ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างผู้รับจ้างและครูชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าทีส่ อน
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560
ด้ว ยโรงเรีย นฤทธิย ะวรรณาลั ย โดยผู้ อานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลั ย ได้รับมอบ
อานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546
เรื่อง มอบอานาจการสั่งซื้อ สั่งจ้างและการดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการพัส ดุ
มีค วามประสงค์ จ ะด าเนิ น การสอบราคาจ้ าง ผู้ รั บจ้ า งและครู ช าวต่า งประเทศสอนปฏิบั ติ ห น้า ที่ ส อน
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 6 คน ด้วยเงิน รายได้สถานศึกษาปี 2560 โดยมีเงื่อนไข
และรายละเอียดดังนี้
จานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จานวน 4,445 คน
งบประมาณการจัดจ้าง 1,610,000 บาท(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า
1,288,000 บาท(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.
ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน
ฤทธิยะวรรณาลัย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดรับและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และ
กาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ
ผู้ส นใจติด ต่อ ขอรับ เอกสารได้ที่ งานพัส ดุ กลุ ่มบริห ารงบประมาณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ในวัน ที ่ 26 เมษายน 2560 ถึง วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้ง แต่ เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rittiya.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-523-3402-5 ต่อ
149 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พศ. 2560

(นายวิสิทธิ์ ใจเถิง)
ผู้อานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

คุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างและครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2560
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
1. หลักการและเหตุผล(ความเป็นมา)
ในโลกของการติดต่อสื่อสารในปั จจุบั น เทคโนโลยีเจริญก้าวไกล การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ Online
เชื่อมต่อกันทั่วโลกไร้พรมแดน การจัดการเรียนการสอน จึงต้องพัฒนาปรับการเรียนการสอนให้ทันสมัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดีมีปัญญา มีความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออก มี
ศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในเวทีโลกได้ ด้ วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้จัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
มุ่งเน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าคิด กล้า
แสดงออก อย่างมีศักยภาพและความมั่นใจ โครงการดังกล่าวโรงเรียนได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วย
รู ป แบบการจ้ างเหมาบริ การหน่ ว ยงานเอกชนให้ จัดหาครูช าวต่างชาติส อนภาษาอัง กฤษแก่นักเรียนทุ ก
ระดับชั้น อย่างน้อยห้องเรียนละ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและ
เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยหวังว่านักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
โดยตรงและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงต้อง
มีการจ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
2. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจ้ า งเหมาบริ ก ารผู้ รั บ จ้ า งและครู ผู้ ส อนชาวต่ า งประเทศปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อน
ภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2560
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
2.2 เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
2.3 เพื่ อส่ ง เสริ มและพัฒ นาความสามารถของนัก เรีย นด้า นการใช้ภ าษาเพื่อการสื่ อสารอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.5 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. ขอบเขตของการดาเนินงาน (ความรับผิดชอบ)
3.1หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
3.1.1 จัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มาปฏิบัติหน้าที่สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- Native English Speaker จานวน 4 คน สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายทุกระดับชั้น และสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน และเพิ่มเติม
- Native English Speaker จานวน 1 คน สอนวิชา Health Education, Reading, Writing
Communication English, Enrichment ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ EP
- Non Native English Speaker จานวน 1 คน สอนวิชา Mathematics , Science , Health
Education , Information Technology ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ EP

3.1.2 จั ด หาครู ผู้ ส อนชาวต่ างประเทศ ให้ ค รบจ านวน 6 คน หากกรณี ค รูผู้ ส อนชาว
ต่างประเทศไม่มาปฏิบัติหน้าที่ครบตามจานวน ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศมาเพิ่มให้ครบตาม
จานวนและหากกรณี ครูผู้สอนชาวต่างประเทศบกพร่องไม่สามารถดาเนินการสอนได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหา
ครู ผู้ ส อนชาวต่างประเทศมาเปลี่ย นให้ ครบจานวนโดยเร็ว ทั้งนี้ ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก
โรงเรียน
3.1.3 มีประสบการณ์การจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศและมีประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการการนิเทศการสอนครูผู้สอนชาวต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.1.4 จัดส่งรายชื่อครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่โรงเรียนกาหนดไว้มา
พร้อมใบเสนอราคารวมทั้งแนบรูปถ่ายประวัติส่วนตัว การศึกษา ผลงานการสอนในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.1.5 จัดให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้น ฐาน 2551 ที่เน้นผู้เรี ยนเป็นสาคัญ และจัดส่ งให้โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 1 ชุด และ
แผนการสอนรายสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
3.1.6 ต้องเสนอแผนการพัฒนาครูผู้สอนชาวต่างประเทศในรอบระยะเวลาตามบันทึกตก
ลงจ้าง พร้อมทั้งทาแผนนิเทศติดตามประเมินผลประสานงานการเรียนการสอนกับโรงเรียนทุกเดือน เพื่อ
หาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพโดยปฏิบัติการพัฒนาตามแผนการ
จัดการเรียนรู้
3.1.7 ต้องจัดให้ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศมีจานวนชั่วโมงสอนไม่รวมกิจกรรมอื่น ไม่น้อย
กว่า 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เว้นแต่สัปดาห์ใดสถานศึกษาไม่เปิดสอนและมีการประกาศหยุดและมีการสอน
ชดเชย ให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศสอนชดเชยตามประกาศของโรงเรียน และถ้าจาเป็นต้องสอนมากกว่าให้
โรงเรียนและครูผู้สอนชาวต่างประเทศทาการตกลงเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 07.30 น. 16.30 น. และในกรณีที่วันใดมีชั่วโมงสอนตามตารางสอนเกินเวลา 16.30 น. ให้ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศอยู่
สอนจนหมดชั่วโมง
3.1.8 ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตทางาน (Work Permit) จากกรมจัดหางาน ค่าใช้จ่ายใน
การขออนุญาตขยายเวลาพานักอยู่ในราชอาณาจักรไทย จากผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการดังกล่าวให้อยู่ในค่าใช้จ่ายรวมที่ผู้รับจ้างเสนอราคา
3.1.9 กรณี ค รู ผู้ ส อนชาวต่ า งประเทศเข้ า มาสอนในโรงเรี ย นได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า มา
ดาเนินการไม่สามารถสอนได้ตามปกติ เช่น กรณีเจ็บป่วยหรือติดภารกิจต่างๆ ให้แจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วันทาการ และทางผู้รับจ้างจะต้องจัดหาครูต่าวชาติที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กาหนดไว้มา
สอนแทนและสอนชดเชยในกรณีชั่วโมงที่ขาดหายไปตลอดระยะเวลาที่ตกลงจ้าง
3.1.10 ในกรณีที่ผู้รั บ จ้างไม่ส ามารถส่งครูมาสอน และ/หรือ ไม่ส ามารถจัดกิจกรรมให้
นักเรียนมาเรียนชดเชยได้ ผู้รับจ้างต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจานวนเงินร้อยละ 0.01 ของวงเงิน
สัญญาจ้าง นับถัดจากวันที่ครบกาหนดแล้วเสร็จตามสัญญาและผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
มาเปลี่ยนให้ครบจานวนโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกิน 3 วันทาการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางโรงเรียน
3.1.11 ต้องจัดกิจกรรม Day Camp ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นภาคเรียนละ 1 ครั้งโดย
ครูผู้สอนชาวต่างประเทศต้องเป็นผู้มีประสบการณ์และสามารถจัดกิจกรรม Day Camp ให้กับนักเรียน
ทุกระดับ
3.1.12 ต้องให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศทาสัญญาปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ และมี
บทลงโทษที่เข้มงวดหากละเมิดสัญญา
3.2 หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของครู ผู้ ส อนชาวต่ า งประเทศคุ ณ สมบั ติ ข องครู ผู้ ส อนชาว
ต่างประเทศ

1. ครูผู้สอนชาวต่างประเทศต้องเป็นเจ้าของภาษาที่มีสัญชาติอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สหราช
อาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ (อังกฤษ ไอซ์แลนด์ สก็อตแลนด์ เวลล์ ) นิวซีแลนด์ หรือแอฟริกาใต้
จานวน 5 คน
2. ครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2จานวน 1 คน
3.2.1 เป็นชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-55 ปี
3.2.2 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศทุกคนต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นอย่างน้อย และ
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ทาการสอนได้โดยคุรุสภาหรือใบผ่อนผัน อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มี
ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา หรือใบแต่งตั้งผู้สอน กรณีผู้รับจ้างเป็นโรงเรียน
นอกระบบ
3.2.3 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดทาขอบข่าย
รายวิชา (Course Outline) แผนการสอน (Lesson Plan) เอกสารประกอบการสอน ใบงาน ใบความรู้ การ
ควบคุมชั้นเรียน การวัดและประเมินผล
3.2.4 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศสามารถสอนได้ตามตารางสอนของโรงเรียนที่กาหนดให้และ
รวมทั้งภาระงานอื่นๆ ได้ จานวนไม่น้อยกว่า 24 คาบ/สัปดาห์
3.2.5 จะต้องทาหน้าที่อยู่เวรหน้าประตูโรงเรียนตอนเช้าคนละ 1 วัน/สัปดาห์ พูดทักทาย
กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง
3.2.6 ต้องเข้าทางานตามเวลาราชการตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. เสมือนครูประจาการ
ของโรงเรียนและสามารถให้คาแนะนาหรือปรึกษาหารือการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและครู
ชาวไทย พร้อมลงชื่อเข้าทางานและกลับทุกวันทาการ
3.2.7 จะต้องส่งขอบข่ายการเรียนหลังจากที่ได้รับรายละเอียดความต้องการของโรงเรียน
ส่งแผนการสอนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนทาการสอนพร้อมทั้ง เตรียมเอกสารประกอบการสอน ใบ
งาน ใบความรู้ ด้วยตนเอง โดยให้ตรงกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรของโรงเรียน
3.2.8 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ดี
3.2.9 ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
3.2.10 ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือเคยต้องโทษมาก่อนและไม่เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
ใดๆ
3.2.11 สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้
3.2.12 จะต้องเข้าใจในวั ฒ นธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยรวมทั้งปฏิบัติตาม
ระเบียบของโรงเรียน
3.2.13 จะต้องร่วมจัดกิจกรรมพิเศษในวาระเทศกาลหรือวันสาคัญของชาวตะวันตก เช่น
Easter Day, Christmas Day เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาและ
ขนบธรรมเนียมปฏิบัติของวันนั้นๆ
3.2.14 จะต้องจัด กิจ กรรมร่ว มกับครูไทยและสอนเสริม เพิ่มทักษะให้กับนักเรียนที่เป็น
ตัวแทนของโรงเรียน ในการสอบแข่งขันเชิงทักษะหรือชิงทุน หรือทากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ ระดับสห
วิทยาเขต เขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนหรือการแข่งขันตอบปัญหาใน
โครงการต่างๆ รวมทั้งฝึกทักษะละครสั้น(Skit) สามารถเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน

4. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
4.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง ซึ่งมีประสบการณ์ การจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศและ
นิเทศการสอนครูผู้สอนชาวต่างประเทศและมีผลงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.2 มีหนังสือรับรองผลงานซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐหรือสถานศึกษาในการรับจ้างในลักษณะ
งานเดียวกันที่มีวงเงินสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า (80%ของราคากลาง) 1,288,000 บาท(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และ ได้รับงานหน่วยงานของรัฐหรือสถานศึกษาเดียวกัน อย่างน้อย 2 ปี โดยแนบมาพร้อม
การยื่นเสนอราคา
4.3 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
4.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนฤทธิยะวรรณา
ลัยและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาอื่น ณ วันประกาศจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้
4.6 สามารถปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่โรงเรียนกาหนดไว้
5. ระยะเวลาการดาเนินงาน จานวน 1 ภาคเรียน (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2560) โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 เดือน พฤษภาคม 2560 - ปรึกษาและร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
5.4 เดือน มิถุนายน 2560
- ร่วมกับโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักเรียนในภาคเรียนที่ 1
5.5 เดือน กรกฎาคม 2560 ปีการศึกษา 2560
5.6 เดือน สิงหาคม 2560
- จัดทาแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ด าเนิ น การสอนภาษาอั ง กฤษตามรายวิ ช าและตามระดั บ ชั้ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายและเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนกาหนด
- จัดเตรียม Lesson Plan ร่วมกับครูไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ผลิตสื่อการเรียนการสอน
5.7 เดือน กันยายน 2560

- จัดทาแบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
- เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมกับกลุ่มสาระฯ/คน/ชั่วโมง

5.8 เดือน ตุลาคม 2560
5.9เดือน พฤศจิกายน 2560

- จัดทาแบบประเมินผลการเรียนการสอนแจกนักเรียนเป็นรายบุคคล
- จัดทาเอกสารแผนการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2
- ร่วมกิจกรรม Day Camp หมายเหตุ จัดกิจกรรม Day Camp ประจาภาค
เรียนที่ 1 ตามวันเวลาที่เหมาะสม

6. งบประมาณที่ใช้ในการจ้าง
จากเงินรายได้สถานศึกษาวงเงิน 1,610,000 บาท(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

7. การส่งมอบและการจ่ายเงินค่าจ้าง
7.1 การส่งมอบงาน
ผู้รับจ้างต้องดาเนินงานจ้างตามข้อกาหนดให้ถูกต้องเรียบร้อยในแต่ละเดือนและสรุปผลการดาเนินงาน ส่ง
ก่อนให้โรงเรียนทุกวันที่ 27 ของแต่ละเดือน เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจรับงาน
7.2 การจ่ายเงินค่าจ้าง
โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละเดือนโดยมีสรุปผลการดาเนินงานและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดาเนินการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้วในแต่ละเดือนโดยแบ่งจ่ายเงินค่าจ้าง
เป็น 5 งวด โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นเดือน พฤษภาคม 2560 ถึง สิ้นเดือน ตุลาคม 2560
8. เหตุสุดวิสัย/ภัยธรรมชาติ
ในกรณีที่โ รงเรี ย นต้องหยุดดาเนินการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากประกาศของทาง
ราชการ หรือมีเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ จนเป็นเหตุให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดทาการได้และผู้รับจ้าง
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานชดเชยให้จนครบถ้วนเต็มตามจานวนวันเวลาที่จ้างงานไว้
โดยให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน
9. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
9.1 ผู้เสนอราคาต้องจะต้องส่งประวัติ รูปถ่าย ผลงานที่ผ่านมาของครูชาวต่างประเทศ ที่จะมาทา
การสาธิตการสอน ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้โรงเรียนจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ
9.2 ผู้เสนอราคาต้องให้ครูชาวต่างประเทศ ที่จะเป็นผู้สอนจริงสาธิตการสอนให้คณะกรรมการทาการ
พิจารณาและประเมินการสอนตามแบบการประเมินของโรงเรียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา
09.00 น. ณ ห้องเรียน 126 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกาหนดเวลาการสาธิตการสอนคนละ 20 นาที ผู้
ที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเปิดซองใบเสนอราคา
9.3 สาหรับประวัติ รูปถ่าย ผลงานของครูชาวต่างประเทศที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนาจะต้อง
รั บ รองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาราคามีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับผู้เสนอราคาต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน 3 วัน
9.4 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 4 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารเสนอราคาในส่วนที่มิใช่
สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น
9.5 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการเสนอราคาของโรงเรียน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารเสนอราคา ที่เป็น
สาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้

9.4 ในการตัดสินการเสนอราคา หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือ
โรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจ้งข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
9.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการจัด
จ้างโดยวิธีพิเศษ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่
เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณี ที่ ผู้ เ สนอราคาต่ าที่ สุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจด าเนิ น งานตามสั ญ ญาได้
คณะกรรมการการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อ
ได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะ
ไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
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