ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศทาหน้าที่ปฏิบัติการสอนตามโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา
(Co-teaching) โครงการ English for Integrated Studies EIS และโครงการ Education Hub ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
------------------------------------------------โรงเรียนสวนศรีวิทยา มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศทาหน้าที่ปฏิบัติการ
สอนตามโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของ (Co-teaching) โครงการ English for Integrated Studies : EIS และ
โครงการ Education Hub ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กาหนดราคากลางของงานจ้างใน
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ คิดเป็นเงิน 2,836,800 บาท(สองล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันแปด
ร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รั ฐ ในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญชี ก ลาง ซึ่ ง รวมถึ ง นิ ติบุ ค คลที่ผู้ ทิ้ ง งานเป็ น หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนสวนศรี
วิทยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

10. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ ยื่น ข้อเสนอซึ่งได้รั บ คัดเลื อกเป็นคู่สั ญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
13. ผู้ยื่ นข้อเสนอซึ่งได้รั บคัดเลื อกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่ านบัญชีธ นาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่ นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 เมษายน
2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.suansri.ac.th หรือwww.gprocurment.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077-541050 ต่อ 138 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายังโรงเรีย นสวนศรีวิทยา ผ่านทางอีเมลล์ suansriwittaya @ suansri.ac.th หรือช่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 โดยโรงเรียนสวนศรีวิทยาจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ www.suansri.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 18 เมษายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2561

(นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา

ร่างข้อกาหนดงานและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teaching) โครงการ English for Integrated Studies : EIS
และโครงการ Education Hub ประจาปีงบประมาณ 2561
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้อานวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยาผู้รับมอบ
อานาจ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องการมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ มี ค วามประสงค์ จ ะจ้ า งครู ช าวต่ า งประเทศตามโครงการเรี ย นร่ ว มกั บ เจ้ า ของภาษา
(Co-teaching) โครงการ English for Integrated Studies : EIS และโครงการ Education Hub ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดาเนินการภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 เดือน
ตุลาคม 2561 และภาคเรี ยนที่ 2 ตั้งแต่วัน ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 เดือนมีนาคม 2562
(รวมจานวน 10 เดือน) รายละเอียดตามข้อกาหนดงานและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ตามโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teaching) โครงการ English for Integrated Studies : EIS
และโครงการ Education Hub
จึงขอเผยแพร่รายละเอียดข้อกาหนดงานและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ให้
ความสาคัญในเรื่องการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่ าผู้ เรี ย นมีความส าคัญที่ สุ ด กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนสามารถพั ฒ นาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญในการส่งเสริมการศึกษา เพื่อ
พัฒ นาผู้เรีย น ทั้งในด้านการศึกษา และจิตใจ มีความภาคภูมิใจและซาบซึ้งในเอกลั กษณ์ของชาติ เรียนรู้
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
รวมทั้งสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard
School) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลก (World Citizen) ทั้งนี้มีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
นักเรียนด้านภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การจัดการเรียนการสอนตามโครงการ
เรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teaching) โครงการ English for Integrated Studies : EIS และโครงการ
Education Hub เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และรายวิชาอื่นๆ การจัดค่าย
พัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพทัดเทียมกับ
นานาประเทศ เป็นเยาวชนไทยรุ่นใหม่ เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสื่อสารได้สองภาษา ล้าหน้า
ในทางความคิด สามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์และมีจิตร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลกนั้น รวมทั้งครูได้รั บ
การพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารให้มีส มรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จากการดาเนิน งานของโรงเรีย นด้านการจัดการเรียนการสอนโดยการส่ งเสริมให้มีประสิ ทธิภาพ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานของความเป็นไทย ครอบคลุมผู้เรียน จัดกิจกรรม
อบรม ให้ความรู้ กับ นักเรีย นและครู ให้ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ รวมทั้ง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ๓ และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นาไปสู่ความเจริญงอกงามทั้ง
สติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้อย่างยั่งยืนเป็นสาคัญ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
2.2 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
2.3 เพื่อให้นักเรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
2.4 เพื่อให้นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่ ฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง
2.5 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 50
2.6 เพื่อให้นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้สากล
2.7 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเป็นไปตามเกณฑ์
2.8 เพื่อให้นักเรียนให้มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองในประชาคมอาเซียน
2.9 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถของในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานหรือมีประสบการณ์ในงานจ้างดังกล่าว
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่ของรัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้ บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางตลาด
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราอย่างเป็นธรรม
3.5 นิติบุคคลที่จะเข้ามาเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.6 นิติบุคคลที่จะเข้าเสนอราคากับหน่ว ยของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.7 นิติบุคคลที่จะเข้ามาเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.8 ผู้เสนอราคาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3.9 โรงเรียนสวนศรีวิทยาสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับนิติบุคคลซึ่งไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่ อ
ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล
เป็นผู้ทิ้งงาน หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้นแต่นิติบุคคลนั้นจะมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
4. การเสนอราคา
4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ผู้ เ สนอราคาต้ อ งน าแบบแสดงการลงทะเบี ย นใน ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลาง (e-GP) มายื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคา
4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) หลักประกันซอง
(3) ซองพร้อมใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(4) หลักฐานของครูต่างประเทศทั้งหมด (รายละเอียด/ขอบเขตการดาเนินงาจ้างข้อ 5.15.6) ในวันยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อโรงเรียนสวนศรีวิทยาจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น พร้อมกับซองใบเสนอราคา
5. คุณลักษณะเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ด ส่ ง ครู ช าวต่ า งประเทศที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาจบปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปและมี ใ บ
ประกาศนียบัตรที่แสดงความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL,TOEIC, TESOL หรืออื่นๆ
ที่เทียบเท่าให้กับโรงเรียน

รายละเอียดและการทางานของครูชาวต่างประเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักเรียน
1. ครู ช าวต่ า งประเทศ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อนภาษาอั ง กฤษในโครงการเรี ย นร่ ว มกั บ เจ้ า ของภาษา
(Co-teaching) และโครงการEnglish for Integrated Studies: EIS จานวน 3 คน ที่เป็น Native Speakers
(ประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
2. ครูชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสในโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของ
ภาษา (Co-teaching) และโครงการEnglish for Integrated Studies: EIS จานวน 1 คน ที่เป็นNative Speaker
(ประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส) ที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสสื่อสาร
หมายเหตุ ครูชาวต่างประเทศตามข้ อ 1 และ ข้อ 2 สอนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และรายวิชาอื่นๆ
เป็นภาษาอังกฤษ คือรายวิชาที่เปิดสอนในโครงการ Education Hub ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียน จานวน 25 คน
(1 ห้องเรียน) ตามที่ครูชาวต่างประเทศมีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชานั้นๆ ยกเว้น วิชาวิทยาศาสตร์และวิชา
คณิตศาสตร์ จานวนรวม 88 คาบ เฉลี่ยจานวน 22 คาบต่อสัปดาห์ต่อคน
3. ครูชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ และรายวิชาอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ คือรายวิชาที่
เปิดสอนในโครงการ Education Hub ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียน จานวน 25 คน (1 ห้องเรียน) จานวน 44 คาบ
ต่อสัปดาห์ เฉลี่ยจานวน 22 คาบต่อสัปดาห์ต่ อคน ครูชาวต่างประเทศ จานวน 2 คน ที่เป็น Native Speakers
(ประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร และที่มีวุฒิการศึกษาจบ
ปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 1 คน จบวิชาเอกวิทยาศาสตร์ และอีกจานวน 1 คน จบวิชาเอกคณิตศาสตร์ และมีใบ
ประกาศนียบัตรที่แสดงความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL,TOEIC, TESOL หรืออื่นๆที่เทียบเท่า
ให้กับโรงเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนโดยครูชาวต่างประเทศ ในโครงการ Education Hub ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
คณิตศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์ 1
สังคมศึกษา 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศิลปศึกษา 1(ทัศนศิลป์-ดนตรีไทย)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1(เกษตร-ธุรกิจ-ช่าง)
การออกแบบเทคโนโลยี 1
ภาษาอังกฤษ 1
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
เทคนิคปฏิบัติการ 1
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1
กิจกรรมแนะแนว 1
กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 1
ชุมนุม ครอสเวิร์ด
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1

ภาคเรียนที่ 2
คณิตศาสตร์ 2
วิทยาศาสตร์ 2
สังคมศึกษา 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศิลปศึกษา 2 (นาฏศิลป์-ดนตรีสากล)
วิทยาการคานวณ 1
ภาษาอังกฤษ 2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
สิ่งแวดล้อม 1
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2
กิจกรรมแนะแนว 2
กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 2
ชุมนุม ครอสเวิร์ด
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาที่เปิดสอนโดยครูชาวต่างประเทศ ในโครงการ Education Hub
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เป็นภาษาอังกฤษ)
Curricular Structure of Science-Mathematics Bilingual Program (SMBP)
Suansriwittaya school, Langsuan, Chumphon 86110
Mattayomsuksa 1
Semester 1

Semester 2

Course

Credit/hrs.

Course

Credit/hrs.

Core Course

11/440

Core Course

11/440

Thai 1

1.5/60

Thai 2

1.5/60

Mathematics 1

1.5/60

Mathematics 2

1.5/60

Science 1

1.5/60

Science 2

1.5/60

Social Studies 1

1.5/60

Social Studies 2

1.5/60

History 1

0.5/20

History 2

0.5/20

Health and Physical Education 1

1.0/40

Health and Physical Education 2

1.0/40

Art 1

1.0/40

Art 2

1.0/40

Occupation and Technology 1

1.0/40

Computing Science 1

1.0/40

Technology Design 1

0.5/20

English 2

1.5/60

English 1

1.5/60

Supplementary Course

4.0/160

Supplementary Mathematics 1

1.0/40

Supplementary Mathematics 2

1.0/40

Laboratory Techniques

1.0/40

Environment 1

1.0/40

Reading-Writing 1

1.0/40

Civics1

0.5/20

Reading-Writing 2

1.0/40

Chinese Study 1

0.5/20

Civics 2

0.5/20

Chinese Study 2

0.5/20

Learner Development Activities

Supplementary Course

5.0/200

60

Learner Development Activities

60

- Guidance

20

- Guidance

20

- Students’ Activities

20

- Students’ Activities

20

- Club (Crossword)

20

- Club (Crossword)

20

*Community Service

-

*Community Service

-

Total hours

680

Total hours

Total 1,340 Hours/year

660

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาที่เปิดสอนโดยครูชาวต่างประเทศ ในโครงการ Education Hub ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
(เป็นภาษาอังกฤษ) (ต่อ)
Curricular Structure of Science-Mathematics Bilingual Program (SMBP)
Suansriwittaya school, Langsuan, Chumphon 86110
Mattayomsuksa 1
Extra Activities

Hrs./week

Extra Activities

Hrs./week

Students’ Meeting

-

Students’ Meeting

-

*Reading and Searching for

-

*Reading and Searching for

-

information Activity

information Activity

Buddhism

1

Buddhism

1

Moderate Class, More Knowledge

-

Moderate Class, More Knowledge

-

*Assembly Activity (Homeroom)

-

*Assembly Activity (Homeroom)

-

รายละเอียดและการทางานของครูชาวต่างประเทศ อื่นๆ
1. เป็นเพศชาย โสด มีอายุระหว่าง 23-38 ปี
2. ครู ช าวต่ า งประเทศ ต้ อ งได้ รั บ การตรวจตราหนั ง สื อ เดิ น ทางประเภทคนชั่ ว คราว
(Non-Immigrant Visa "B") จากสถานกงสุลหรือสถานเอกอัครราชทูตไทย ก่อนเดินทางเข้ามาประเทศไทย
3. ครู ช าวต่างประเทศต้องมี ห นังสื ออนุญาตให้ ช าวต่างประเทศประกอบวิช าชีพครูโ ดยไม่ มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
4. ครูชาวต่างประเทศ ต้องมีใบอนุญาตทางาน (Work Permit) ในประเทศไทย
5. ครูชาวต่างประเทศมีความสามารถที่ดีทางด้านการสื่อสารและความสามารถในการทางานเป็น
ทีมร่วมกับครูไทยได้
6. ในกรณีที่ครูชาวต่างประเทศลาหรือไม่มาสอน ผู้รับจ้างต้องส่งครูชาวต่างประเทศมาสอนแทน
หากผู้รับจ้างไม่ส่งครูมาสอนแทนโรงเรียนจะหักเงินจากผู้รับจ้างให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจานวนเงินรายวันไม่เกินร้อย
ละ 0.10 ต่อคนต่อวันของค่าจ้างตามสัญญา
7. ระยะเวลาจ้างงาน ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 เดือน
ตุลาคม 2561 (จานวน 5 เดือน) และภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงวั นที่ 15 เดือน
มีนาคม 2562 (จานวน 5 เดือน) ครูชาวต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกลุ่มงานบริหารวิชาการ
โรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
8. ครูชาวต่างประเทศรักการสอน สามารถสอนนักเรียนในห้องเรียนขนาดใหญ่ ที่มีนั กเรียน 40 42 คนได้โดยมีครูไทยเป็น Co-teachers ในโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา(Co-teaching) โครงการ
English for Integrated Studies : EIS และโครงการ Education Hub
9. ครูชาวต่างประเทศต้องจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียน คือ โครงการอบรมครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ บุคลากร และผู้บริหารในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
จานวน 20 ชั่วโมง
10. ครู ชาวต่างประเทศต้องจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษให้ กับครู ในโครงการ English for
Integrated Studies : EIS ในวันเสาร์ ครั้งละ 1 วันๆละ 6 ชั่วโมง จานวน 3 ครั้งต่อภาคเรียน ในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหรือที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
11. ครูชาวต่างประเทศจะประจาอยู่ที่โรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 น.– 16.30 น.
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดอื่นๆที่โรงเรียนกาหนด
12. ครูชาวต่างประเทศยินดีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ –
อาทิตย์ และวันหยุดอื่นๆ หากโรงเรียนมีกาหนดการและงานพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับงานประจา
13. ครูชาวต่างประเทศเป็นผู้ที่มีความอดทน ยืดหยุ่นกับการทางานหนัก
14. ครูชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจาวัน(Gate Duty) ตอนเช้า ร่วมกิจกรรมหน้าเสา
ธง และร่วมทากิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรืออื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายนอกเหนือจากวันทาการ
ปกติ

15. ครูชาวต่างประเทศทากิจกรรม 2 - Minute Talking หน้าเสาธง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
16. ครูชาวต่างประเทศต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและการอบรมจากผู้รับจ้างให้มี ทัศนคติที่ดีใน
ความเป็นไทย เข้าใจในวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทย แต่งกายเหมาะสม มีมารยาทการ
ทางานในระบบโรงเรียน
17. ผู้รับจ้างต้องจัดผู้ประสานงานคนไทย จานวน 1 คน เพื่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับครู
ชาวต่างประเทศ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้าง
18. ผู้รับจ้างต้องจัดทาเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูในโครงการ English for Integrated
Studies : EIS และโครงการ Education Hub
19. ผู้รับจ้างต้องนัดหมายส่งครูชาวต่างประเทศไปยังโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 2 วัน
พร้อมเข้าที่พักที่ผู้รับจ้างจัดเตรียมหาไว้ให้โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก
20. ผู้รับจ้างเป็นผู้ดาเนินการและประสานงานการขอหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบ
วิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ใบอนุญาตทางานจากจัดหางาน
จังหวัดชุมพร และวีซ่าจากสานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพรให้ครูชาวต่างประเทศ โดยผู้รับจ้างเป็น
ผู้จัดทาเอกสารทั้งหมดและต้องทาหนังสือถึงผู้อานวยการโรงเรียนในการลงนามเอกสารต่างๆ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 วัน
6. ระยะเวลาดาเนินการและการส่งมอบงาน
6.1 ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2561 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการตามโครงการเรียนร่วมกับ
เจ้าของภาษา (Co-teaching) โครงการ English for Integrated Studies : EIS และโครงการ Education
Hub ของโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 เดือนตุลาคม
2561 และภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 เดือนมีนาคม 2562 (รวมจานวน
10 เดือน) รวมระยะเวลา 303 วัน
6.2 การส่งมอบงาน ทุกวันสิ้นเดือน และทางโรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 7 วันทาการ
7. การรับประกัน
ผู้รับจ้างต้องรับประกัน ความเสียหายตามที่ระบุข้อกาหนดงานและขอบเขตของงานในที่ได้
เสนอมาทั้งหมด(ผู้รับจ้างต้องรับประกันความเสียหายตามที่ระบุในข้อกาหนดงานและขอบเขตของงานที่ได้
เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา 10 เดือน ตามที่ระบุในสัญญา
8. วงเงินในการจัดหา
งบประมาณในการดาเนินการครั้งนี้ วงเงิน 2,836,800 บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นหก
พันแปดร้อยบาทถ้วน)
9. หลักเกณฑ์การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการพิจารณาผล
9.1 กรณีราคาต่าสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล
9.2 กรณีมีการเสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาต่ากว่าที่เคยเสนอราคาไว้เดิม

9.3 ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคา
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากจบการประมูล
9.4 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา ในการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี้ “โรงเรียนสวนศรีวิทยา” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมต่าสุด
10. การทาสัญญาและหลักประกันสัญญา
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทาสัญญาจ้าง “โรงเรียนสวนศรีวิทยา”
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของ
ราคาที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ “โรงเรียนสวนศรีวิทยา” ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “โรงเรียนสวนศรีวิทยา” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(2) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการะประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
11. การจ่ายเงิน
โรงเรียนสวนศรีวิทยาให้มีการจ่ายค่าจ้างในการดาเนินงานเป็นรายงวดๆ คืองวดที่ 1 - 11
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562 ระยะเวลา 10 เดือน รวมเป็นเงิน 2,836,800 บาท
(สองล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1/2560
งวดที่ 1 เป็ น จ านวน 10.23% เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้ ด าเนิ น การจ้ า งเหมาครู ช าวต่ า งประเทศท าหน้ า ที่
ปฏิบัติการสอนตามโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teaching) โครงการ English for Integrated
Studies : EIS และโครงการ Education Hub ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เป็ น จ านวน 9.90% เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้ ด าเนิ น การจ้ า งเหมาครู ช าวต่ า งประเทศท าหน้ า ที่
ปฏิบัติการสอนตามโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teaching) โครงการ English for Integrated
Studies : EIS และโครงการ Education Hub ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 เป็ น จ านวน 10.23% เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้ ด าเนิ น การจ้ า งเหมาครู ช าวต่ า งประเทศท าหน้ า ที่
ปฏิบัติการสอนตามโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teaching) โครงการ English for Integrated

Studies : EIS และโครงการ Education Hub ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4 เป็ น จ านวน 10.23% เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้ ด าเนิ น การจ้ า งเหมาครู ช าวต่ า งประเทศท าหน้ า ที่
ปฏิบัติการสอนตามโครงการเรียนร่ วมกับเจ้าของภาษา (Co-teaching) โครงการ English for Integrated
Studies : EIS และโครงการ Education Hub ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 5 เป็นจานวน 9.90% เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศทาหน้าที่ปฏิบัติการ
สอนตามโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teaching) โครงการ English for Integrated Studies :
EIS และโครงการ Education Hub ตั้ งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 6 เป็นจานวน 4.95% เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศทาหน้าที่ปฏิบัติการ
สอนตามโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teaching) โครงการ English for Integrated Studies :
EIS และโครงการ Education Hub ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561และคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ภาคเรียนที่ 2/2561
งวดที่ 7 เป็นจานวน 9.90% เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศทาหน้าที่ปฏิบัติการ
สอนตามโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teaching) โครงการ English for Integrated Studies :
EIS และโครงการ Education Hub ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 8 เป็ น จ านวน 10.23% เมื่ อ ผู้ รับ จ้ า งได้ ด าเนิ น การจ้ า งเหมาครู ช าวต่า งประเทศทาหน้ า ที่
ปฏิบัติการสอนตามโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teaching) โครงการ English for Integrated
Studies : EIS และโครงการ Education Hub ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 9 เป็ น จ านวน 10.23% เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้ ด าเนิ น การจ้ า งเหมาครู ช าวต่ า งประเทศท าหน้ า ที่
ปฏิบัติการสอนตามโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teaching) โครงการ English for Integrated
Studies : EIS และโครงการ Education Hub ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 10 เป็ น จ านวน 9.25% เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้ ด าเนิ น การจ้ า งเหมาครู ช าวต่ า งประเทศท าหน้ า ที่
ปฏิบัติการสอนตามโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teaching) โครงการ English for Integrated
Studies : EIS และโครงการ Education Hub ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 11 เป็ น จ านวน 4.95% เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้ ด าเนิ น การจ้ า งเหมาครู ช าวต่ า งประเทศท าหน้ า ที่
ปฏิบัติการสอนตามโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teaching) โครงการ English for Integrated
Studies : EIS และโครงการ Education Hub ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างของบริษัท ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้าง
ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้ จ่ายเงินจานวนนั้น เป็นค่าจ้าง
ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
12. ค่าปรับผิดสัญญา
12.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถทาให้แล้วเสร็จตามกาหนดไว้ในสัญญา และโรงเรียนสวนศรีวิทยา
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่โรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นจานวนเงินรายวันไม่ เกิน
ร้อยละ 0.10 ต่อคนต่อวันของค่าจ้างตามสัญญา โดยหักจากเงินค่าจ้างในงวดงานที่ตรวจรับงานจ้าง
12.2 ผู้ รับ จ้ างต้องแจ้ งให้ โรงเรียนสวนศรีวิทยาทราบล่ ว งหน้าอย่างน้อย 3 วัน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงครูผู้สอน และมอบหลักฐานของผู้สอนให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกาหนดและ
ขอบเขตของงานโดยการเปลี่ยนแปลงครูผู้สอนให้เป็นอานาจของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนุญาต
12.3 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการแก้ไขปัญหา หากครูชาวต่างประเทศไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาครูชาวต่างประเทศมาสอนแทนให้ครบตาม
จานวนวัน ที่ขาดไปทุกครั้ ง (ครู ต้องมีคุณสมบัติรายละเอียด/ขอบเขตการดาเนินงานจ้าง(หากผู้ รับจ้างไม่
สามารถจัดหาครูมาสอนแทนให้ครบตามจานวนวันที่ขาดไปและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้อง
ชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจานวนเงินรายวันไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อคนต่อวันของค่าจ้างตามสัญญา โดยหัก
จากเงินค่าจ้างในงวดงานที่ตรวจรับงานจ้าง
13. การรับประกันความบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างแล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาการจ้างงาน นับแต่/ถัดจากวันที่

“โรงเรียนสวนศรีวิทยา” ได้รับมอบโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการแก้ไข ภายใน 1 วัน นับแต่/ถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งความบกพร่องไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายโดยผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายนั้นทุกประการ
14. การพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงาน
14.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ไม่ยอมไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ “โรงเรียนสวนศรี
วิทยา” กาหนด
14.2 งานจ้างเหมาเมื่อเกิดข้อบกพร่องขึ้นหรืองานจ้างไม่ได้มาตรฐานทาให้งานบกพร่องเสียหายอย่าง
ร้ายแรงหรือไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงและไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
จากผู้รับจ้าง
15. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
16. คณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
10.1 นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์
ประธานกรรมการ
10.2 นางสาวกรองทอง สีนวน
กรรมการ
10.3 นางสาวสุภกานต์ โพธิ์ขวาง
กรรมการ

