
( สำเนา )
ประกาศโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ)

เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาบริการครูชาวตางชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางเหมาบริการครูชาวตางชาติ

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวด

ราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังส้ิน ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหกแสนบาทถวน)

                 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกโรงเรียนสีกัน

(วัฒนานันทอุปถัมภ) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://www.seekan.ac.th/ หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒-๙๒๘๓๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ

 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

 

วีระชัย บุญอยู 

(นายวีระชัย บุญอยู)

ผูอำนวยการโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันทอุปถัมภ)

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



สำเนาถูกตอง
 

อนันตชัย คติธรรมกุล

(นายอนันตชัย คติธรรมกุล)

 ครู

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

 โดย นายอนันตชัย คติธรรมกุล ครู

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขท่ี ๒/๒๕๖๕



( สำเนา )
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๒/๒๕๖๕

การจางเหมาบริการครูชาวตางชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕

ตามประกาศ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ)

ลงวันที่  ๕ เมษายน ๒๕๖๕

                  โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "โรงเรียน" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจาง

เหมาบริการครูชาวตางชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ โรงเรียน

สีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗   แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกโรงเรียน ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

                                  กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะ

ตองมีการกำหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย

                                  กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา

น้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ
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                                  สำหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                          ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสำเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย

                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หาก

ผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    สำเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

(ถามี)

                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง



ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๖๕ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก โรงเรียน ใหเริ่มทำงาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกโรงเรียนผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแตโรงเรียนจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของโรงเรียน

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                          ๔.๙    ผูยื่นขอเสนอที่เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ โรงเรียนจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอื่น

                          ๕.๒     ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ

อ่ืน (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังน้ี

                                   ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ บริการจัดหาบุคลากรชั่วคราว(๘๐.๑๑.๑๖.๐๐ )

                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๒๐

                                           (๒)   มาตรฐานของสินคาหรือบริการ   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๘๐

                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ



เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขทีโ่รงเรียนกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสำคัญและ

ความแตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ

กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายน้ัน

                          ๕.๔     โรงเรียนสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดัง

ตอไปนี้

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด

ซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียน

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือโรงเรียน มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได โรงเรียนมี

สิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ

มิได รวมท้ังโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ

เปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน

การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

โรงเรียน จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนที่รับฟงได โรงเรียน มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไม

รับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก

โรงเรียน

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาโรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                          ๕.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอ

เสนอรายอื่นท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียง

ลำดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ

๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการ SMEs

                          ๕.๙     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด

จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

                 ๖.     การทำสัญญาจาง



                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับโรงเรียน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะ

ทำสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          ๖.๑     เงินสด

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกโรงเรียน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือกอน

หนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

                          ๖.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

                          ๖.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งโรงเรียน ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          โรงเรียนจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว

โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปน จำนวน ๔ งวด ดังน้ี

                          งวดที่ ๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ประจำเดือน

พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๕ ใหแลวเสร็จภายใน ๗๖ วัน

                          งวดที่ ๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ประจำเดือน

สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๕ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๖๘ วัน

                          งวดที่ ๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ประจำเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน

                          งวดสุดทาย เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให

แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และโรงเรียน ไดตรวจรับ

มอบงานจาง

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกำหนด ดังนี้

                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนำงานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

โรงเรียน จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกำหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง

                 ๙.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทำขอตกลงเปนหนังสือ หรือทำสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา ๑ ป      นับถัดจากวันท่ีโรงเรียนไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายไดสถานศึกษา

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเมื่อ โรงเรียนไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินรายได

สถานศึกษา แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เม่ือโรงเรียนไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของนั้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ



กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา

รพาณิชยนาวี ดังนี้

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางส่ังหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งโรงเรียนไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกำหนดดังระบุไวในขอ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกัน

การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของโรงเรียน คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิ

เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียก

รองคาเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไมได

                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ

ทำการจัดจางครั้งนี้ตอไป

                                   (๒)    มีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกโรงเรียน หรือกระทบ

ตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          โรงเรียน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูรับจางเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทำสัญญากับโรงเรียน ไวช่ัวคราว
 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ)

 ๕ เมษายน ๒๕๖๕



 
 

 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 

การจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ประจ าปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
………………………………………………………. 

1. ความเป็นมา 
 ด้วยโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพ  
มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ 
และศึกษาต่อได้ 
 โรงเรียนจึงมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนจึงมีโครงการเรียนกับเจ้าของภาษา จัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศมาปฏิบัติการสอนให้แก่
นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (IEP) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
และห้องเรียนปกติ โดยครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ในทุกระดับชั้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกๆ ด้าน และเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2.2 เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง และมีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร 
 2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนกับเจ้าของภาษา 
3. เงื่อนไขการจ้าง 
 โรงเรียนประสงค์จัดจ้างครูชาวต่างประเทศ จ านวน 4 อัตรา โดยปฏิบัติหน้าที่สอนในโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (IEP) และโครงการเรียนกับเจ้าของภาษาโดยครูผู้สอนชาว
ต่างประเทศ  โดยมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้ 
 3.1 ครูชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาจาก 5 ประเทศ (Native Speakers) คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ในกรณีที่เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ต้องเป็นประเทศดังต่อไปนี้ 
เนเธอรแ์ลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์ เซาท์แอฟริกา ฟิลิปปินส์ ค่าตอบแทนเป็นไปตามกรมบัญชีกลางก าหนดไว้ ต้องมีคะแนน
การสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 800 คะแนน และแสดงเอกสารการสอบในวันเซ็นสัญญา 
 3.2 ครูชาวต่างประเทศต้องจบสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ได้รับการอบรมการสอน และมี
ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ปี เป็นครูต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม
ตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น (IEP) ตามรายวิชาที่โรงเรียนจัดตารางสอนให้ และวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารกับห้องเรียนธรรมดา  
 3.3 ครูชาวต่างประเทศต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกการสอบสอน มาสอนประจ าที่โรงเรียนสีกัน 
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จ านวนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ประมาณ 1,800 คน สอนตามตารางของโรงเรียน ทั้งห้อง IEP และ
ห้องธรรมดา จ านวนคาบสอนไม่เกิน 22 คาบ/สัปดาห์ ต่อครูชาวต่างประเทศ 1 ท่าน (คาบละ 50 นาที)  
 3.4 ครูชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่การสอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ on-site และ online ตาม
สถานการณ์ เอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนด้วยตนเอง โดยจัดท าต้นฉบับเอกสารการสอนหรือใบงาน และ 
copy print ที่โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ประเมินผลระบบ School ICT และปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ทางโรงเรียนหลังจาก 16.00 น. ในวันท าการได้  
 3.5 ครูชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนตามโอกาส เสมือนเป็นบุคลากรประจ าของโรงเรียนสีกัน 
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
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 3.6 ผู้ เสนอราคา จะต้องแนบเอกสารของทางบริษัทและครูชาวต่างประเทศ ในรูปแบบ PDF file เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  3.6.1 ส าเนาหนังสือเดินทางของครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 
  3.6.2 ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นอย่างน้อยหรือเทียบเท่า 
  3.6.3 ส าเนาใบอนุญาตครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือท าเรื่อง ขอ
อนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา  
  3.6.4 ส าเนาเกียรติบัตรการอบรมเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ออกโดยสถานศึกษาที่
ครูผู้สอนชาวต่างประเทศเคยท าการสอน การอบรมหลักสูตร TEFL / CELTA และ/หรือ TESOL การอบรมภาษา 
วัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับครูชาวต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
  3.6.5 Module (หน่วยการเรียนรู้) ที่ประกอบการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยแนบไฟล์เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

3.7 ผู้เสนอราคาต้องมีใบประสบการณ์ในการรับจ้างงาน การจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ และมีประสบการณ์ 
ในการบริหารจัดการนิเทศการสอนครูชาวต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3.8 ผู้เสนอราคาที่ถูกแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเสนอราคา 
3.9 ผู้เสนอราคาต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีมีคุณสมบัติให้ครบถ้วนและจัดเตรียมเอกสารตามท่ี 

โรงเรียนก าหนดไว้ใน ข้อ 3 
ในกรณีที่ เอกสารไม่ครบ และไม่แนบไฟล์ Module (หน่วยการเรียนรู้ ) ที่ประกอบการสอนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะกรรมการมีสิทธิ์ไม่พิจารณา 
3.10 ผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามประกาศของโรงเรียน ให้น าครูชาวต่างประเทศ 

มาสาธิตการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในวันอังคารที่ 26 เดือนเมษายน 2565 โดยผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
จะต้องส่งครูผู้สอนคนเดียวกันกับครูผู้สอนที่ผ่านการคัดเลือกโดยการสาธิตการสอนจากคณะกรรมการของโรงเรียนสีกัน 
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย ทางผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งครูผู้สอนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ผู้เสนอราคา
ยืนยอมให้ทางโรงเรียน ปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาจ้างทั้งหมดต่อวัน จนกว่าจะส่งครูผู้สอนพร้อมเอกสารที่มี
คุณสมบัติผ่านการพิจารณาของโรงเรียนแล้วมาทดแทน และการจัดจ้างครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณาของ
โรงเรียนมาทดแทนมิได้ภายในเวลา 15 วันหรือในระยะเวลาที่ก าหนด โรงเรียนมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้  
4. หน้าที่ของผู้รับจ้าง 
 4.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  4.1.1 ผู้รับจ้างเป็นผู้ประสานงาน โดยให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2565 
ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 
  4.1.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้ประสานงาน ก ากับ ติดตาม ดูแล ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ โดยต้องเข้าท างานตาม
เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 16.30 น. มาสาย 3 ครัง้ ปรับเงินค่าสอนเท่ากับขาดงาน 1 วัน เสมือนครูประจ าการ
ของโรงเรียน พร้อมลงชื่อเข้าท างานและกลับทุกวันท าการ 
  4.1.3 ผู้รับจ้างเป็นผู้ประสานงาน อบรม นิเทศ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ เพ่ือให้จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นรูปเล่มของปีการศึกษา 2565 โดยต้องส่งแผนการสอนภายในสัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565  
  4.1.4 ผู้รับจ้างต้องประสานงาน ก ากับ ติดตาม ดูแล ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ โดยเน้นการใช้สื่อและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นทักษะการสื่อสาร ทักษะการพูดและการฟังเป็น
หลัก โดยเนื้อหาการสอนสัมพันธ์กับเนื้อหาตาหลักสูตรแกนกลางวิชาภาษาอังกฤษของแต่ละระดับชั้น เพ่ือให้เนื้อหาสาระ
องค์ความรู้สอดคล้องกัน และเกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อนักเรียน 
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  4.1.5 ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศเข้ามาสอนแทน กรณีที่ครูผู้สอนตามสัญญาจ้างมี
อาการเจ็บป่วยหรือครูผู้สอนชาวต่างประเทศติดภารกิจต่างๆ ซึ่งไม่สามารถเข้าสอนตามปกติได้ให้แจ้งโรงเรียนล่วงห น้า
อย่างน้อย 1 วันท าการ กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถจัดส่งครูมาสอนแทนได้ ให้ปรับเงินค่าสอนเท่ากับเงินเดือนครูผู้สอน
ชาวต่างประเทศหารด้วยจ านวนวัน 
  4.1.6 ผู้รับจ้างต้องประสานงาน ก ากับ ติดตาม ดูแล ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ในการท าข้อสอบ ท า
คะแนนให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการรายงานผลการศึกษาผ่านระบบ School ICT ของโรงเรียนเช่นเดียวกับครูผู้สอนวิชา
อ่ืนๆ 
  4.1.7 ผู้รับจ้างต้องประสานงาน ก ากับ ติดตาม ดูแล ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะจ่ายเงินตามจริงเท่าที่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศมา
ปฏิบัติงาน และมีบทลงโทษที่เข้มงวดหากครูผู้สอนชาวต่างประเทศละเมิดสัญญาจ้าง 
  4.1.8 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการพัฒนาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งส่งผู้
ประสานงานเพื่อนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ในปี
การศึกษาดังกล่าวและต้องปฏิบัติตามแผน 
 4.2 ด้านการจัดกิจกรรมและอ่ืนๆ 
  4.2.1 ผู้รับจ้างต้องจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Program) จ านวน 1 ครั้ง และโครงการค่าย 4 ภาษา ให้กับ
นักเรียนห้องเรียนธรรมดาจ านวน 1 ครั้ง และอบรมภาษาอังกฤษพัฒนาศักยภาพครู จ านวน 1 ครั้ง เช่น การจัดค่าย
ภาษาอังกฤษ 3 วัน 2 คืน ให้นักเรียน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดค่ายให้ผู้รับจ้างได้ ให้จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ นอกเวลาเรียนปกติ และมอบเงินสนับสนุนการศึกษาเพ่ือส่งเสริมนักเรียนในการ
ท ากิจกรรมด้านภาษา 
  4.2.2 ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (Work Permit) จากกรมจัดหางาน ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตขยาย
เวลาพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทย จากผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในใบเสนอราคาที่ผู้รับจ้างเสนอราคามาแล้วทั้งสิ้น 
 4.3 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
  ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาให้ครูชาวต่างประเทศรับทราบอย่างละเอียดและ
ครบถ้วน 
5. คุณลักษณะเฉพาะครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 
 5.1 ด้านข้อมูลส่วนตัว 
  5.1.1 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศมีคุณสมบัติ และมีเอกสารครบถ้วน ข้อ 3 
  5.1.2 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ เพศชายหรือหญิง มีอายุระหว่าง 23 - 45 ปี 
  5.1.3 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวงก าหนด  
  5.1.4 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องไม่ติดสิ่งเสพติด หรือ เกี่ยวข้องกับสารเสพติดใดๆ 
  5.1.5 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาให้จ าคุกในคดีอาญา หรือคดีแพ่ง 
กรณีกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 5.2 ด้านการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพทั่วไป  
  5.2.1 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
  5.2.2 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จะต้องจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ช่วงเวลา 15.10 น. – 16.00 น. (คาบ 9) หรือตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  5.2.3 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักเรียนให้สามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของหน่วยงานภายนอกได้ 
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  5.2.4 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตูโรงเรียน ตอนเช้า ระหว่างเวลา 07.00 น. – 
07.30 น. และ ช่วงเย็น ระหว่างเวลา 15.15 น. – 15.45 น. 
  5.2.5 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย เช่น กรรมการการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับวิชาชีพครู มีความขยัน สุภาพ ความอดทน รักงานสอน และอุทิตเวลาให้กับ
การท างาน ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจะต้องละเว้นจากการรับจ้างท างานอ่ืนหรือประกอบอาชีพใดๆ ตลอดอายุสัญญา  
  5.2.6 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องมีส่วนร่วมกับครูผู้สอนคนไทยในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และ
กิจกรรมพิเศษตามวาระเทศกาลหรือวันส าคัญของชาวตะวันตก เช่น Christmas Day เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาและขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของวันนั้นๆ 
  5.2.7 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆสามารถปรับตัวและ
ประพฤติตนได้เหมาะสม 
  5.2.8 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถท างานเป็นทีม เข้ากันได้ดีกับเพ่ือนร่วมงาน พร้อมรับรู้ปัญหา 
ปรับปรุง แก้ไข แนะน า อย่างกัลยาณมิตร เป็นผู้มีความรักในอาชีพครู  
  5.2.9 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบ on-site 
และ online  
6. เงื่อนไขพิเศษ 
 6.1 กรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม (ด้านการจัดการเรียนการสอน) และครูผู้สอนชาวต่างประเทศไม่ปฏิบัติตาม (ด้าน
การปฏิบัติงาน บุคลิกภาพทั่วไป) จะต้องถูกปรับร้อยละ 0.1 ต่อครั้งของงบประมาณตามสัญญา 
 6.2 กรณีมีเหตุสุดวิสัย 
  ในกรณีที่โรงเรียนต้องปิดสถานศึกษา หยุดท าการเรียนการสอน เนื่องจากประกาศของทางราชการหรือ
มีเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น Covid-19  น้ าท่วม  แผ่นดินไหว ไฟไหม้ 
การประท้วงจากการเมือง การจลาจล  ปิดถนน การก่อการร้าย จนเป็นเหตุให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดท าการได้ และผู้รับ
จ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้  โรงเรียนจะแจ้งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่สอนเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ คลี่คลายเป็นปกติ  และผู้รับ
จ้างจะต้องปฏิบัติงานชดเชยให้ครบถ้วนตามจ านวนวัน เวลา ที่จ้างงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ระยะเวลาจัดจ้างทั้งสิ้น 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566  
8. ระยะเวลาส่งมอบงาน หรือ งานจ้าง 
 ตามท่ีก าหนดในสัญญาจ้าง 
 

9. วงเงินงบประมาณในโครงการ 
 เงินรายได้สถานศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) 
10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
567 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

   เบอร์โทร  : 02-9283840 
   เบอร์แฟกซ์  : 02-9283840 
 e-mail  : skschoolbudget@gmail.com 
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