ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวฒ
ั นา) ในพระราชู ปถัมภ์ ฯ
เรื่ อง การจาหน่ ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
..........................
ด้วยโรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวฒั นา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ แขวงทวีวฒั นา เขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานคร มี ค วามประสงค์จะรับ สมัครผูป้ ระกอบการจาหน่ ายอาหารในสถานศึ ก ษา ประจาปี การศึ ก ษา
๒๕๖๒ เพื่อจัดจาหน่ายให้กบั ครู บุคลากร ผูป้ กครอง ผูม้ าติดต่อราชการ และนักเรี ยนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ประมาณ ๑,๙๐๐ คน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ๑๐๐ คน โดยให้จดั
หน่ายอาหารและการบริ การแก่นกั เรี ยนในราคาที่เป็ นธรรม มีความสะอาด ถูกสุ ขลักษณะและเป็ นไปตามกฎเกณฑ์
ของทางราชการและโรงเรี ยน ดังนี้
๑. ประเภทรายการที่กาหนดให้ยนื่ ซองเสนอราคา รายการประมูลขั้นต่า ดังนี้
๑.๑ ร้านจาหน่ายอาหารหลัก จานวน ๒ ร้าน ราคาประมูลขั้นต่าร้านละ ๑๒,๐๐๐ บาท/
ปี การศึกษา ไม่รวมค่าสาธารณู ปโภคประจาเดือน ค่าทาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
บริ เวณโรงอาหาร ค่าล้างภาชนะ
๑.๒ ร้านจาหน่ายอาหารทานเล่น จานวน ๑ ร้าน ราคาประมูลขั้นต่าร้านละ ๖,๐๐๐ บาท/
ปี การศึกษา ไม่รวมค่าสาธารณู ปโภคประจาเดือน ค่าทาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
บริ เวณโรงอาหาร ค่าล้างภาชนะ
๒. คุณสมบัติของผูข้ อยืน่ ประมูลราคา ดังต่อไปนี้
๒.๑. ต้องเคยเป็ นหรื อกาลังเป็ นผูป้ ระกอบอาชีพด้านการประกอบอาหารขายดังกล่าว
๒.๒. ต้องไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์สาหรับผูส้ ัมผัสอาหารมา
ประกอบในวันทาสัญญา (ส่ วนผูป้ ระกอบอาหาร/แม่ครัว/ผูช้ ่วย/คนงานภายในร้านให้
มีใบรับรองแพทย์ผูส้ ัมผัสอาหารทุกคน)
๒.๓. ต้องไม่เป็ นผูป้ ระพฤติตนไม่เหมาะสม ต้องไม่เป็ นผูผ้ ดิ ระเบียบสัญญาใดหรื อ
เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อตักเตือนด้วยวาจาใน
เรื่ องกฎระเบียบและการจาหน่ายอาหาร หรื อมีประวัติเสื่ อมเสี ยทางการเงิน
๒.๔. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
๒.๕. ต้องยืน่ ซองประมูลด้วยตนเอง และ ๑ คนได้สิทธิยนื่ ซองเพียงหนึ่งร้านเท่านั้น
๒.๖. ต้องไม่ เป็ นลู ก จ้าง ลู ก จ้างประจา ข้าราชการ หรื อบุ คลากรทางการศึ กษาใดที่
ทางานอยูภ่ ายในโรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ( ทวีวฒั นา ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ และต้อง
ไม่ เป็ นผูม้ ี ผลประโยชน์ ร่วมกัน กับ ผูเ้ สนอประมู ล ราคารายอื่น ที่ เข้าเสนอประมู ล ราคา
ให้แก่โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวฒั นา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ วันประกาศ

หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการสอบ
ราคาซื้ อครั้งนี้
๒.๗. ต้องเป็ นผูม้ ีความพร้อมในด้านการประกอบอาหาร จาหน่ายอาหารและการ
ให้บริ การการขายอัน ได้แก่ มีวสั ดุ อุปกรณ์ที่จาเป็ น ใช้วตั ถุดิบที่สะอาดตรง
ตามหลักโภชนาการ มีจดั หาซุ ้มจาหน่ายอาหารมาเอง(สาหรับร้านอาหารประเภทอาหาร
ทานเล่นที่มีราคาประมูลขั้นต่า 6,000 บาท) โดยมีบุคลากรที่ จะดาเนิ นงานพร้อม และมี
ความพร้อมด้านการชาระเงินมัดจา และเงินประมูลตามราคาเปิ ดซองให้กบั ทางโรงเรี ยน
ตามเงื่อนไขการประมูลในวันทาสัญญา
๓. ช่วงเวลาจาหน่ายอาหารประจาวัน โดยยึดนาฬิกากลาง ดังนี้
๓.๑. ช่วงเช้า

เริ่ มจาหน่ายเวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๔๐ น.

๓.๒. ช่วงกลางวันของระดับชั้น ม.ต้น

เริ่ มจาหน่ายเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น.

๓.๓. ช่วงกลางวันของระดับชั้น ม.ปลาย

เริ่ มจาหน่ายเวลา ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น.

๓.๔. ช่วงบ่าย

เริ่ มจาหน่ายเวลา ๑๕.๑๐ น. เป็ นต้นไป

**ให้จาหน่ายอาหารและบริ การในวันที่โรงเรี ยนเปิ ดทาการปกติทุกวันที่มีนกั เรี ยนมา
โรงเรี ยน เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ หรื อตามที่โรงเรี ยนมีประกาศแจ้ง
๔. การพิจารณาการนาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเปิ ดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซอง
โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็ นลาดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็ น
ลาดับต่อไปโดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมา
ใช้โดยอนุ โลมคื อ จะพิ จารณาการให้ ราคาสู งสุ ด เป็ นส าคัญ โดยให้ ยึด ผลการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาเปิ ดซองประมูล ถื อเป็ นที่ สุด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องหรื อฟ้ องร้ อง
ใดๆ มิได้ท้ งั สิ้ น
๕. เงื่อนไขและข้อปฏิบตั ิ
๕.๑ ผูข้ ายต้องเตรี ยมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย , อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องทา
ความสะอาดล้า งสถานที่ ทั่ว บริ เวณโรงอาหาร, ภาชนะมี ค วามสะอาด ถู ก หลัก
โภชนาการให้ พร้อมตามกาหนดของโรงเรี ยน
๕.๒ อาหารที่จาหน่ ายบริ การต้องมี ความสด, สะอาดมีประโยชน์ ถูกหลักอนามัย ไม่
ปนเปื้ อนสารที่เป็ นพิษต่อร่ างกายและต้องได้รับการปรุ งที่สุก โดยปกติควรให้มีความ
ร้อนในขณะขายบริ การและต้องมีภาชนะที่จะปกปิ ดฝุ่ นละอองตามที่โรงเรี ยนกาหนด
อย่างเคร่ งครัด

๕.๓ ผูข้ ายต้องรับผิดชอบการทาความสะอาดบริ เวณที่ร้านค้าตนเองตลอดเวลา
๕.๔ ผูข้ ายต้องแต่งกายตามหลักผูป้ ระกอบโภชนาการ สวมหมวกคลุ มผมให้มิดชิ ด
ร่ างกายสะอาดผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุ ภาพเรี ยบร้ อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผูอ้ ื่นที่
ขายอาหารในโรงเรี ยน
๕.๕ ผูข้ ายต้องทาการขายอาหารทุ กวันที่ นักเรี ยนมาโรงเรี ยน หากไม่มาขายต้องแจ้ง
ล่ วงหน้า ๒ วันและต้องจ่ายค่าปรั บให้ท างโรงเรี ยนวันละ 300 บาท และถ้าหยุดขายบ่ อยครั้ ง
โรงเรี ย นสามารถยกเลิ ก สั ญ ญาการขายได้ต ามเหตุ ผ ลการพิ จารณาของคณะกรรมการงาน
โภชนาการโรงเรี ยนเสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาพิจารณาพร้ อมทั้งจะถู กตัดสิ ทธิ์ ยื่นประมูลในปี
ต่อไป
๕.๖ การจาหน่ายอาหารต้องไม่กระทาการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรี ยน
๕.๗ การทาสัญญานั้นให้ผูท้ ี่ได้ผา่ นการคัดเลื อกการประมูลมาทาสัญญากับโรงเรี ยน
ภายในวันถัดไปจากวันพิจารณาเปิ ดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประกันการทาสัญญาจานวน
๒๐ % ของจานวนเงินประมูลทั้งสิ้ นของแต่ละรายที่ประมูลได้
๕.๘ ร้านค้า ๑ ร้าน สามารถมีพนักงานขายได้ไม่เกิน ๓ คน
๕.๙ เงิ น ประกั น สั ญ ญาตามข้อ ๕.๗ นี้ เป็ นหลั ก ประกั น ให้ ผู ้ท าสั ญ ญาต้อ งมา
ดาเนินการตามที่ได้รับและปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ถ้าไม่เป็ นไปตามสัญญาโรงเรี ยนจะไม่
คืนเงิน ประกันสัญญาซึ่งทางร้านจะเรี ยกร้องใดๆต่อโรงเรี ยนไม่ได้ดว้ ยประการทั้งปวง
๕.๑๐ กาหนดราคาจาหน่ายอาหาร ดังนี้
๕.๑๐.๑ ข้าวราดแกง ต้องมีแกงให้เลือกซื้ อ/บริ การไม่นอ้ ยกว่า 4 ชนิดต่อวัน และ
เวียนรายการอาหารภายใน ๒ สัปดาห์ตอ้ งไม่ซ้ ากัน
- ข้าวพูนจานราดกับข้าว ๑ อย่าง
ราคา ๒๐ บาท
- ข้าวพูนจานราดกับข้าว ๒ อย่าง
ราคา ๒๕ บาท
- ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว ๓ อย่าง
ราคา ๓๐ บาท
๕.๑๐.๒ ก๋ วยเตี๋ยว ก๋ วยจับ๊ ราดหน้า อาหารจานเดียว ยา ส้มตา อาหารตามสั่ง
- ราคาปกติ
ราคา ๒๐ – ๒๕ บาท
- ราคาพิเศษ ราคา ๓๐ บาท
๕.๑๐.๓ อาหารทอด อาหารกินเล่น นึ่ง ยา ได้แก่ ลูกชิ้นทอด ไก่ทอด ยา
ลูกชิ้น ไส้กรอกทอด
- ปกติ ราคาไม้ละ ๕ บาท พิเศษ ราคาไม้ละ ๑๐ บาท หรื อถุงละ ๕๑๐ บาท โดยจะต้องมีปริ มาณตามท้องตลาดในท้องถิ่นที่ขายใน
ปั จจุบนั
๕.๑๐.๔ ผลไม้สด ถุงละ ๑๐-๒๐ บาท
๕.๑๐.๕ ขนมหวาน/ไอศกรี ม ถ้วยละ ๑๐-๒๐ บาท

หมายเหตุ
โรงเรี ยน

การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงราคาให้อยูใ่ นการพิจารณาของผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการงานโภชนาการ

๖. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิ ดซองประมูลราคาขายอาหาร
๖.๑ ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายอาหารได้ที่ โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(ทวีวฒั นา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ห้องบริ หารทัว่ ไป ได้ต้ งั แต่
วันที่ ๖ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
๖.๒ ยืน่ ซองประมูลราคา ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑
ห้องบริ หารทัว่ ไป ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
๖.๓ เปิ ดซองประมูลราคา ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐น.
พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการพิจารณาให้เสร็ จสิ้ นใน
วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๖.๔ ผูย้ นื่ ซองประมูลราคาสามารถเสนอราคาประมูลได้เพียง ๑ ร้าน และจะต้อง
ระบุรายการอาหารตามที่โรงเรี ยนกาหนดเท่านั้น
๖.๕ ซองประมูลราคา ผูย้ นื่ ซองประมูลราคาต้องยืน่ เป็ น ๒ ซอง พร้อมระบุการ
จ่าหน้าซองเรี ยนประธานคณะกรรมการเปิ ดซองประมูลราคาอาหารโรงเรี ยน
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวฒั นา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดังนี้
๖.๕.๑ ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็ นตัวเลขและตัวอักษร
ตรงกันชัดเจนจานวน ๑ ฉบับ (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรี ยน)
๖.๕.๒ ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดงั นี้
- รู ปถ่ายขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รู ป
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ สนอราคา ๑ ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ สนอราคา ๑ ฉบับ
๖.๖ คณะกรรมการการพิจารณาเปิ ดซองประมูลราคาทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่ประกาศผู ้
เสนอสู งเป็ นผูไ้ ด้รับการพิจารณา หากเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตาม ข้อ ๒ และไม่
ปฏิบตั ิตามรายละเอียดในข้อ ๕ และ ๖ โดยโรงเรี ยนทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ์ ให้ถือผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุดซึ่งผูเ้ สนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและ
ไม่สามารถเรี ยกร้องหรื อฟ้องร้องต่อโรงเรี ยนได้
๖.๗ การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู ้
ได้รับพิจารณาให้ดาเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม

๗. การทาสัญญา
๗.๑ อายุสัญญา โรงเรี ยนจะทาสัญญากับผูไ้ ด้รับการพิจารณาเป็ นผูข้ ายอาหารในแต่ละ
ประเภทซึ่งมีอายุสัญญา ๑ ปี การศึกษา โดยให้เริ่ มทาการจาหน่ายอาหารได้ต้ งั แต่
วันที่เปิ ดภาคเรี ยนวันแรกคือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนครบสัญญา
คือวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
๗.๒ กาหนดทาสัญญา ให้ผไู ้ ด้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทาสัญญา
ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
( หากเกินกาหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทาสัญญา โรงเรี ยนจะเรี ยกผูไ้ ด้ใน
ลาดับต่อไปมาทาสัญญา หรื อตามการพิจารณาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ น
กรณี พิเศษต่อไป)
7.3 กาหนดชาระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ให้นาเงินมาชาระในวันทาสัญญาคือ
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นางลัดดา เจียมจูไร )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวฒั นา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวฒ
ั นา)ในพระราชู ปถัมภ์ ฯ
เรื่ อง การจาหน่ ายอาหารในสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรี ย นที ปั งกรวิท ยาพัฒ น์ (ทวีวฒั นา)ในพระราชู ป ถัม ภ์ฯ มี ค วามประสงค์จะประมู ล ร้ านค้า
จาหน่ายอาหารเพือ่ เปิ ดจาหน่ายให้แก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ประกาศประชาสั ม พัน ธ์ ให้ ผูส้ นใจทราบ และรั บ ซองระเบี ย บการได้ต้ งั แต่ วนั ที่ ๗ - ๑๓
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านทางเว็ปไซต์โรงเรี ยน www.dipangkorntawee.ac.th ณ อาคาร ๒ ชั้น
๑ ห้องบริ หารทัว่ ไป ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐น.
๒. ยืน่ ซองประมูล วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑
ห้องบริ หารทัว่ ไป เปิ ดซองประมูลราคา วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา๑๒.๐๐ น.
๓. ประกาศผลการเปิ ดซองประมูลราคา วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. ติดประกาศผลการพิจารณาผูช้ นะการประมูลราคา ณ ป้ ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร ๒ บริ เวณ
ข้า งเสาธง และทางเว็ป ไซต์ โ รงเรี ย น www.dipangkorntawee.ac.th ผลการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการดาเนินงานถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
๕. กาหนดทาสัญญาในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
(หากเกินกาหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทาสัญญา โรงเรี ยนจะเรี ยกผูไ้ ด้ในลาดับถัดไปมา
ทาสัญญาหรื อตามมติการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป)
หากผูใ้ ดสนใจเชิญรับระเบียบการ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ห้องบริ หารทัว่ ไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นางลัดดา เจียมจูไร )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวฒั นา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

แบบใบเสนอราคาประมูลร้านจาหน่ายอาหารในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหาร
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………สกุล…………………....................…….........……
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน...........................................อยู่บ้านเลขที่………………..ถนน………………………………
ตาบล/แขวง………...……………………อาเภอ/เขต………………………..........………จังหวัด……………............……………………
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้……………………………………………..............................................................................……
ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายเอกสารฉบับนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขการประมูลร้านจาหน่ายอาหารสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อย่างระเอียดโดยตลอดแล้ว
และยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขตามเอกสารข้างต้นแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า
๑. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะเป็นผู้จาหน่ายอาหารโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ตามเงื่อนไขตามที่โรงเรียนกาหนด
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอเงินผลประโยชน์ขั้นต้นเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประมูลได้ เป็นจานวนเงิน
(ตัวเลข) ……………......…………..………..…บาท (ตัวหนังสือ) (……………………………………………………………)
ประเภทรายการอาหารที่ต้องการเข้าร่วมจาหน่ายในโรงเรียน ดังนี้
๒.๑...............................................................................
๒.๒...............................................................................
๒.๓...............................................................................
๒.๔...............................................................................
๓. ข้าพเจ้าตกลงที่จะนาเงินมาจ่าย ตามข้อ 2 มามอบให้กับโรงเรียนในวันที่โรงเรียนกาหนดให้นับตั้งแต่
วันที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประมูลได้ หากพ้นกาหนดข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนคัดเลือกผู้เหมาะสมรายอื่นๆ
๔ . ข้าพเจ้ายิน ยอมและยอมรับเงื่อนไขข้อกาหนดของโรงเรีย น และขอรับ รองว่าจะปฏิบัติ ตนตาม
ระเบียบโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ว่าด้วยเรื่อง การจาหน่ายสินค้าโรงเรียน พ .ศ.
๒๕๖๒ ทุกประการ
เสนอ ณ วันที่ …………………………………………………………………๒๕๖๒
ลงชื่อ……………………………………………
(…………………........................................)

