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เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2560
สอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ
ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2560
ตามประกาศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
......................................................
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างครู
ชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน ประจาปี
งบประมาณ 2560 ตามรายการแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา
1.1 แบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
1.2 เงื่อนไขรายละเอียดการสอบราคาจ้างเลขที่ 2/2560
1.3 แบบใบเสนอราคา
1.4 แบบสัญญาจ้าง
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.7 แบบหนังสือมอบอานาจ
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียน
2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ
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3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือสาเนาทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อก และหรือแบบแสดงเงื่อนไขรายละเอียดการจ้างครูชาวต่างประเทศ
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้เสนอหลักฐานการมีอาชี พรับจ้างสอนภาษาอังกฤษแล้วแต่
กรณี เช่น ส าเนาหนั งสือสัญ ญาจ้างหรือหนังสือรับรอง สาเนาแสดงผลการศึกษา ปริญ ญาตรี หรือเทียบเท่า หรือ
หนั งสื อรั บ รองวุฒิ ที่ แสดงว่าเป็ น ผู้ ที่มีวุฒิ การศึกษาตรงกับคุณ สมบัติ ส าเนาหนังสื อเดินทาง ส าเนาทะเบียนบ้าน
ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) หนังสือ
รับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ เสนอราคาต้องยื่น เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยน แปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกรายการ ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 และ
1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ครบถ้วน โดยรวมค่าจ้าง ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยยื่นซองใบเสนอราคา
ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคาต่อเดือนต่อคน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
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ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกาหนดยืน ราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิ ดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ เสนอราคาจะต้ อ งเสนอก าหนดเวลาด าเนิ น การจ้ างตามระยะเวลาที่ โ รงเรี ย นก าหนด
4.4 ก่ อ นยื่ น ซองสอบราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดู ร่ า งเอกสารและรายละเอี ย ด ให้ ถี่ ถ้ ว น
และ เข้าใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะ
กรรมการเปิ ดซองสอบราคาจ้ างโรงเรีย นอ้อมน้ อยโสภณชนู ปถัม ภ์ โดยระบุ ไว้ที่ห น้าซองว่า "ใบเสนอราคาตาม
เอกสาร สอบราคา เลขที่ 2/2560" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.
2560 เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ณ ห้องบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ และ ใน
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้เสนอราคาจะต้องมานาครูชาวต่างประเทศทาการสาธิตการสอน โดยนาสื่อต่างๆ
ประกอบการสอน และ นาใบรับรองวุฒิการศึกษาฉบับจริง และเอกสารอื่น ๆ ที่กาหนดในคุณลักษณะซึ่งเป็นฉบับ
จริงเท่านั้นมาแสดงต่อหน้าคณะกรรมการ ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
โดยคณะกรรมการจะนามาประกอบในการพิจารณาหาผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างรายใดไม่มาสาธิตการสอน และไม่
น าเอกสารฉบับ จริงมาแสดงต่ อคณะกรรมการในวัน ดังกล่าว โรงเรี ยน ขอสงวนสิท ธิ์ในการที่จะไม่พิ จารณา
เอกสารสอบราคาจ้าง ของผู้รับจ้างรายนั้น
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และคณะกรรมการ ฯ เชื่อว่ามี
การกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออก
จากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หลังจากการสาธิตการสอน
เสร็จสิ้น
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การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิก การเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการ สอบราคา ครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อเดือนต่อคน
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้ เสนอราคารายนั้ น เว้น แต่เป็ น ข้อผิดพลาดหรือผิ ดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น

5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของโรงเรียน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารสอบราคา ที่ เป็ น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตั ด สิ น การสอบราคา หรือ ในการท าสั ญ ญา คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคาหรือ
โรงเรี ย นมี สิ ท ธิ์ ให้ ผู้ เสนอราคาชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง สภาพ ฐานะ หรื อ ข้ อ เท็ จ จริงอื่ น ใดที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เสนอราคา
ได้ โรงเรี ย นมี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ รั บ ราคา หรื อ ไม่ ท าสั ญ ญา หากหลั ก ฐานดั งกล่ าวไม่ มี ค วามเหมาะสมหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ ง
5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรื อราคาหนึ่ งราคาใด หรื อราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน ของโรงเรียนเป็น เด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลื อกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ น
เท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ เสนอราคาต่ าสุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจด าเนิ น งานตามสั ญ ญา
ได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถดาเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะ
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ไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัด เลื อกตามที่ ได้ป ระกาศรายชื่อไว้ เป็ น ผู้ เสนอราคาที่ มีผ ลประโยชน์ ร่ว มกัน กับ ผู้ เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โรงเรียนมี
อานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ และโรงเรียนจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนิน การ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิก การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้าง กับโรงเรียนภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิ นเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ สอบราคา ได้ ให้โรงเรียนยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็ ค ที่ ธ นาคารสั่ งจ่ ายให้ แ ก่ โ รงเรีย น โดยเป็ น เช็ ค ลงวั น ที่ ที่ ท าสั ญ ญาหรือ ก่ อ นหน้ านั้ น ไม่
เกิ น 3 วั น ท าการของทางราชการ และจะต้ อ งเป็ น เช็ ค ที่ ผู้ รั บ เงิ น ไม่ ต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มการเรี ย กเก็ บ เงิ น
6.3 หนังสือค้าประกันสัญญา
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกัน นี้ จ ะคืน ให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับ ถัดจากวัน ที่ผู้ ช นะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 8 งวด ให้กับครูชาวต่างประเทศจานวน 2 คน คนละ
38,000 บาทต่อเดือนต่อคน รวมเป็นเงิน 608,000 บาท ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่สอน
ภาษาอังกฤษ ใน 1 เดือน จานวน 2 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่สอน
ภาษาอังกฤษ ใน 1 เดือน จานวน 2 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 3 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่สอน
ภาษาอังกฤษ ใน 1 เดือน จานวน 2 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 4 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่สอน
ภาษาอังกฤษ ใน 1 เดือน จานวน 2 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 5 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่สอน
ภาษาอังกฤษ ใน 1 เดือน จานวน 2 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
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งวดที่ 6 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่สอน
ภาษาอังกฤษ ใน 1 เดือน จานวน 2 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 7 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่สอน
ภาษาอังกฤษ ใน 1 เดือน จานวน 2 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดสุ ดท้าย เป็ น จานวนเงิน ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาแต่ละเดือน และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้รายงานผลการตรวจรับ
การจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 7 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ ช นะการสอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ น หนั งสื อ หรือท าสั ญ ญาจ้างตามแบบดังระบุ ในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจาก
วันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินรายได้สถานศึกษา งบประมาณประจาปี พ.ศ.
2560 การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินรายได้สถานศึกษาแล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม สอบราคาจ้าง
แล้วถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด ผู้ เสนอราคาซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การพาณิ ช ย์ นาวี ดั ง นี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น าสิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ โรงเรี ย นเจ้ า ท่ า
ภายใน 7 วัน นั บ ถัดจากวัน ที่ผู้ รับ จ้ างสั่ งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น แต่เป็ นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากโรงเรียนเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้ รับ อนุ ญ าตเช่ น นั้ น ก่อนบรรทุ กของลงเรืออื่น หรือเป็น ของที่ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณี ที่ ไม่ ปฏิ บั ติตาม (1) หรือ (2) ผู้ รั บจ้างจะต้องรับผิ ด ตามกฎหมายว่าด้ว ยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
10.3 ผู้ เสนอราคาซึ่ง โรงเรียนได้ คั ดเลื อ กแล้ ว ไม่ ไปท าสั ญ ญาหรือข้ อตกลงภายในเวลาที่ ท าง
ราชการกาหนดดังระบุไว้ ในข้อ 6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 โรงเรีย นสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสั ญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี)
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11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดาเนินการผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
12. เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
22 พฤษภาคม 2560

