ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ
.........................................................................
ด้วยโรงเรียนโยธินนุกูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น) ตามโครงการจัดสอนเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียน
โรงเรียนโยธินนุกูล จํานวน ๖ คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๙๓๘,๒๒๐.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อย
ยี่สิบบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับโรงเรียนโยธินนุกูล
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่โรงเรียนโยธินนุกูล
ในวันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นที่ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนโยธินนุกูลกําหนด
(รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๒ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
กําหนดยื่นซองสอบราคา ณ ห้องธุรการ โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๔-๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ในเวลา
ราชการ หรือยื่นโดยตรงในวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง
๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อําเภอเมืองนครราชสีมา
กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างเหมาได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนโยธินนุกูล ระหว่างวันที่
๑๔- ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๕-๒๗๒๗ ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔

โรงเรียน
โทร ๐-๔๔๒๔๒๕๐๙, ๐๔๔- ๒๕๒๗๒๗
โทรสาร ๐๔๔- ๒๕๖๕๑๘

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๕๗
สอบราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโยธินนุกูล
ตามประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล
ลงวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
**********************************************************
ด้วยสถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่น) ตาม
โครงการจัดการสอนเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล ได้พัฒนา
ตนเองทางด้านภาษาต่างประเทศอย่างเต็มศักยภาพ จํานวน ๖ คน (ครูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ คน เป็น
เงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท ครูสอนภาษาจีน(เป็นคนชาติจีน) จํานวน ๑ คน เป็นเงิน ๑๙๙,๕๐๐ บาท ครูสอน
ภาษาจีน(เป็นคนชาติไทย) จํานวน ๑ คน เป็นเงิน ๑๑๓,๒๔๐ บาท ครูสอนภาษาเกาหลี จํานวน ๑ คน
เป็นเงิน ๑๑๓,๒๔๐ บาท ครูสอนภาษาญี่ปุ่น จํานวน ๑ คน เป็นเงิน ๑๑๓,๒๔๐ บาท) รวมทั้งสิ้น
๙๓๘,๒๒๐.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด
ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.๒ ไม่เป็นผู้ถูกเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับโรงเรียน
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายการอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน
โยธินนุกูล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้
๒.๕ คุณสมบัติเฉพาะตามที่โรงเรียนโยธินนุกูล กําหนด ตามรายการแนบท้ายเลขที่ ๑
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้

๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ชุด (กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
๓.๒ ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทํางาน
๓.๓ วุฒิการศึกษา เกี่ยวกับการเสนอราคา
๓.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองการทํางาน(ถ้ามี)
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน (ทํา
การ)
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนโยธินนุกูลให้เริ่มทํางาน
๔.๓ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่.๒/
๒๕๕๗....” โดยยื่นตรงต่อโรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. ในวัน
และเวลาราชการ
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการ
กําหนดเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วยคุณสมบัติ และคะแนนการสาธิต
การสอน
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น
๕.๓ โรงเรียน สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียนโยธินนุกูล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ โรงเรียนโยธินนุกูล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินของโรงเรียนโยธินนุกูลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียน
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระทําไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาทุกราย จะต้องสาธิตการสอนในวันเปิดซอง หรือตามที่โรงเรียนได้นัดหมาย
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการสาธิตการสอน หรือคะแนนในการสาธิตการสอนไม่ผ่านเกณฑ์ให้
คณะกรรมการพิจารณา ผู้เสนอราคาที่เข้าทําการสาธิตการสอนเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจง
ไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ โรงเรียนโยธินนุ
กูล

ภายใน...๓...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หรือตามที่โรงเรียนได้นัดหมายและจะต้องวางหลักประกัน

สัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดย
ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนโยธินนุกูล โดยเป็นเช็คลงวันที่ทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ
๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗. การชําระเงิน
โรงเรียนโยธินนุกูล จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด ของแต่ละบุคคล เมื่อปฏิบัติการสอนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลา ตามที่ระบุในสัญญา

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒
เดือน นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้ลงนามในสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องรับจัดการดําเนินการ นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งความบกพร่อง
๑๐. ผู้เสนอราคา ซึ่งโรงเรียนโยธินนุกูล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดระบุไว้ในข้อ ๖ โรงเรียนโยธินนุกูลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑.๑ ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณระหว่างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ การลงนามในสัญญา จะทําได้ต่อเมื่อ “โรงเรียน” ได้รับอนุมัติเงินหมวดค่าใช้สอย ประเภท ๑.๒.๑.๒
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าจ้างเหมาครูสอน
ภาษาต่างประเทศ
๑๑.๒ โรงเรียนโยธินนุกูลสงวนสิทธิ ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการสอน ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
โรงเรียนโยธินนุกูล
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

