
 
 

 

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

การจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
………………………………………………………. 

๑. ความเป็นมา 
 ด้วยโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพ  
มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบ
อาชีพ และศึกษาต่อได้ 
 โรงเรียนจึงมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนจึงมีโครงการเรียนกับเจ้าของภาษา จัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศมาปฏิบัติการสอนให้แก่
นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( IEP ) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
และห้องเรียนปกติ โดยครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ในทุกระดับชั้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกๆ ด้าน และเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ๒.๒ เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง และมีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนานักเรยีนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนกับเจ้าของภาษา 
 

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ดังกล่าว 
 ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาไม่มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อย
กว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่โรงเรียนเชื่อถือ 
 ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท าสัญญา
ตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ ( กวพ. ) ก าหนด 
 ๓.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล 
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๔. เงื่อนไขการจ้าง 
 โรงเรียนประสงค์จัดจ้างครูชาวต่างประเทศ จ านวน ๔ อัตรา โดยปฏิบัติหน้าที่สอนในโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( IEP ) และโครงการเรียนกับเจ้าของภาษาโดยครูผู้สอนชาว
ต่างประเทศ  โดยมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้ 
  ๔.๑ ครูชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาจาก ๕ ประเทศ ( Native Speakers ) คือ สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ในกรณีที่เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ๒ ต้องเป็นประเทศ
ดังต่อไปนี้ เนเธอแลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์ เซาท์แอฟริกา ต้องมีคะแนนการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คะแนน และ
แสดงเอกสารการสอบ 
  ๔.๒ ครูชาวต่างประเทศต้องจบสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ได้รับการอบรมการสอน และมี
ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๒ ปี เป็นครูต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม
ตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น ( IEP ) ตามรายวิชาที่โรงเรียนจัดตารางสอนให้ และวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารกับห้องเรียนธรรมดา  
  ๔.๓ ครูชาวต่างประเทศต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกการสอบสอน มาสอนประจ าที่
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จ านวนนักเรียนชั้น ม.๑ - ม.๖ ประมาณ ๑,๘๐๐ คน สอนตามตารางของโรงเรียน ทั้ง
ห้อง IEP และห้องธรรมดา จ านวนคาบสอนไม่เกิน ๒๒ คาบ/สัปดาห์ ต่อครูชาวต่างประเทศ ๑ ท่าน (คาบละ ๕๐ นาที)  
  ๔.๔ ครูชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่การสอนจัดท าเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนด้วย
ตนเอง โดยจัดท าต้นฉบับเอกสารการสอนหรือใบงาน และ copy print ที่โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) และปฏิบัติ
ตามท่ีดีรับมอบหมายจากทางโรงเรียนหลังจาก ๑๖.๐๐ น. ในวันท าการได้  
  ๔.๕ ครูชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนตามโอกาส เสมือนเป็นบุคลากรประจ าของ
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
  ๔.๖ ผู้เสนอราคา จะต้องแนบเอกสารของทางบริษัทและครูชาวต่างประเทศ ในรูปแบบ PDF file เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
      ๔.๖.๑ ส าเนาหนังสือเดินทางของครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 
      ๔.๖.๒ ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นอย่างน้อยหรือเทียบเท่า 
      ๔.๖.๓ ส าเนาใบอนุญาตครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือท าเรื่อง 
ขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา  
      ๔.๖.๔ ส าเนาเกียรติบัตรการอบรมเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ออกโดย
สถานศึกษาที่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศเคยท าการสอน การอบรมหลักสูตร TEFL / CELTA และ/หรือ TESOL การอบรม
ภาษา วัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับครูชาวต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
      ๔.๖.๕ ในกรณีที่เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ๒ ต้องเป็นประเทศดังต่อไปนี้ เนเธอ
แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์ เซาท์แอฟริกา ต้องมีคะแนนการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คะแนน และแสดงเอกสารการ
สอบ 
      ๔.๖.๖ Module (หน่วยการเรียนรู้ ) ที่ประกอบการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยแนบไฟล์เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องมีใบประสบการณ์ในการรับจ้างงาน การจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ และมี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการนิเทศการสอนครูชาวต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

๔.๘ ผู้เสนอราคาที่ถูกแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเสนอราคา 
๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่มีคุณสมบัติให้ครบถ้วนและจัดเตรียมเอกสาร

ตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ใน ข้อ ๔ 
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      ในกรณีที่เอกสารไม่ครบ และไม่แนบไฟล์ Module (หน่วยการเรียนรู้) ที่ประกอบการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ คณะกรรมการมีสิทธิ์ไม่พิจารณา 

๔.๑๐ ผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามประกาศของโรงเรียน ให้น าครูชาว
ต่างประเทศจ านวน ๔ คน มาสาธิตการสอน ในวันศุกร์ที่ ๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเป็นผู้สอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ  โดยผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งครูผู้สอนคนเดียวกันกับครูผู้สอนที่ผ่านการ
คัดเลือกโดยการสาธิตการสอนจากคณะกรรมการของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย ทางผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งครูผู้สอนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ผู้
เสนอราคายืนยอมให้ทางโรงเรียน ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาจ้างทั้งหมดต่อวัน จนกว่าจะส่งครูผู้สอน
พร้อมเอกสารที่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณาของโรงเรียนแล้วมาทดแทน และการจัดจ้างครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติ
ผ่านการพิจารณาของโรงเรียนมาทดแทนมิได้ภายในเวลา ๑๕ วันหรือในระยะเวลาที่ก าหนด โรงเรียนมีสิทธิ์
ยกเลิกสัญญาได้ 

  
๕. หน้าที่ของผู้รับจ้าง 
 ๕.๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  ๕.๑.๑ ผู้รับจ้างเป็นผู้ประสานงาน โดยให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติงานในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
  ๕.๑.๒ ผู้รับจ้างเป็นผู้ประสานงาน ก ากับ ติดตาม ดูแล ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ โดยต้องเข้าท างาน
ตามเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. มาสาย ๓ ครั้ง ปรับเงินค่าสอนเท่ากับขาดงาน ๑ วัน เสมือนครู
ประจ าการของโรงเรียน พร้อมลงชื่อเข้าท างานและกลับทุกวันท าการ 
  ๕.๑.๓ ผู้รับจ้างเป็นผู้ประสานงาน อบรม นิเทศ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ เพ่ือให้จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นรูปเล่มของปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยต้องส่งแผนการสอนภายในสัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  
  ๕.๑.๔ ผู้รับจ้างต้องประสานงาน ก ากับ ติดตาม ดูแล ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ โดยเน้นการใช้สื่อและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นทักษะการสื่อสาร ทักษะการพูดและการฟังเป็น
หลัก โดยเนื้อหาการสอนสัมพันธ์กับเนื้อหาตาหลักสูตรแกนกลางวิชาภาษาอังกฤษของแต่ละระดับชั้น เพื่อให้เนื้อหาสาระ
องค์ความรู้สอดคล้องกัน และเกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อนักเรียน 
  ๕.๑.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศเข้ามาสอนแทน กรณีที่ครูผู้สอนตามสัญญาจ้างมี
อาการเจ็บป่วยหรือครูผู้สอนชาวต่างประเทศติดภารกิจต่างๆ ซึ่งไม่สามารถเข้าสอนตามปกติได้ให้แจ้งโรงเรียนล่วงหน้า
อย่างน้อย ๑ วันท าการ กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถจัดส่งครูมาสอนแทนได้ ให้ปรับเงินค่าสอนเท่ากับเงินเดือนครูผู้สอน
ชาวต่างประเทศหารด้วยจ านวนวัน 
  ๕.๑.๖ ผู้รับจ้างต้องประสานงาน ก ากับ ติดตาม ดูแล ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ในการท าข้อสอบ ท า
คะแนนให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการรายงานผลการศึกษาผ่านระบบ School ICT ของโรงเรียนเช่นเดียวกับครูผู้สอนวิชา
อ่ืนๆ 
  ๕.๑.๗ ผู้รับจ้างต้องประสานงาน ก ากับ ติดตาม ดูแล ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะจ่ายเงินตามจริงเท่าที่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศมา
ปฏิบัติงาน และมีบทลงโทษที่เข้มงวดหากครูผู้สอนชาวต่างประเทศละเมิดสัญญาจ้าง 
  ๕.๑.๘ ผู้รับจ้างจะต้องเสนิแผนการพัฒนาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมทั้งส่งผู้
ประสานงานเพื่อนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียน อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง ในปี
การศึกษาดังกล่าวและต้องปฏิบัติตามแผน 
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 ๕.๒ ด้านการจัดกิจกรรมและอ่ืนๆ 
  ๕.๒.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Program) และโครงการค่าย ๔ ภาษา ให้กับนักเรียนห้องเรียน
ธรรมดา เช่น การจัดค่ายภาษาอังกฤษ ๓ วัน ๒ คืน ให้นักเรียน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดค่ายให้ผู้รับจ้างได้ ให้จัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ นอกเวลาเรียนปกติ และมอบเงินสนับสนุนการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมนักเรียนในการท ากิจกรรมด้านภาษา 
  ๕.๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต ( Work Permit) จากกรมจัดหางาน ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต
ขยายเวลาพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทย จากผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในใบเสนอราคาที่ผู้รับจ้างเสนอราคามาแล้วทั้งสิ้น 
 

๖. คุณลักษณะเฉพาะครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 
 ๖.๑ ด้านข้อมูลส่วนตัว 
  ๖.๑.๑ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศมีคุณสมบัติ และมีเอกสารครบถ้วน ข้อ ๔ 
  ๖.๑.๒ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ เพศชายหรือหญิง มีอายุระหว่าง ๒๓ - ๔๕ ปี 
  ๖.๑.๓ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวงก าหนด  
  ๖.๑.๔ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องไม่ติดสิ่งเสพติด หรือ เกี่ยวข้องกับสารเสพติดใดๆ 
  ๖.๑.๕ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาให้จ าคุกในคดีอาญา หรือคดีแพ่ง 
กรณีกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 ๖.๒ ด้านการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพท่ัวไป  
  ๖.๒.๑ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
  ๖.๒.๒ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จะต้องจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน หรือตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  ๖.๒.๓ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง - พูด ของนักเรียนให้สามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะการฟัง – พูดของหน่วยงานภายนอกได้ 
  ๖.๒.๔ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตูโรงเรียน ตอนเช้า ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ น. 
- ๐๗.๔๐ น.  
  ๖.๒.๕ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย เช่น กรรมการการ
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับวิชาชีพครู เช่น มีความขยัน สุภาพ ความอดทน รักงานสอน และ
อุทิศเวลาให้กับการท างาน ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจะต้องละเว้นจากการรับจ้างท างานอ่ืนหรือประกอบอาชีพใดๆ 
ตลอดอายุสัญญา  
  ๖.๒.๖ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องมีส่วนร่วมกับครูผู้สอนคนไทยในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และ
กิจกรรมพิเศษตามวาระเทศกาลหรือวันส าคัญของชาวตะวันตก เช่น Christmas Day เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวิติความเป็นมาและขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของวันนั้นๆ 
  ๖.๒.๗ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืนๆสามารถปรับตัว
และประพฤติตนได้เหมาะสม 
  ๖.๒.๘ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถท างานเป็นทีม เข้ากันได้ดีกับเพ่ือนร่วมงาน พร้อมรับรู้ปัญหา 
ปรับปรุง แก้ไข แนะน า อย่างกัลยาณมิตร เป็นผู้มีความรักในอาชีพครู  
 

๗. เงื่อนไขพิเศษ 
 กรณีผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตาม ( ด้านการจัดการเรียนการสอน ) และครูผู้สอนชาวต่างประเทศไม่ปฏิบัติตาม 
(ด้านการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพทั่วไป ) จะต้องถูกปรับร้อยละ ๐.๑ ต่อครั้งของงบประมาณตามสัญญา 
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 ๗.๑ กรณีมีเหตุสุดวิสัย 
 ในกรณีที่โรงเรียนต้องปิดสถานศึกษา หยุดท าการเรียนการสอน เนื่องจากประกาศของทางราชการหรือมีเหตุ
สุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น Covid-19  น้ าท่วม  แผ่นดินไหว ไฟไหม้ การ
ประท้วงจากการเมือง การจลาจล  ปิดถนน การก่อการร้าย จนเป็นเหตุให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดท าการได้ และผู้รับจ้าง
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  โรงเรียนจะแจ้งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่สอนเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ คลี่คลายเป็นปกติ  และผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติงานชดเชยให้ครบถ้วนตามจ านวนวัน เวลา ที่จ้างงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 
 
๘. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ระยะเวลาจัดจ้างทั้งสิ้น ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน ) 
 

๙. ระยะเวลาส่งมอบงาน หรือ งานจ้าง 
 ตามท่ีก าหนดในสัญญาจ้าง 
 

๑๐. วงเงินงบประมาณในโครงการ 
 เงินรายได้สถานศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน ) 
 
๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
๕๖๗ ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

   เบอร์โทร  : ๐๒-๙๒๘-๓๘๔๐ 
   เบอร์แฟกซ์  : ๐๒-๙๒๘-๓๘๔๐ 
 e-mail  : skschoolbudget@gmail.com 

 
 
 
  


