กําหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังน้ี 

        งวดที่ ๑  เป็นจํานวนเงิน .................... บาท ( .................................................. ) 

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ................................ ให้แล้วเสร็จภายใน .................................................. 

            งวดที่ ๒  เป็นจํานวนเงิน .................... บาท ( ..................................................)            

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ........................................ ให้แลว้เสร็จภายใน ................................................. 

....................................................................................ฯลฯ ....................................................................... 

  

งวดสุดท้าย ... 
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                              งวดสุดท้ายเป็นจํานวนเงิน ................. บาท ( ..................................................) 

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทัง้ทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๒๐  

                 * ข้อ ๕  เงินคา่จ้างล่วงหน้า 

                            ผู้จ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงิน ....................... บาท   

( ..................................) ซึ่งเทา่กับร้อยละ................. ของราคาค่าจา้งตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔                                  

                              เงินจํานวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้ที่รบัจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน

ค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง

ล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกําหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทําตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการใช้จ่าย  

และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ัน ดังต่อไปนี้ 

                            ๕.๑  ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน                     

ตามสัญญาเท่าน้ัน หากผู้รับจา้งใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันในทาง

อ่ืน ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติ                 

ตามสัญญาได้ทันที 

                            ๕.๒  เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง             

ไม่อาจแสดงหลกัฐานดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่

หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที  

                            ๕.๓  (สําหรับสญัญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 

                                   ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ก.ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง                    

ในแต่ละเดือนไว้จํานวนทั้งหมด** ทั้งน้ีจนกว่าจํานวนเงินที่หักไว้จะครบตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้า                      

ที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 

                              ๕.๔  เงินจํานวนใดๆ ก็ตามท่ีผูร้ับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือชําระหน้ี                             

หรือเพ่ือชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดท่ีจะจ่าย                       

ให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้า 

                              ๕.๕  ในกรณีทีม่กีารบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่า                

จํานวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจํานวน                       

ที่เหลือน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับถดัจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง   

 

๕.๖.  ก.(สําหรบั ... 
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                              ๕.๖.  ก.(สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 

                                        ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้าง                          

ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจํานวนเงินล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓  

           ๕.๗  ข.(สําหรับสญัญาที่เป็นราคาเหมารวม) 

                                      ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ....................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 **  ข้อ ๖  การหักเงินประกันผลงาน 

                             ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจํานวนร้อยละ ๑๐                        

ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพ่ือเป็นประกันผลงานในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้น                  

ไม่ตํ่ากว่า ๖ เดือน (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจํานวน ...............................................บาท  

(สําหรับสญัญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผูร้ับจา้งมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวาง

หนังสือค้ําประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้าง เพ่ือเป็นหลักประกัน

แทนก็ได้    

                              ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าว             

ตามวรรคหน่ึง ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย   

                   ข้อ ๗   ก.กําหนดเวลาแล้วเสร็จ และสทิธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

                            ภายในกําหนด ........ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงาน

ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงขั้นตอนของการทํางานและกําหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทํางาน หลักต่าง ๆ 

ให้แล้วเสร็จ ** 

                            ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทํางานที่รับจ้างภายในกําหนด ............. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ

หนังสือแจ้ง ใหเ้ริ่มงาน และต้องทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนด ............... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ

แจ้งดังกล่าวน้ัน 

 

 

*  หากการจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ ๒ เป็นการจ่ายตามผลงานของรับจ้างในส่วนที่ปฏิบัติงานเกินกว่า                       

   จํานวนเงินลว่งหน้าให้ผู้ว่าจ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒                            

   แต่ถ้าการจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๒ เป็นจ่ายตามผลงานของรับจ้าง โดยเฉล่ียหักเงินล่วงหน้าออกตามส่วน               

   ของค่าจ้างในแต่ละงวดให้ผู้ว่าจ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดสุดท้าย 

**  ตัดออก หรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 

ถ้ามิได้ ... 
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                             ถ้ามไิด้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา                          

หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา หรือผู้จ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย  

หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  หรือผูค้วบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรกึษา               

ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่บอกเลิกสัญญาน้ีได้ และมีสิทธิจ้างผู้รบัจ้างรายใหม่                 

เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุลว่งไปได้ด้วย 

        การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง                             

พ้นจากความรับผิดชอบ 

     ข้อ ๗ ข.กําหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

                         ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทํางานที่รับจ้างภายในวันที่ ............... เดือน ............... พ.ศ. ........ 

และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ............ 

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา               

หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกิน

กว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจา้งทําผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ                         

ตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรอืบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอํานาจ                        

จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาน้ีได้ และมสีิทธิผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของผู้รับจ้าง                       

ให้ลุล่วงไปได้ด้วย 

                              การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผูร้ับจ้างพ้นจากความ   

รับผิดตามสัญญา 

                   ข้อ ๘   ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง 

                               เมือ่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผูว่้าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้าง               

รายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชํารุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงาน จ้างน้ี

ภายในกําหนด............... ปี .............. เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชํารุดบกพร่อง หรือ

เสียหายน้ันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุไม่ถูกต้อง หรือทําไว้               ไม่

เรียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทําการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย 

โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการน้ีทั้งสิน้ หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทําการดังกล่าวภายใน

กําหนด ....... วัน  นับแต่ที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทําการแก้ไข ให้ถกูต้องเรียบร้อยภายใน 

เวลาที่ผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่ทาํการน้ันเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทํางานน้ัน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออก

ค่าใช้จ่าย 

...........................................................................................................................................................*   

กําหนดเวลา ... 
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กําหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่อง โดยปกติจะเป็นเวลา ๑ ปี แต่ในกรณีการจ้าง 

ว่าจ้างควรจะรับผิดชอบมากกว่า ๑ ปี ตามลักษณะงาน หรือด้วยเหตุใดก็ตาม ก็กําหนดระยะเวลาดังกล่าว

ตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นว่าเหมาะสม 

                     ข้อ ๙  การจ้างช่วง 

                               ผู้รบัจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาน้ีไปจ้างช่วงอีกต่อหน่ึง             

โดยไม่ได้รบัความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งน้ีนอกจากในกรณีที่สญัญาน้ีจะได้รับระบุไว้               

เป็นอย่างอ่ืน ความยินยอมดังกล่าวน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจา้งหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพันธะหน้าที่              

ตามสัญญาน้ี และผู้รับจ้างจะคงยังต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง                 

หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ 

                     ข้อ ๑๐  การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 

                                 ผูร้ับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสทิธิภาพ  

และความชํานาญ และในระหว่างทํางานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผูท้ี่แทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน                

ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้รับจ้าง คําสั่ง หรือคําแนะนําต่าง ๆ                                

ที่ได้แจ้งแก่ผูแ้ทนผู้ได้รับมอบอํานาจน้ัน ให้ถือว่าเป็นคําสั่ง หรือคําแนะนําที่ได้แจ้งแก่รับผู้รับจ้าง การแต่งต้ัง                        

ผู้ควบคมุงานน้ัน จะต้องทําเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งต้ัง               

ผู้ควบคุมงานใหม่ จะทํามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน 

                                 ผูว่้าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวแทนรับมอบอํานาจน้ัน โดยแจ้งเป็นหนังสือ                    

ไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพ่ิม หรืออ้างเป็นเหตุ                        

เพ่ือขยายอายุสัญญาอันเน่ืองมาจากเหตุน้ี 

                   ข้อ ๑๑   ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

                                 ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันอันตรายใดๆ อันเกิด

จากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทําของลูกจ้างของผู้รับจ้าง 

                                ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทําขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย

นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คนืดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยใช้

ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อน้ีจะสิ้นสดุลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานคร้ัง

สุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าว 

ในข้อ ๘ เท่าน้ัน 

ข้อ ๑๒   การจ่ายเงิน ... 
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                    ข้อ ๑๒   การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 

                                ผูร้ับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้มาในอัตรา และตามกําหนดเวลา             

ที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทําสญัญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 

                                ถา้ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก 

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่เอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลกูจา้งของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า 

ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจํานวนน้ันเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 

                                ผูร้ับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสําหรับลูกจา้งทุกคนที่จ้างมาทํางาน                              

โดยครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมท้ังผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย                   

ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุ หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืน                

ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทํางาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมหลักฐาน การ

ชําระเบ้ียประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

                   ข้อ ๑๓  การตรวจงานจ้าง 

                               ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งต้ังกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือ

ควบคุมการทํางานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุม หรอืบริษัทที่ปรึกษาน้ัน มีอํานาจ 

เข้าไปตรวจการงานในโรงงาน และสถานทีท่ี่กําลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวก

และใหค้วามช่วยเหลือในการน้ันตามสมควร 

                               การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาหาทําใหผู้้รับจ้าง             

พ้นความผิดชอบตามสัญญาน้ีข้อหน่ึงข้อใดไม่ 

                   ข้อ ๑๔  แบบรูป และรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 

                                 ผูร้ับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในแบบรูป และรายการ

ละเอียดโดยถ่ีถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูป  และรายการละเอียดน้ันผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจาก                        

หลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รบัจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง 

หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งต้ังเพ่ือให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 

เพ่ิมขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ 

                   ข้อ ๑๕  การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 

                                ผูร้ับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า

จ้าง แต่งต้ังมีอํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพ่ือเป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจที่จะสั่งให้แก้ไข 

เปลี่ยนแปลง ... 
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เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาน้ี หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจ        

การจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการน้ันช่ัวคราวได้ ความล่าช้าในกรณี

เช่นน้ีผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได้ 

                   ข้อ ๑๖  งานพิเศษ และการแก้ไขงาน 

                                ผูว่้าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจา้งทํางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่                

ในเอกสารสญัญา หากงานพิเศษน้ันๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี นอกจากน้ี                  

ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแบบรูปและข้อกําหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาน้ีด้วย                           

โดยไม่ทําให้สญัญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด 

                                 อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่กําหนดไว้ในสัญญาน้ีกําหนดใช้สําหรับงานพิเศษ                           

หรืองานที่เพ่ิมเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กําหนด                       

ไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนํามาใช้สําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง                  

และผู้รับจ้าง จะได้ตกลงกันที่จะกําหนดอัตรา หรือราคา รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่  

เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีทีต่กลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกําหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่                    

ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง                               

แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดําเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปได้ 

                   ข้อ ๑๗  ค่าปรับ   

             หากผูร้ับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา และ                

ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจํานวนเงินวันละ ........ บาท 

และจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการควบคมุงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหน่ึงเป็นจํานวนเงิน                    

วันละ ............ บาท นับถัดจากวันที่กําหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทํางาน

แล้วเสร็จจริง นอกจากน้ีผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการท่ีผูร้ับจ้างทํางานล่าช้า

เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจํานวนค่าปรับ และคา่ใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 

                             ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง                       

จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้  ผูว่้าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้                   

และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกําหนดแล้วเสร็จของงาน ขอให้ชําระค่าปรับแล้ว  

ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่ปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 

ข้อ ๑๘  สทิธิ ... 

 

 



- ๑๐ - 

 

               ข้อ ๑๘  สทิธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสญัญา 

                             ในกรณีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผูว่้าจ้างอาจทํางานน้ันเอง หรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทํางานน้ัน

ต่อเน่ืองจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่รบัจ้างทํางานน้ันต่อเน่ืองมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้น

ช่ัวคราวสําหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะ

เห็นสมควร 

                             ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด 

หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากน้ันผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจํานวนเกินกว่า

หลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการทํางานน้ันต่อ ใหแ้ล้ว

เสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือ

จํานวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้  

                   ข้อ ๑๙  การกําหนดค่าเสียหาย 

                              ค่าปรับ หรือค่าเสยีหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญาน้ี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 

ที่จะหักเอาจากจํานวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับหลักประกัน                       

การปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ 

                              หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้ว                                

ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รบัจ้างทั้งหมด     

                   ข้อ ๒๐  การทําบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 

                              ผู้รบัจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี  รวมทั้งโรงงาน                    

หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ใน            

ความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแล้ว

จะต้องขนย้ายบรรดาเคร่ืองใช้ในการทํางานจ้างรวมท้ังวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างช่ัวคราวต่าง ๆ (ถ้ามี)  

ทั้งจะต้องกลบเกลื่อนพ้ืนดินให้เรียบร้อย เพ่ือให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที 

                   ข้อ ๒๑  กรณีพิพาท และอนุญาโตตุลาการ 

                              ๒๑.๑  ในกรณีที่มขี้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกําหนด                

แห่งสัญญาน้ี หรือเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญาน้ี และคูส่ัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้ง              

หรือข้อพิพาทน้ัน ต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาช้ีขาด 

           ๒๑.๒  เว้นแต่คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะเห็นฟ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียว                 

เป็นผู้ช้ีขาดการระงับข้อพิพาท ให้กระทําโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจะทําหนังสือแสดง 

เจตนาจะให้ ... 



- ๑๑ - 

 

เจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาท และระบุช่ืออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งต้ังส่งไปยังคู่สัญญาอีก

ฝ่ายหน่ึง จากน้ันภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สญัญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้อง

แต่งต้ังอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับ 

ข้อพิพาทน้ันได้ ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการผู้ช้ีขาดภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน 

นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ช้ีขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของ

อนุญาโตตุลาการให้ถือข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบัน อนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม  

หรือตามข้อบังคับอ่ืนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ  และให้กระทําในกรุงเทพมหานครโดยใช้ภาษาไทย  

หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา 

                              ๒๑.๓  ในกรณีที่คูส่ัญญาฝ่ายใดฝา่ยหน่ึงไม่แต่งต้ังอนุญาโตตุลาการฝ่ายตน                 

หรือในกรณีทีอ่นุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งต้ังให้อนุญาโตตุลาการผู้ช้ีขาดได้คู่สัญญาแต่

ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่ง เพ่ือแต่งต้ังให้อนุญาโตตุลาการ หรืออนุญาโตตุลาการ ผู้ช้ีขาดได้ 

แล้วแต่กรณ ี

                              ๒๑.๔  คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ หรืออนุญาโตตุลาการผู้ขี้ขาดแล้ว                

แต่กรณีให้ถือเป็นเด็ดขาด และถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา 

                              ๒๑.๕  คูส่ัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตน และ

ออกค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการดําเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละคร่ึง ในกรณทีี่มีการแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียว

หรือมีการแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการผู้ช้ีขาด ให้อนุญาโตตุลาการ หรืออนุญาโตตุลาการผู้ช้ีขาดเป็นผู้กําหนดภาระ

ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ช้ีขาดคนเดียวแล้วแต่กรณี 

                   ข้อ ๒๒   การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

                              ในกรณีที่มีเหตุสดุวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเน่ืองมาจากความผิด หรือความบกพร่อง              

ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ผู้รับจ้าง                       

ไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไข และกําหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ                  

หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือขอขยายเวลาทํางานออกไป             

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง 

                               ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธ์ิ

เรียกร้องในการท่ีจะขอขยายเวลาทํางานออกไป โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด          

หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 

                              การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา

ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ ๒๓  การใช้เรือไทย ... 



- ๑๒ - 

 

                   ข้อ ๒๓  การใช้เรือไทย 

                              ในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี หากผู้รับจ้างจะต้องสั่ง หรือนําของเข้ามาจากต่างประเทศ

รวมทั้งเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนําเข้ามา เพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นําของ 

เข้ามาเอง หรือนําเข้ามาโดยผา่นตัวแทน หรอืบุคคลอ่ืนใด  ถ้าสิ่งของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือ ในเสน้ทาง

เดินเรือที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

กําหนด ผู้รับจา้งต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอืที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การพาณิชย์นาวี 

ก่อนบรรทุกของน้ันลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น 

ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งน้ีไม่ว่าการสั่งการ หรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบเอฟโอบี,  

ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 

                             ในการส่งมอบงานสัญญาให้แก่ผูว่้าจ้าง ถ้างานน้ันมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รบัจ้าง

จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของน้ัน ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก                  

มาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสทิธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

                             ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย 

หรือเรือที่มีสทิธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้ชําระ

ค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้ว

อย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 

                             ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าว ในสองวรรคขา้งต้น 

ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชําระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ                 

รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชําระเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้  

                   ข้อ ๒๔  มาตรฐานฝีมือช่าง 

                                ผูร้ับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขสําคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมี และใช้ผู้ผ่านการทดสอบ

มาตรฐาน ฝีมอืช่าง จาก .............................................. หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท.               

หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รบัรองให้ข้าราชการได้ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ .....ของแต่ละสาขา

ช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี 

                                 ๒๔.๑ .......................................................................................................... 

                                 ๒๔.๒ .......................................................................................................... 

                                  ........................................................ ฯลฯ ................................................... 

ผู้รับจ้าง ... 
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                                  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําบัญชีแสดงจํานวนช่างทั้งหมด โดยจําแนกตามแต่ละสาขา

ช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายช่ือช่างผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรค

แรก นํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมอืทํางาน 

และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรอืเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลา การทํางานตามสัญญาน้ี ของ

ผู้รับจ้าง 

                                 สญัญาน้ีทําขึ้นเป็นสองฉบับ มขี้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจ

ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน  

และคู่สญัญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 

 

 

                                                           (ลงลายมือช่ือ) ........................................... ผู้ว่าจ้าง 

                                    ( .......................................... ) 

                                                           (ลงลายมือช่ือ) ........................................... ผู้รับจ้าง 

                                    ( .......................................... ) 

                                                           (ลงลายมือช่ือ) ........................................... พยาน 

                                    ( .......................................... ) 

                                                           (ลงลายมือช่ือ) ........................................... พยาน 

                                   ( .......................................... ) 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

*   ตัดออก หรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 

** ในกรณทีี่หน่วยงานผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นเป็นการจําเป็น และสมควรหักค่าจ้างในแต่ละเดือนไว้เพียง       

    บางส่วนก็ได้โดยแก้ไขจํานวนเงินที่จะหักเป็นจํานวนร้อยละ .................... ของค่าจ้างในแต่ละเดือน              

    ตามความเหมาะสมก็ได้ 



ผนวก ช 

ใบสั่งซื้อพัสดุ 

ที่ .................................................                                           กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

                                                                    วันที่ ................. เดือน ................ พ.ศ. ............... 

ถึง .................................................   

 ตามท่ีท่านได้เสนอราคาขาย ............................................ ตาม .................................... น้ัน

คณะอนุกรรมการกีฬากองทัพอากาศ ตกลงรับซื้อพัสดุสําหรับใช้ราชการ ดังรายการต่อไปน้ี 

 

ลําดับ 

 

รายการ 

 

หน่วยนับ 

 

จํานวน 

ราคาหน่วย ราคารวม  

หมายเหตุ บาท สต. บาท สต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 รวม ............. รายการ เป็นเงิน .............      

 รวม ...................... รายการ เป็นเงิน ..........................................บาท ................... สตางค์  

( ......................................................................) 

ให้ท่านส่งพัสดุจํานวนน้ีมายัง ............................................................................................................  

 ภายใน ทันทีนับต้ังแต่วันที่ได้รับใบสั่งซื้อพัสดุเป็นต้นไปตามเง่ือนไขหลังใบสั่งซื้อพัสดุน้ี 

                                       (ลงช่ือ) นาวาอากาศเอก ....................................................... 

                                                       (ตําแหน่ง) ผู้อํานวยการกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

 

 



- ๒ - 

 

เง่ือนไขข้อตกลงหลังใบสั่งซือ้ 

 ข้อ ๑  ผูซ้ื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ........................................................................ ตามท่ี 

................................... และตามใบสั่งซื้อพัสดุที่ .............................. จํานวน .............. รายการ เป็นราคารวม

ทั้งสิ้น ...................... บาท .................. สตางค์ ( ........................................................ ) 

 ข้อ ๒  ผู้ขายสญัญาว่าจะส่งมอบพัสดุที่ซื้อของตามใบสั่งซื้อพัสดุให้แก่ผูซ้ือ้ ณ คลังเก็บพัสดุ 

...................... ภายในวันที่ ................... เดือน ........................ พ.ศ. .................................. ให้ถูกต้อง 

และครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑  แห่งเง่ือนไขหลังใบสั่งซื้อน้ี  พร้อมทั้งหีบห่อ หรอืเคร่ืองรัดพันผูก              

โดยเรียบร้อย 

 ข้อ ๓  ผู้ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่อง หรือข้อขัดข้องของพัสดุตามใบสั่งซื้อพัสดุน้ีเป็น

เวลา ............. ปี ............. เดือน นับต้ังแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบเป็นวันเริ่มต้น และภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 

หากพัสดุตามใบสั่งซื้อพัสดุน้ีเกิดชํารุด บกพร่อง หรือขัดข้อง อันเน่ืองจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้อง

จัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้ราชการได้ดีดังเดิม ภายในวันเริ่มต้น 

 ข้อ ๔  ในวันทาํใบสั่งซื้อพัสดุน้ี ผู้ขายได้นําหลักประกันเป็นเงินสด หรือหนังสือค้ําประกันธนาคาร

ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ฉบับเลขที่ ............................... ลงวันที่ ..................................... 

เป็นจํานวนร้อยละห้า (๕) ของราคาซื้อเป็นเงิน .............. บาท ............... สตางค์ (............................) 

มามอบให้แก่ผูซ้ื้อ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเง่ือนไขหลังใบสั่งซื้อพัสดุน้ี 

 หลักประกันทีผู่้ขายนํามามอบไว้ตามวรรคหน่ึง ผู้ซื้อจะคนืให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพัน              

ตามเง่ือนไขหลังใบสั่งซื้อพัสดุน้ีแล้ว 

 ข้อ ๕  เมื่อครบกําหนดส่งมอบพัสดุตามใบสั่งซื้อพัสดุน้ีแล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบพัสดุที่ตกลง             

ขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบพัสดุทั้งหมดไม่ถกูต้อง หรือส่งมอบพัสดุไม่ครบ หรือส่งมอบพัสดุไม่ครบจํานวน ผู้ซื้อ

มีสิทธิบอกเลิกใบสั่งซื้อพัสดุทัง้หมด หรือบางส่วนก็ได้   

 ในกรณีทีผู่้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่งซื้อพัสดุ ผู้ขายยอมใหผู้ซ้ื้อริบหลักประกัน หรือเรียกรอ้งจาก

ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ําประกันตามเง่ือนไขหลังใบสั่งซื้อพัสดุข้อ ๔ เป็นจํานวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน 

ก็ได้แล้วแต่ผูซ้ือ้จะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจะจัดซื้อพัสดุจากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวน หรือเฉพาะจํานวนที่ 

ขาดส่งแล้วแต่กรณีภายในกําหนด ๖ เดือน นับต้ังแต่วันที่บอกเลิกใบสั่งซื้อพัสดุ โดยนับวันที่บอกเลิกพัสดุเป็น

วันเริ่มต้น ผู้ขายยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึน้จากราคาที่กําหนดไว้ในใบสั่งซื้อพัสดุน้ีด้วย 

 

ข้อ ๖  ในกรณ ี... 
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 ข้อ ๖  ในกรณทีี่ผู้ซื้อไมใ่ช้สิทธิบอกเลิกใบสัง่ซื้อพัสดุ ตามเง่ือนหลังใบสั่งซื้อข้อ ๕ ผู้ขาย                 

ยอมให้ผูซ้ื้อปรบัเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดสอง (๐.๒) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบนับต้ังแต่                        

วันถัดจากวันครบกําหนดตามใบสั่งซื้อพัสดุ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นําพัสดุมาส่งให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 

  ในระหว่างที่มีการปรับน้ัน ถ้าผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามเง่ือนไขหลังใบสั่งซื้อพัสดุ 

ต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่งซื้อพัสดุ และริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ํา

ประกันตามเง่ือนไขหลังใบสัง่ซื้อพัสดุข้อ ๔ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นตามที่กําหนดไว้ 

ในเง่ือนไขหลังใบสั่งซื้อข้อ ๕ วรรคสอง นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกใบสั่งซื้อพัสดุด้วยก็ได้ 

 ข้อ ๗  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขหลังใบสั่งซื้อพัสดุข้อใดด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด

ความเสียหายแก่ผูซ้ื้อแล้ว ผูข้ายยอมรับผิดชอบ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย              

ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขหลังใบสั่งซื้อพัสดุน้ันให้แก่ผูซ้ื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันที่             

ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันที่เริ่มต้น 

 

 

   ................................................................ ผู้ซื้อ 

        ................................................................ ผู้ขาย 

   .................................................................พยาน 

   .................................................................พยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ซ 

ใบสั่งจ้าง 

ที่ ........................................................                            กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

                                                                   วันที่ ................ เดือน ................... พ.ศ. ................. 

ถึง ...................................................... 

 ตามท่ีท่านได้เสนอราคารับจ้าง .......................................................................................... 

ตามท่ี ............................................................................... น้ัน กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

ตกลงว่าจ้างท่านตามรายการต่อไปน้ี 

 

ลําดับ 

 

รายการ 

 

จํานวน 

หมายเหตุ 

บาท สต. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 รวม .............. รายการ เป็นเงิน ...................    

 

 รวม ................... รายการ เป็นค่าจ้าง .......................................... บาท .................. สตางค์ 

( ....................................................................... ) ให้ท่านดําเนินการและปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อตกลง  

หลังใบสั่งจ้างน้ี 

                                             (ลงช่ือ) นาวาอากาศเอก ....................................................... 

                                             (ตําแหน่ง) ผู้อํานวยการกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
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  ข้อ ๑  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างให้ทําการ ...................................ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างที่ 

.................. ........รวมทั้งสิ้น .......................... บาท ...................... สตางค์ ( ................................... ) 

  ข้อ ๒  ผู้รับจ้างตกลงรับทําการตามท่ีกําหนดดังกล่าวในข้อ ๑ โดยสัญญาว่าจะจัดหาสิ่งของ

ชนิดดีใช้เครื่องมือดี และช่างฝีมือเพ่ือประกอบการตามใบสั่งจ้างน้ีจนแลว้เสร็จ 

  ข้อ ๓  ในวันทาํใบสั่งจ้างน้ี ผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็นเงินสด หรือหนังสือค้ําประกันธนาคาร

ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ฉบับที่ ................. ลงวันที่ .................. เดือน ................... พ.ศ. ........ 

เป็นจํานวนร้อยละห้า (๕) ของราคาสิ่งของทั้งหมด เป็นเงิน .................... บาท ( ................................... .) 

มามอบไว้แก่ผูว่้าจ้าง เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเง่ือนไขใบสั่งจ้างน้ี 

   หลักประกันทีผู่้รับจ้างนํามอบไว้ตามวรรคหน่ึง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รบัจ้างพ้นจากข้อ

ผูกพันตามเง่ือนไขหลังใบสั่งจ้างข้อ ๕ วรรคหน่ึงแล้ว 

  ข้อ ๔  ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทาํงานจ้างรายน้ีให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน ........................วัน 

นับต้ังแต่วันที่ ......... เดือน ............ พ.ศ. ......... ซึ่งจะครบกําหนด วันที่ ......... เดือน ........... พ.ศ. ....................

ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จบรบูิรณ์ ภายในกาํหนดเวลาก็ดี หรือล่วงกําหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์

ไปแล้วก็ดี หรอืผู้รับจ้างทําผิดเง่ือนไขใบสั่งจ้าง ข้อหน่ึงข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งจ้างได้ และมี

อํานาจจ้างผู้อ่ืนทํางานน้ีต่อเน่ืองจากผู้รับจ้างได้ด้วย 

   การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกใบสัง่จ้างตามความวรรคหน่ึง ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง 

พ้นจากความรับผิด 

  ข้อ ๕  เมื่องานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว ถ้ามีเหตุ

ชํารุดเสียหายเกิดขึ้นแก่งานจ้างน้ี ภายในกําหนด .............. วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับมอบงาน โดยให้นับวันที่

ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งเป็นเหตุชํารุดเสียหายน้ันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง ต้องรีบทําการ

แก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างจะกําหนด โดยไม่คิดเอาค่าสิ่งของ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่าย

อ่ืนใดจากผู้ว่าจ้างอีก 

   ถ้าผู้ว่าจ้างไม่จัดการแก้ไขข้อความชํารุดเสียหายดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้าง           

ทรงสิทธิที่จะแก้ไขเอง หรือจ้างผู้อ่ืนแก้ไข โดยคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากผูร้ับจ้างก็ได้ 

  ข้อ ๖  ก่อน หรือระหว่างทํางานจ้างอยู่ปรากฏว่าแบบรูป หรือรายการละเอียดต่อท้าย 

ใบสั่งจ้างน้ีคลาดเคลื่อนผิดไปอย่างหน่ึงอย่างใด ผู้รับจ้างสญัญาว่าจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และถา้คําวินิจฉัยน้ี               

ถูกต้องกับ ... 

 



- ๓ - 

 

ถูกต้องกับรายการอันใดอันหน่ึงที่ปรากฏในรูปแบบแล้ว ผูร้ับจ้างต้องถือว่าเป็นอันขาด ถ้าอันหน่ึงอันใด 

มิได้ระบุไว้ในรายการละเอียดแต่เป็นการจําเป็นต้องทําเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ  

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทําการน้ัน ๆ ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม ทั้งน้ีรายการที่คลาดเคลื่อน  

หรือมิได้ระบุไว้ดังกล่าวจะต้องมิใช่ส่วนที่เป็นสาระสําคัญคลาดเคลื่อน หรือมิได้ระบุไว้ดังกล่าว จะต้องมิใช่ส่วน

ที่เป็นสาระสําคัญ 

 ข้อ ๗  ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้               

บอกเลิกใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดําเนินการดังต่อไปน้ี 

   (๑)  ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวัน วันละ .................บาท ( ......................................... ) 

นับต้ังแต่วันที่ล่วงเลยกําหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ทํางานแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

(๒)  เรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการท่ีผู้รบัจ้างทํางานล่าช้า 

          (๓)  เรยีกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจา้งผู้ควบคุมงานน้ันอีกต่อหน่ึง 

นับต้ังแต่ที่ล่วงเลยกําหนดวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน โดยคิดเป็นรายวันละ 

................................. บาท ( ......................................................................................................... ) 

           ในระหว่างที่มีการปรับน้ัน ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามใบสั่งจ้าง 

ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งจ้าง และใช้สิทธิตามใบสั่งจ้างข้อ ๘ นอกเหนือจากการปรับ  

จนถึงวันบอกเลิกใบสั่งจ้างด้วย 

 ข้อ ๘  ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกใบสั่งจ้างแล้ว ผู้รบัจ้างยอมให้ผูว่้าจ้างดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

     (๑)  ริบหลักประกันใบสั่งจ้างดังกล่าวในเง่ือนไขใบสั่งจ้างข้อ ๓ 

     (๒)  ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างที่เพ่ิมขึ้น เพราะจ้างบุคคลอ่ืนทําการน้ีต่อไป           

จนงานแล้วเสร็จสมบูรณ ์

     (๓)  เรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานน้ัน                       

อีกต่อหน่ึงจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ ์

     (๔)  เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง 

 ข้อ ๙  เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกใบสั่งจ้างแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทําขึ้น และสิ่งของต่าง ๆ                  

ที่ได้นํามาไว้ ณ สถานทีท่ํางานจ้างน้ัน โดยเฉพาะเพ่ืองานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิ                  

ของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสยีหายใด ๆ ไมไ่ด้เลย และผูร้บัจ้างยอมให้ผูว่้าจ้างมี

สิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชําระสําหรับงานที่ทําไปแล้ว เพ่ือเป็นประกันการชําระหน้ี 

 

กรณีที่ ... 
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     กรณทีี่ต้องบุคคลอ่ืนทํางานที่ค้างอยู่ให้แลว้เสร็จบริบูรณ์ หากปรากฏว่าเงินค่างาน                  

ที่เหลือจ่ายไมพ่อสําหรับการทํางานรายน้ีเป็นจํานวนเท่าใด ผู้รับจ้างรับผิดชดใช้เงินจํานวนที่ยังขาดอยู่น้ันจน

ครบถ้วน หากมีเงินค่าจ้างตามใบสั่งจ้างที่หกัไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสยีหายยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผูว่้าจ้างจะ

คืนให้แก่ผู้รับจา้งทั้งหมด 

 

      .......................................................... ผู้ว่าจ้าง 

      .......................................................... ผู้รับจ้าง 

      .......................................................... พยาน  

      .......................................................... พยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ๑.  กําหนดความรับผิดชอบเพ่ือความชํารุดบกพร่องตามข้อ ๕ ให้ถือตามระเบียบของทางราชการ 

 ๒.  ค่าปรับตามข้อ ๗ (๑) ใหใ้ช้ตามอัตราที่กองทัพอากาศกําหนด   

 



ผนวก ฌ 

สัญญาจ้างพนักงาน 

เขียนที่ ............................................ 

วันที่ ............... เดือน .................... พ.ศ. ................. 

        ข้าพเจ้า ............................................ อายุ ......... ปี .......... สัญชาติ .......... เช้ือชาติ .......... 

หมายเลขประจําตัว ............................................................อยู่บ้านเลขที่ ............................. หมู่ที่ ..................... 

ตําบล/แขวง .................................................... อําเภอ/เขต ................................. จังหวัด .................................. 

ซึ่งต่อไปน้ีสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหน่ึง 

 กับ ...................................................................................... ประธานกรรมการกีฬากองทัพอากาศ 

ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผู้จ้าง” อีกฝ่ายหน่ึง 

 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทําสัญญากัน มีข้อความ ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑  ผู้รับจ้าง ยอมรับทําการงานที่ผู้จ้างสั่ง กําหนดหรือมอบหมายทุกอย่าง ทั้งยอมประพฤติ 

และปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ และแบบธรรมเนียมของฝ่ายผู้จ้างทุกประการ 

 ข้อ ๒  ผู้รับจ้าง ยอมรับค่าจ้างตามอัตราที่ คณะกรรมการกีฬากองทัพอากาศ กําหนด 

 ข้อ ๓  ถ้าผู้รับจ้างทําให้ผู้จ้างเสียหายด้วยเหตุใด ๆ อันเน่ืองจากความรับผิดชอบ                         

ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างยอมชําระราคา และคา่เสียหายแก่ผูจ้้างจนครบเต็มจํานวน 

 ข้อ ๔  ผู้รับจ้างจะลาออกจากพนักงานการกีฬากองทัพอากาศ ต้องรายงานให้ผู้จ้างทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 ข้อ ๕  ผู้รับจ้างได้วางเงิน ...................... บาท ( ............................................................... ) 

ให้ผู้จ้างยึดไว้เป็นประกันตามสัญญาน้ี 

 ข้อ ๖  ผู้จ้างมสีิทธิจะเลิกสญัญาได้ในเมื่อกองการกีฬากองทัพอากาศ หมดความจําเป็น 

จะต้องจ้าง โดยบอกล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างทราบไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 

 

 

 

 

คู่สัญญา ... 
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 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจความในสญัญาน้ีดีตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ              

ต่อหน้าพยาน 

 

                               (ลงลายมือช่ือ) .........................................ผู้จ้าง 

            ( ...................................... ) 

                                                       (ลงลายมือช่ือ) .........................................ผู้รับจ้าง 

           ( ...................................... ) 

                                                       (ลงลายมือช่ือ) ....................................... พยาน 

           ( .......................................) 

                                                        (ลงลายมือช่ือ) ........................................พยาน 

           ( .......................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ญ 

สัญญาค้ําประกัน 

เขียนที่ ............................................ 

วันที่ ............... เดือน .................... พ.ศ. ................. 

                 ข้าพเจ้า ............................................ อายุ ......... ปี .......... สัญชาติ .......... เช้ือชาติ .................... 

หมายเลขประจําตัว ............................................................อยู่บ้านเลขที่ ............................. หมู่ที่ ..................... 

ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด.................................................... 

ซึ่งต่อไปน้ีสัญญาน้ีจะเรียกว่าผู้ค้ําประกันฝ่ายหน่ึง  

 กับ ............................................................... ประธานกรรมกีฬากองทัพอากาศ ซึ่งต่อไปในสัญญา

น้ีจะเรียกว่า ผู้จ้างอีกฝ่ายหน่ึง 

 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทําสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑  ผู้ค้ําประกันเข้าใจความในสญัญาจ้างพนักงาน ระหว่าง ประธานกรรมการกีฬา

กองทัพอากาศ ผู้จ้าง กับ ....................................................... ผู้รับจ้างโดยตลอดแล้ว 

 ข้อ ๒  ผู้ค้ําประกันสัญญาว่า ระหว่างที่ผู้รับจ้างเป็นพนักงานอยู่น้ี ถ้ากระทําให้ฝ่ายผู้จา้งเสียหาย                   

โดยประการใด ๆ แล้ว เมื่อผู้รบัจ้างไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือชดใช้ไม่ครบ ผูค้้ําประกันยอมรับชําระราคา                   

และค่าเสียหายเต็มจํานวน แต่ไม่เกินจํานวนเงินรายได้ทุกชนิดที่ผู้รับจ้าง ได้รับปกติ ๑ เดือน  

 ข้อ ๓  สญัญาค้ําประกันน้ีให้ถือว่าสิ้นความผูกพันเมื่อผู้รับจ้างได้นําเงินเท่ากับจํานวนเงินได้     

ทุกชนิดที่ผู้รับจ้างได้รับตามปกติ ๑ เดือน มาวางเป็นประกัน 

 คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เข้าใจความในสญัญาน้ีตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ               

ต่อหน้าพยาน   

                                                              (ลงลายมือช่ือ) ............................................. ผู้ค้ําประกัน 

                 ( ............................................. ) 

                                                              (ลงลายมือช่ือ) ............................................. ผู้จ้าง 

                 ( ............................................. ) 

                                                               (ลงลายมือช่ือ) ............................................. พยาน 

                 ( ............................................. ) 

                                                              (ลงลายมือช่ือ) .............................................. พยาน 

                 ( ............................................. ) 

ข้าพเจ้า ... 
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ข้าพเจ้า ......................................... ภริยา หรือสามีของผู้ค้าํประกัน ขอให้ความยินยอมตามหนังสือค้ําประกัน

ฉบับน้ี 

 

 

                                                      (ลงลายมือช่ือ) ............................................. ผู้ให้ความยินยอม 

         ( ............................................. ) 

                                                      (ลงลายมือช่ือ) ............................................. พยาน 

          ( ............................................. ) 

                                                      (ลงลายมือช่ือ) ............................................. พยาน 

                                                                      (…………………………………………) 

 


