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แนวทางการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน/ชุมชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

มาตรการ การดําเนินการ 
1. เปาหมายโครงการ 1.1  สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาในชุมชน เพื่อใหเยาวชนและประชาชนไดใช

เวลาวางในการออกกําลังกาย และสรางความสามัคคีภายในชุมชน 
1.2  จัดหาอุปกรณการกีฬาสอดคลองกับสภาพพื้นที่และความตองการชุมชน 

2. การบริหารโครงการ  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬา
หมูบาน/ชุมชน เพื่อกําหนดประเภทอุปกรณกีฬาสําหรับหมูบาน/ชุมชนและ
ดําเนินการจัดใหมีการใชประโยชนจากอุปกรณและสามารถจัดกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง คณะกรรมการดังกลาว ประกอบดวย 

1. กํานัน/ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน แลวแตกรณี 
2. ผูแทนประชาคมหมูบาน/ชุมชน 
3. ผูนําเยาวชนแตละหมูบาน/ชุมชน 
4. ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงพนักงาน/ขาราชการ 
5. ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น หรือผูแทนสถานศึกษาในเขตทองถิ่นที่มีความรู

ดานการกีฬา หรือ ผูแทนสมาคมกีฬาจังหวัดใหมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
- คัดเลือกอุปกรณกีฬาตามความจําเปนและความตองการของประชาชน

ในหมูบาน/ชุมชน และจัดลําดับความตองการใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินการจัดซื้อ 

- บํารุงรักษาหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดูแลอุปกรณกีฬาใหอยูในสภาพ
ที่สามารถใชงานได 

- วางแผนและจัดกิจกรรมกีฬาของชุมชน/หมูบานอยางตอเนื่อง 
- รายงานผลการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 

3. วิธีการจัดซื้อ วิธีการจัดซื้อใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2538 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดซื้อวัสดุตามความประสงคของคณะกรรมการบริหารโครงการตาม
ระเบียบพัสดุ  
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มาตรการ การดําเนินการ 
4.  ขอเสนอแนะการ

จัดซื้ออุปกรณกีฬา 
4.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงควรใหมีการรับประกันคุณภาพ

อุปกรณกีฬาทุกชนิดเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน (ยกเวน อุปกรณกีฬาที่มี 
อายุการ ใชงานสั้น เชน ลูกแบดมินตัน ฯลฯ ) นับจากวันสงมอบอปุกรณกีฬา 
หากเกิดความเสียหายหรือชํารุดจากการผลิตผูขายตองเปลี่ยนอุปกรณกีฬา
นั้น ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงอยางไมมีเงื่อนไข 

4.2 ในใบสั่งซื้อและใบสงของจะตองระบุชนิดสินคา รวมทั้งยี่หอ รุน ประเทศ
ผูผลิต และจํานวนใหชัดเจน เพื่อมิใหมีปญหาในการตรวจรับวัสดุ 

4.3 การตรวจรับใหพิจารณาตรวจรับอยางเครงครัดเกี่ยวกับรายละเอียด
คุณลักษณะ จํานวน และคุณภาพของอุปกรณกีฬาที่ผูขายนํามาสงมอบ             
ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดในใบสั่งซื้อ 

4.4 คณะกรรมการตรวจรับควรใหมีผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานอุปกรณกีฬา
ประกอบอยูดวยอยางนอย 1 ทาน  

4.5 การตรวจตรา มอก. จะตองมีตรา มอก. หมายเลข มอก. ช่ือขนาดความดันลม 
ช่ือผูทํา หรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนและขอความ
ผลิตในประเทศไทย ประทับเปนรอยลึกบนเนื้ออุปกรณกีฬา 

4.6 อุปกรณกีฬาที่ยังไมรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ใหเรียกหนังสือ
รับรองจากผูขายวาผลิตภัณฑที่เสนอขายไดรับการรับรองจากสํานัก
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษาเดิม) หรือ การกีฬาแหง
ประเทศไทย หรือ สมาคมกีฬาประเภทนั้นๆ แหงชาติ หรือ สหพันธกีฬา
ประเภทนั้นๆ ระดับนานาชาติ หรือ สมาคม ชมรม สโมสรที่เปนการรวมตัว
กันของผูเลนกีฬา ในจังหวัดนั้น ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของผูเลน
กีฬาที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปในจังหวัดนั้น 

4.7 อุปกรณกีฬาทุกชนิด จะตองมีหนังสือรับรองจากผูขาย ซึ่งออกโดยโรงงาน
ผูผลิตวา อุปกรณกีฬาไดใชวัสดุ ขนาด เสนรอบวง น้ําหนัก ฯลฯ ตาม
คุณลักษณะที่กําหนดทุกประการ เชน มีขอความรับรองวาเปนอุปกรณกีฬาที่
ใชวัสดุหนัง PU หรือ PVC กรณีอุปกรณกีฬาที่กําหนดใหใชหนัง PVC 

4.8 อุปกรณกีฬาทุกชนิดจะตองมีหนังสือรับรอง วัน เดือน ป ที่ผลิต จากผูขาย 
ซึ่งออกจากโรงงานผูผลิต เพื่อปองกันการนําเอาของเกาเก็บมาจําหนาย 
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มาตรการ การดําเนินการ 
รายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณกีฬา 
1.  ลูกฟุตบอล  

- ลูกฟุตบอลชนิดหนังอัดหรือเทียบเทา ขนาดเบอร 5 
- ทําดวยหนัง P.U. (Polyurethane) อยางดีไมดูดซับน้ํา จํานวน 32 แผน 
- ขณะสูบลมเต็ม เสนรอบวง 27 - 28 นิ้ว น้ําหนัก 396 - 453 กรัม 
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย โดยที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
และมีเครื่องหมาย มอก. ประทับเปนรอยลึกอยางถาวรที่ลูกฟุตบอลทุกลูก 

- กําหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อใหผูเสนอราคาตองยื่นหนังสือรับรองการผลิต
อุปกรณโดยใชวัสดุ P.U. 

2.  ลูกวอลเลยบอล 
- ลูกวอลเลยบอลชนิดหนังอัดหรือเทียบเทา ขนาดเบอร 5 
- ทําดวยหนัง P.U. (Polyurethane) อยางดี ไมซับน้ํา จํานวน 18 แผนสีตามที่

กติกากําหนด 
- ขณะสูบลมเต็ม เสนรอบวง 65 - 67 เซนติเมตร น้ําหนัก 260 - 280 กรัม 
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย โดยที่สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองมาตรฐาน (มอก.) 
และมีเครื่องหมาย มอก. ประทับเปนรอยลึกอยางถาวรที่ลูกวอลเลยบอลทุกลูก 

- กําหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อใหผูเสนอราคาตองยื่นหนังสือรับรองการผลิต
อุปกรณกีฬาโดยใชวัสดุ P.U. 

5. คุณลักษณะของ 
 อุปกรณกีฬา 

3.  ตาขายวอลเลยบอล 
- ทําดวยเสนวัสดุไนลอนอยางดี สีดํา ถักเปนตาขายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส           

กวาง x ยาว ดานละ 10 เซนติเมตร 
- ขนาดของตาขาย กวาง 1 เมตร ยาว 9.5 - 9.6 เมตร 
- มีแถบหุมดานบนตามความยาวของตาขายทําดวยหนังพีวีซี (PVC) สีขาว 

ความกวาง 5 เซนติเมตร เย็บติดอยางคงทนถาวรตามความยาวที่ปลายสุด
ของแถบหนังเจาะเปนรูปอยางนอยขางละ 1 รู สําหรับรอยเชือกดึงให           
แถบหุมตาขายตึง ดานบนรอยดวยลวดสลิง มีความยาวไมนอยกวา 14 เมตร 
ดานลางรอยดวยเชือกไนลอนจุดตัดไขว 
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มาตรการ การดําเนินการ 
- มีแถบแสดงเขตสนามทั้งสองดานทําดวยหนังพีวีซี สีขาว ความกวาง                

5 เซนติเมตร มีกระดุมยึด สามารถเคลื่อนยายเพื่อปรับตําแหนงได 
- สามารถปรับความตึงของตาขายเพื่อดึงชองของตาขายใหสม่ําเสมอโดย         

ชองตาขายไมเกิดความเสียหาย 
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 

4.  ลูกตะกรอ 
- เปนลูกตะกรอทําดวยใยสังเคราะหช้ันเดียว ลักษณะรูปทรงกลมี 12 รู               

20 จุดตัดไขว 
- มีเสนรอบวง 42 - 44 เซนติเมตร น้ําหนัก 170 - 180 กรัม 
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 

5.  ตาขายเซปคตะกรอ  
- ทําดวยเสนวัสดุไนลอนอยางดี สีดํา ถักเปนชองตาขายสี่เหลี่ยมจัตุรัส                

กวาง x ยาว ดานละ 6 - 8 เซนติเมตร 
- ขนาดของตาขายความกวาง 0.70 เมตร ความยาวไมนอยกวา 6.10 เมตร 
- ดานบนและดานลางของตาขายหุมดวยแถบหนังพีวีซี (PVC) สีขาว                  

กวาง 5 เซนติเมตร 
- ดานบนรอยดวยลวดสลิง ความยาวไมนอยกวา 8 เมตร ดานลาง รอยดวย

เชือกไนลอนสีขาว มีความกวาง 5 เซนติเมตร และมีกระดุมยึด สามารถ
เคลื่อนยายปรับตําแหนงได 

- สามารถปรับความตึงของตาขาย เพื่อดึงใหชองตาขายตรงอยางสม่ําเสมอ 
โดยไมเกิดความเสียหาย 

- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 

 

6. บวงตะกรอ 
- ทําดวยโลหะ หวาย หรือไมก็ได โดยมีเสนผาศูนยกลางของวัสดุที่ใชทํา 1 

เซนติเมตร คัดโคงเปนวงกลม 3 วง เช่ือมติดกันในลักษณะตั้งตรงแตละหวง
มีเสนศูนยกลาง 40 เซนติเมตร เพื่อความสวยงามใหใชกระดาษสีพันรองหวง
และมีตาขายทําดวยเชือกสีขาว 

- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 
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มาตรการ การดําเนินการ 
7.  ลูกเปตอง  

- ทําดวยโลหะชุบฮารดโครม (Hard Chrome) ลักษณะทรงกรม 
เสนผาศูนยกลาง 7.05 - 8.00 เซนติเมตร น้ําหนัก 650 - 800 กรัมตอลูก 

- จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย ลูกเปตอง 6 ลูก (แบงออกเปนสองชุดยอย ชุดยอย
ละ 3 ลูก แตละชุดยอยตองแตกตางกัน) ลูกเปา 1 ลูก เทปวัดระยะมีความยาว
ไมนอยกวา 1 เมตร หนึ่งตลับ กติกาเปตองภาษาไทย 1 เลม และกระเปาบรรจุ
ลูกเปตอง 2 ใบ 

- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 

8.  ลูกบาสเกตบอล 
- เปนลูกบาสเกตบอลชนิดทําดวยยางหรือวัสดุสังเคราะห สีสม ยางชั้นในพัน

ดวยเสนดายไนลอน (Nylon) ขนาดเบอร 7 
- เสนรอบวงขณะสูบลม เสนรอบวง 74.9 - 78 เซนติเมตร น้ําหนัก 567 - 650 กรัม 
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย โดยที่สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม(มอก.) และมีเครื่องหมาย มอก. ประทับที่ลูกบาสเกตบอล ทุกลูก 

9. นวมมวยไทย  
- ทําดวยหนังเทียมอยางดี ไมดูดซับน้ํา ภายในบุดวยฟองน้ําปะติดกับฟองน้ํา

อัดน้ําหนักขางละ 10 ออนซ (284 กรัม) สันหมัดหนา ไมนอยกวา                     
40 มิลลิเมตร 

- ใชแถบรัดขอมือแบบ เวลโคร (Velcro) แทนเชือกผูกนวม กวาง 5 เซนติเมตร 
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 

 

10. เปาลอมวยไทย ชนิดเปายาว 
- ทําดวยหนังเทียมอยางดี ไมดูดซับน้ํา ภายในบุดวยฟองน้ํา 
- มีแถบรัดแบบ เวลโคร (Velcro) หรือเข็มขัดรัด 
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 
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มาตรการ การดําเนินการ 
11. กระสอบทรายสําหรับฝกซอม 

- ทําดวยหนังเทียมอยางดี เคลือบผาไนลอนไวดานหลัง ไมดูดซับน้ําบุสองชั้น
ทั้งใบ ช้ันในบุดวยผาใบ ขนาดไมนอยกวา 10 ออนซ และฟองน้ําหนา             
ไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร 

- ลักษณะรูปทรงกระบอกมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 0.28 เมตรความสูง   
ไมนอยกวา 0.85 เมตร 

- ขอบดานบนมีหวงรอยโซ ไมนอยกวา 4 หวง ความยาวของโซแตละเสน       
ไมนอยกวา 0.60 เมตร 

- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 
12. แบคชกกระสอบ 

- เปนชนิดแบบหัวปดหรือหัวตัด ทําดวยหนังเทียมอยางดี ไมดูดซับน้ํา 
- ภายในบุดวยฟองน้ํา 
- มีแถบรัดขอมือทําดวยยาง (ELASTIC)  
- จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยแบคชกกระสอบ 2 อัน (ซาย - ขวา) 
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 

13. เชือกกระโดดนักมวย 
- ตัวเชือกทําดวย PCV อยางดี ตัวดามทําดวยพลาสติกหรือไมอยางดีตกไมแตก 

มีเสนผาศูนยกลางตัวดามจับประมาณ 3-4 เซนติเมตรเสนผาศูนยกลางเชือก
ไมตํ่ากวา 8 ม.ม. มีความยาวของเชือกรวมกับตัวดามไมตํ่ากวา 2.50 เมตร 

- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 

 

14. ชุดเสากีฬาอเนกประสงค 
- เสาทําดวยอลูมิเนียม 
- เสานอก ภายนอกเปนรูปวงกลมมีรองสัน ภายในเปนรูปวงกลม ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 50 ม.ม. มี 4 รู สําหรับปรับระดับตามกติกา
เซปกตะกรอ, แบดมินตัน และวอลเลยบอล ชาย/หญิง 

- เสาใน มีลักษณะเปนรูปวงกลม ภายในและภายนอกมี 1 รู สําหรับใสกลอน
สปริงเพื่อปรับระดับสูงต่ํา มีความสูง 135 เซนติเมตร หนา ไมนอยกวา1.6 ม.ม. 
วัดจากดานคูขนานไมนอยกวา 42 ม.ม. มีหูกระตายทําดวยแผนเหล็กสปริง 2 หู 
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สําหรับเกี่ยวลวดสลิงเพื่อปรับเสาทั้ง 2 ขาง ใหแข็งแรงดวยลวดสลิง                
ขางละ 2 เสน เพื่อยึดสมอบก 

- ฐานรองรับเสานอก ทําจากแผนโลหะชุบสังกะสีเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 
90 ม.ม.ขึ้นรูปวงกลม เพื่อรองรับเสานอกสูงไมนอยกวา 20 มม. และขึ้นรูป
โคงงอเพื่อเกี่ยวกับลวดสลิงสําหรับปรับความตึงตาขาย 

- ใชไดทั้งสนามปูน, สนามปารเก โดยมีพุกสําหรับยึด สนามดินและ              
สนามหญาใชเหล็กสําหรับยึดฐานรองรับเสานอก 

- มีน้ําหนักไมเกิน 6 ก.ก. เพื่อความสะดวกในการพกพา 
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 

15. เคร่ืองปองกันศีรษะ 
- ทําดวยหนังเทียมอยางดีภายในบุฟองน้ําหรือใยสังเคราะห ดานขางมีหูสองหู

ใตคางมีรูปคางรองรับดานบนมีหูรอยเชือก ดานหลังมีแผนรองกันกระเทือน
ยึดติดแนนดวยแถบรัดแบบเวลโคร 

- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 
16. ไมแบดมินตัน 

- กรอบทําดวยอะลูมิเนียมอยางดี มีความยาวไมเกิน 680 ม.ม. กวางไมเกิน 
230 ม.ม. มือจับกริปพันดวยหนังเทียม P.U. (Polyrethaen)  

- น้ําหนักไมเกิน 120 กรัม 
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 

 

17. ลูกแบดมินตัน 
- มีขนทําดวยขนไก 16 อัน ยาว 64 - 70 ม.ม. 
- ปลายขนแผเปนรูปวงกลมเสนผาศูนยกลาง 58 - 68 ม.ม. 
- มีน้ําหนัก 4.74 - 5.50 กรัม ฐานของลูกมีเสนผาศูนยกลาง 25-28 ม.ม.             

เปนหัวไมกอก 
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 
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18. ตาขายแบดมินตัน 

- ทําดวยวัสดุไนลอนสีเขม มีตาขนาดเทากัน กวาง 20 -22 ม.ม. 
- ขนาดความยาวของตาขายไมนอยกวา 6.10 เมตร ขนาดกวาง 2 ฟุต 6 นิ้ว 
-  มีแถมหุมดวยผาใบหรือหนัง พีวีซี สีขาว ดานบน กวาง 1.5-1.8 นิ้ว 

ดานบนรอยดวยลวดสลิงดานลางรอยดวยเชือกไนลอน 
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 

19. โตะเทเบิลเทนนิสพรอมเสาและตาขาย 
- ทําดวยไมมีความหนาไมนอยกวา 20 ม.ม. มีความยาว 9 ฟุต ความสูงวัดจาก

พ้ืนถึงขอบโตะ 76 ซม. ขาโตะสามารถพับเก็บและเปดใชไดโดยมีลอ
สําหรับเข็น พ้ืนผิวสีเขียวหรือฟา และตองเปนสีดานไมสะทอนแสง 

- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) และมีเครื่องหมาย มอก.ประทับที่โตะเทเบิลเทนนิสอยางถาวร 

- ตาขายทําดวยวัสดุไนลอน มีความสูงจากสวนบนสุดถึงพื้นโตะประมาณ       
6 นิ้ว ความยาวโดยตลอด 6 ฟุต และยื่นออกไปจากความกวางของโตะ          
อีกขางละ 6 นิ้ว ผาตาขายจะตองเปนสีเดียวกับพื้นผิวโตะ 

- เสาทําดวยวัสดุเหล็กหรืออะลูมิเนียม ตองมีที่หนีบ สําหรับยึดติดกับโตะที่
แข็งแรงและมีที่สําหรับผูกตาขายที่สะดวกในการใชเสาเมื่อติดตั้งแลว
จะตองยื่นหางจากโตะขางละ 6 นิ้ว 

 

20. ไมเทเบิลเทนนิส 
- ทําดวยไมประกอบดวยยางเสริมฟองน้ํา 2 ดาน โดยมีสีดํา 1 ดาน และสีแดง 

1 ดาน 
- รูปแบบและขนาดของไมมีความหนาเทากัน ลักษณะแบบเรียบและแข็ง 

ยางที่ติดไมมีความยึดหยุนยึดเกราะลูกไดดี การจับที่ดามไมจะกระชับมือ
และเมื่อกระทบลูกเทเบิลเทนนิสจะมีการกระดอนที่ดี 

- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 
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21. ลูกเทเบิลเทนนิส 

- ทําดวยวัสดุเซลลูลอยด มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 40 ม.ม. มีน้ําหนัก
ประมาณ 2.7 กรัม ใชไดทั้งสีสมและสีขาว 

- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 

22. ตาขายประตูฟุตบอล 
- ทําดวยวัสดุไนลอนสีขาวอยางดี ถักเปนชองตาขายรูปหกเหลี่ยมทุกดาน         

มีความกวางไมนอยกวา 8 เซนติเมตร 
- ขนาดความกวางของผืนตาขายไมนอยกวา 7.32 เมตร ความสูงไมนอยกวา 

2.44 เมตร ความลึกไมนอยกวา 2.0 เมตร 
- มีเชือกไนลอนขนาด 3.5 ม.ม. สีขาว ถักติดดานปลายตาขายโดยรอบ มีไว

ผูกติดกับเสา 
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 

23. ลูกฟุตซอล 
- ทําดวยหนัง P.U. (Polyurethane) อยางดีไมดูดซับน้ํา จํานวน 32 แผนชนิด

หนังอัด 
- ขณะสูบลมเต็ม เสนรอบวง 62 - 64 ซ.ม. มีน้ําหนัก 400 - 440 กรัม เมื่อ

ปลอยบอลลงจากระดับความสูง 2 เมตร (วัดจากสวนบนสุดของบอล)            
ลงกระทบพื้น บอลจะตองกระดอนขึ้นสูงจากพื้นไมนอยกวา 50 ซม.              
ไมเกิน 65 ซ.ม. (วัดจากสวนบนสุด)  

- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 

 

24. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดซื้ออุปกรณกีฬานอกเหนือ จาก 9
ประเภท 23 ชนิดอุปกรณกีฬาดังกลาวขางตนได 
- ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดซื้อและตรวจรับประเภทกีฬาและ

อุปกรณกีฬาที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง มอก. เปนอันดับแรก หาก
อุปกรณกีฬาใดไมมี มอก. รับรอง ใหเลือกซื้อและตรวจรับอุปกรณกีฬาที่
ตรงกับความตองการของหมูบาน/ชุมชนโดยคํานึงถึงอุปกรณกีฬาที่เปนที่
นิยมแพรหลายและไดรับการยอมรับเปนสากลทั่วไป 
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มาตรการ การดําเนินการ 
6. ภายหลังตรวจรับ
อุปกรณกีฬา 

6.1  เมื่อตรวจรับอุปกรณกีฬาเปนที่เรียบรอยแลวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จัดทําขอความอักษรยอขององคการหริหารสวนทองถิ่น เชน อบต. เทศบาล 
เมืองพัทยา หรือ อบจ. และระบุ วัน เดือน ป หมายเลข/จํานวน ที่จัดซื้อ เชน 
1/200 ลงบนอุปกรณกีฬา หรือถุงใสอุปกรณกีฬาและจัดทําบันทึกการสงมอบ
อุปกรณกีฬา พรอมบัญชีอุปกรณกีฬาใหกับคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬา
หมูบาน/ชุมชน 

6.2  การเก็บรักษาและใชประโยชนอุปกรณกีฬา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัด
ใหมีการเก็บรักษาอุปกรณกีฬาซึ่งใชที่ทําการ อบต.หรือจัดสถานที่กลางหมูบาน/
ชุมชนแลวแตกรณี โดยใหมีผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาและวางแนวทางปฏิบัติ
ในการนําอุปกรณไปใช และนํามาเก็บรักษาใหชัดเจน 

6.3  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬา
หมูบาน/ชุมชนจัดใหมีการฝกซอมและแขงขันกีฬาในระดับ หมูบาน/ชุมชน 

7. การกําหนด                 
ราคากลาง 

7.1  ใหตรวจสอบราคาสูงสุดและต่ําสุดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ จัดซื้อ
อุปกรณกีฬาในชนิดและประเภทเดียวกัน ภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ          
ที่ผานมา แลวหาคาเฉลี่ยของแตละป 

7.2  สอบถามสวนราชการในพื้นที่วาเคยซื้ออุปกรณกีฬาประเภทและชนิดเดียวกัน
ในราคาเทาใด 

7.3  ใหนําราคาตามที่ตรวจสอบไดในขอ 7.1 มาเปรียบเทียบขอ 7.2 และให ใชราคา
ตํ่าสุดมากําหนดเปนราคากลาง 
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ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน/ชุมชน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

-------------------------- 
 
1.   ข้ันตอนการปฏิบัติกอนการจัดซื้ออุปกรณกีฬา 

(1) จังหวัด (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด) จัดประชุมผูบริหารสวนทองถิ่น
และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง เพื่อซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการจัดซื้อ
อุปกรณกีฬาหมูบาน/ชุมชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยถือวาการประชุมดังกลาวเปนขั้นตอน
สําคัญของการจัดซื้อ พรอมรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ 

(2) การประชุมในขอ (1) ใหมีหนังสือเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน และมี
หนังสือเชิญสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาในเขตจังหวัด เจาหนาท่ีการกีฬาแหงประเทศไทย
ในเขตจังหวัด หรือเจาหนาท่ีของสมาคมกีฬาตางๆ ในระดับจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิหรือผูท่ีมีความรู
ดานกีฬาภายในเขตจังหวัดเขารวมประชุมดวย เนื่องจากการจัดซื้ออุปกรณกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นปรากฏเปนขาวท่ีสนใจในขณะนี้ 

(3) การซักซอมความเขาใจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรเนนย้ําใหเกิดความเขาใจ
และถือปฏิบัติในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

3.1 ช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน/ชุมชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปใหมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีโดยการออกกําลังกาย และใหเยาวชนได
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนเพื่อหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด 

3.2 เปาหมายของการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน/ชุมชนๆ ละ 7,650 บาท ตองการใหได
อุปกรณกีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐานตามคุณลักษณะที่กําหนดไว และมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และตรง
ตามความตองการของหมูบาน/ชุมชนอยางแทจริง โดยมีเกณฑพิจารณา ดังนี้ 

1) กีฬา 9 ประเภท 23 ชนิดอุปกรณกีฬา (ตามหลักเกณฑการจัดซื้ออุปกรณกีฬา
หมูบาน/ชุมชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 5) โดยประเภทและอุปกรณกีฬาที่มี มอก. รับรองให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกหนังสือรับรอง มอก. ซึ่งออกโดยสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
จากผูขาย และที่มี ISO รับรองจาก 

2) กรณีประเภทกีฬาและอุปกรณกีฬาที่ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐานอุสาหกรรม 
(มอก.) หรือ ISO ใหเรียกหนังสือรับรองจากผูขายวาผลิตภัณฑท่ีเสนอขายไดรับการรับรองจากสํานัก
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พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ หรือ การกีฬาแหงประเทศไทย หรือสมาคม หรือสมาพันธกีฬาประเภท
นั้นๆ หรือ สมาคม ชมรม สโมสรที่เปนการรวมตัวกันของผูเลนกีฬาในจังหวัดนั้น ซึ่งไดจัดตั้งข้ึนเปน
ตัวแทนของผูเลนท่ีไดรับการยอมรับโดยทั่วไปในจังหวัดนั้น (ตามหลักเกณฑ ขอ 4.6) มาประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจในการซื้อและตรวจรับดวย ท้ังนี้ เพื่อเปนหลักประกันวา จะไดอุปกรณกีฬาที่ได
มาตรฐาน 
  การจัดซื้อและตรวจรับอุปกรณกีฬาตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยังคงตองปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ วาดวยการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
พึงระวังมิใหขัดหรือแยงกับ พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2542 

3.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมูบาน/ 
ชุมชน (ตามหลักเกณฑ ขอ 2) 

3.4 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดซื้ออุปกรณกีฬาไดทุกประเภท 
นอกจากที่กําหนดไว [ตามหลักเกณฑ ขอ 5 (24)] 

3.5 กอนการจัดซื้อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ
กีฬา (ตามหลักเกณฑ ขอ 7) 

3.6 ใหช้ีแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคุณลักษณะของอุปกรณกีฬาแตละ
ประเภทวา จะมีวิธีการตรวจรับพัสดุอยางไร เชน 

1) ในการตรวจตรา มอก. จะตองมีตรา มอก. หมายเลข มอก. ช่ือขนาดความดันลม 
ช่ือผูทํา หรือโรงงานทํา หรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียนและขอความผลิตในประเทศไทย ประทับตรา
บนเนื้ออุปกรณกีฬา โดยหมายเลข มอก.สําหรับลูกฟุตบอล คือ มอก.940-2538 ลูกวอลเลยบอล คือ 
มอก.942-2538 และลูกบาสเกตบอล คือ มอก.941-2538 

2) ใหเรียกหนังสือรับรองจากผูขายซึ่งออกโดยโรงงานผูผลิตวา อุปกรณกีฬาได
ใชวัสดุ ขนาด เสนรอบวง น้ําหนัก ฯลฯ เชน มีขอความรับรองวาเปนวัสดุท่ีใชหนัง PU หรือ PVC แลวแต
กรณี ตามคุณลักษณะที่กําหนดไวทุกประการ และใหระบุ วัน เดือน ป ท่ีผลิตดวย (ตามหลักเกณฑขอ 4.7, 
4.8) และใหถือวาหนังสือรับรองนี้เปนสวนหนึ่งในสัญญาหรือขอตกลง 

2.   ข้ันตอนระหวางการจัดซื้อและตรวจรับ 
2.1  ใหสงเจาหนาท่ีของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด และอําเภอ/กิ่งอําเภอ 

เขารวมสังเกตการณจัดซื้อ การตรวจรับอุปกรณกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหคําแนะนํา 
กํากับ ดูแลใหเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด 
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2.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชิญผูแทนคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมูบาน/
ชุมชน รวมเปนสักขีพยาน รวมทดสอบและตรวจรับอุปกรณกีฬา 

2.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตงตั้งผูท่ีมีความรูเรื่องอุปกรณกีฬา เชน ครูพลศึกษาใน
เขตพื้นที่ อยางนอย 1 คน เขารวมเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ 

2.4 ขณะตรวจรับอุปกรณกีฬา ใหผูบริหาร และปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่น พรอมดวย
กรรมการบริหารโครงการกีฬาหมูบาน/ชุมชน ตลอดจนผูเกี่ยวของรวมเปนสักขีพยานชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับพัสดุในการตรวจและทดสอบพัสดุโดยเครงครัด ดังตอไปนี้ 

1) อุปกรณกีฬาที่กําหนดใหมีตรา มอก.เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล บาสเกตบอล ให
ตรวจตรา มอก.พรอมรายละเอียดตามที่ไดใหคําแนะนําไวขางตน ในกรณีสงสัยใหสอบถามจังหวัดหรือ
ติดตอสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) โทร.0-2202-3336 หรือ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น โทร.0-241-9021-3 

2) เปรียบเทียบรายละเอียดของอุปกรณกีฬาที่ปรากฎตามหนังสือรับรองที่ไดรับจาก
ผูขายเทียบกับรายละเอียดท่ีประทับบนอุปกรณกีฬาใหตรงกัน 

3.   ข้ันตอนหลังการตรวจรับอุปกรณกีฬา 
3.1 เมื่อตรวจรับอุปกรณกีฬาไวเปนที่เรียบรอยแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทํา

ขอความอักษรยอขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมระบุวัน เดือน ป หมายเลข/จํานวน ท่ีซื้อท้ังหมด 
เชน 1/200 หมายถึง ลูกที่ 1 ในจํานวน 200 ลูก ลงบนอุปกรณกีฬาหรือถุงใสอุปกรณกีฬา และจัดทํา
บันทึกการสงมอบอุปกรณกีฬา พรอมบัญชีอุปกรณกีฬาใหกับคระกรรมการบริหารโครงการกีฬา
หมูบาน/ชุมชน (ตามหลักเกณฑ ขอ 6) 

3.2 ในการเก็บรักษาและใชประโยชนอุปกรณกีฬา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดใหมีท่ี
เก็บอุปกรณกีฬา ซึ่งใชท่ีทําการ อบต.หรือจัดเก็บสถานที่กลางในหมูบาน/ชุมชน แลวแตกรณี โดยใหมี
ผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาและวางแนวทางปฏิบัติในการนําอุปกรณกีฬาไปใช และนํามาเก็บรักษาให
ชัดเจน 

3.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมูบาน/ 
ชุมชน จัดใหมีการฝกซอมและแขงขันในระดับหมูบาน/ชุมชน อยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหเด็กเยาวชน
และประชาชนไดมีการเลนกีฬาและใชอุปกรณกีฬาใหเกิดประโยชนอยางคุมคา  
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4. ข้ันการติดตามและกํากับดูแลการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน/ชุมชน ขององคปกครอง
สวนทองถิ่น 

ใหหัวหนาสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด ติดตามใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กํากับใหคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมูบาน/ชุมชน จัดกิจกรรมกีฬาอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหมีการนําอุปกรณกีฬาไปใชประโยชนอยางแทจริง และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบ
คุณภาพอุปกรณกีฬา โดยสอบถามหรือติดตามผลจากประชาชนที่นําอุปกรณกีฬาไปใช เพื่อดําเนินการ
ตามหลักประกันคุณภาพอุปกรณกีฬา 

หากปรากฏหลักฐานการทุจริตในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา ใหหัวหนาสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดนําเสนอขอเท็จจริงตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีโดย
เครงครัด และรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ 


