
 

 
 
 

 ประกาศโรงเรียนทปัีงกรวิทยาพฒัน์ (ทววีฒันา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
เร่ือง  การจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
.......................... 

  ดว้ยโรงเรียนทีปังกรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) ในพระราชูปถมัภ์ ฯ   แขวงทววีฒันา    เขตทววีฒันา  
กรุงเทพมหานคร  มีความประสงค์จะรับสมคัรผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒  เพื่อจดัจ าหน่ายให้กบั ครู บุคลากร ผูป้กครอง ผูม้าติดต่อราชการ และนกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
๑ – ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖  ประมาณ ๑,๙๐๐ คน ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๑๐๐ คน โดยให้จดั
หน่ายอาหารและการบริการแก่นกัเรียนในราคาท่ีเป็นธรรม   มีความสะอาด  ถูกสุขลกัษณะและเป็นไปตามกฎเกณฑ์
ของทางราชการและโรงเรียน  ดงัน้ี 

๑. ประเภทรายการท่ีก าหนดให้ยืน่ซองเสนอราคา รายการประมูลขั้นต ่า ดงัน้ี 
๑.๑  ร้านจ าหน่ายอาหารหลกั  จ  านวน ๒ ร้าน  ราคาประมูลขั้นต ่าร้านละ ๑๒,๐๐๐ บาท/ 
ปีการศึกษา  ไม่รวมค่าสาธารณูปโภคประจ าเดือน   ค่าท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลาง
บริเวณโรงอาหาร  ค่าลา้งภาชนะ 
๑.๒  ร้านจ าหน่ายอาหารทานเล่น  จ านวน ๑ ร้าน  ราคาประมูลขั้นต ่าร้านละ ๖,๐๐๐ บาท/ 
ปีการศึกษา  ไม่รวมค่าสาธารณูปโภคประจ าเดือน   ค่าท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลาง
บริเวณโรงอาหาร  ค่าลา้งภาชนะ 

  ๒.  คุณสมบติัของผูข้อยืน่ประมูลราคา    ดงัต่อไปน้ี 
       ๒.๑.   ตอ้งเคยเป็นหรือก าลงัเป็นผูป้ระกอบอาชีพดา้นการประกอบอาหารขายดงักล่าว 

๒.๒.   ตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทยส์ าหรับผูส้ัมผสัอาหารมา         
ประกอบในวนัท าสัญญา (ส่วนผูป้ระกอบอาหาร/แม่ครัว/ผูช่้วย/คนงานภายในร้านให้ 
มีใบรับรองแพทยผ์ูส้ัมผสัอาหารทุกคน) 

       ๒.๓.    ตอ้งไม่เป็นผูป้ระพฤติตนไม่เหมาะสม  ตอ้งไม่เป็นผูผ้ดิระเบียบสัญญาใดหรือ 
       เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือตกัเตือนดว้ยวาจาใน    
       เร่ืองกฎระเบียบและการจ าหน่ายอาหาร  หรือมีประวติัเส่ือมเสียทางการเงิน 
       ๒.๔.   ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือ 
       ๒.๕.    ตอ้งยืน่ซองประมูลดว้ยตนเอง  และ ๑ คนไดสิ้ทธิยืน่ซองเพียงหน่ึงร้านเท่านั้น 

๒.๖.    ต้องไม่เป็นลูกจา้ง  ลูกจา้งประจ า  ขา้ราชการ  หรือบุคลากรทางการศึกษาใดท่ี
ท างานอยูภ่ายในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ ( ทวีวฒันา ) ในพระราชูปถมัภ์ฯ    และตอ้ง
ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอประมูลราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอประมูลราคา
ใหแ้ก่โรงเรียนทีปังกรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) ในพระราชูปถมัภฯ์  ณ วนัประกาศ 



 
 

 หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบ
ราคาซ้ือคร้ังน้ี 
๒.๗.    ตอ้งเป็นผูมี้ความพร้อมในดา้นการประกอบอาหาร  จ  าหน่ายอาหารและการ    

ใหบ้ริการการขายอนั   ไดแ้ก่   มีวสัดุ  อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ใชว้ตัถุดิบท่ีสะอาดตรง  

ตามหลกัโภชนาการ  มีจดัหาซุ้มจ าหน่ายอาหารมาเอง(ส าหรับร้านอาหารประเภทอาหาร
ทานเล่นท่ีมีราคาประมูลขั้นต ่า 6,000 บาท)  โดยมีบุคลากรท่ีจะด าเนินงานพร้อม และมี
ความพร้อมดา้นการช าระเงินมดัจ า และเงินประมูลตามราคาเปิดซองให้กบัทางโรงเรียน
ตามเง่ือนไขการประมูลในวนัท าสัญญา 

๓. ช่วงเวลาจ าหน่ายอาหารประจ าวนั  โดยยดึนาฬิกากลาง ดงัน้ี 

๓.๑.   ช่วงเชา้               เร่ิมจ าหน่ายเวลา  ๐๖.๐๐ -  ๐๗.๔๐ น.  

๓.๒.  ช่วงกลางวนัของระดบัชั้น ม.ตน้            เร่ิมจ าหน่ายเวลา  ๑๑.๐๐ -  ๑๑.๕๐  น. 

๓.๓.  ช่วงกลางวนัของระดบัชั้น ม.ปลาย         เร่ิมจ าหน่ายเวลา  ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น. 

๓.๔.  ช่วงบ่าย               เร่ิมจ าหน่ายเวลา  ๑๕.๑๐ น.  เป็นตน้ไป 

**ใหจ้  าหน่ายอาหารและบริการในวนัท่ีโรงเรียนเปิดท าการปกติทุกวนัท่ีมีนกัเรียนมา
โรงเรียน  เวน้วนัหยดุราชการและนกัขตัฤกษ์  หรือตามท่ีโรงเรียนมีประกาศแจง้ 

  ๔.  การพิจารณาการน าเสนอ 

 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยื่นซอง
โดยจะพิจารณาคุณสมบติัเป็นล าดบัแรกและถา้ผ่านคุณสมบติัจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็น
 ล าดบัต่อไปโดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพสัดุของราชการมา
ใช้โดยอนุโลมคือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นส าคัญโดยให้ยึดผลการพิจารณาของ  
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล ถือเป็นท่ีสุด   ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้อง
ใดๆ มิไดท้ั้งส้ิน 

 

๕.  เง่ือนไขและขอ้ปฏิบติั 
๕.๑  ผูข้ายตอ้งเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย , อุปกรณ์ประกอบอาหารและตอ้งท า
ความสะอาดล้างสถานท่ี ทั่วบริเวณโรงอาหาร, ภาชนะมีความสะอาด  ถูกหลัก
โภชนาการให ้ พร้อมตามก าหนดของโรงเรียน 
๕.๒ อาหารท่ีจ าหน่ายบริการตอ้งมีความสด, สะอาดมีประโยชน์ถูกหลกัอนามยั ไม่
ปนเป้ือนสารท่ีเป็นพิษต่อร่างกายและตอ้งไดรั้บการปรุงท่ีสุก โดยปกติควรใหมี้ความ 
ร้อนในขณะขายบริการและตอ้งมีภาชนะท่ีจะปกปิดฝุ่ นละอองตามท่ีโรงเรียนก าหนด
อยา่งเคร่งครัด 



 
 
๕.๓  ผูข้ายตอ้งรับผดิชอบการท าความสะอาดบริเวณท่ีร้านคา้ตนเองตลอดเวลา 
๕.๔ ผูข้ายตอ้งแต่งกายตามหลกัผูป้ระกอบโภชนาการ  สวมหมวกคลุมผมให้มิดชิด 

ร่างกายสะอาดผมและเล็บมือเล็บเทา้สะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกบัผูอ่ื้นท่ี
ขายอาหารในโรงเรียน 

๕.๕ ผูข้ายตอ้งท าการขายอาหารทุกวนัท่ีนักเรียนมาโรงเรียน หากไม่มาขายตอ้งแจง้
ล่วงหน้า ๒ วนัและต้องจ่ายค่าปรับให้ทางโรงเรียนวนัละ 300 บาท และถ้าหยุดขายบ่อยคร้ัง  
โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการงาน
โภชนาการโรงเรียนเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาพร้อมทั้งจะถูกตดัสิทธ์ิยื่นประมูลในปี
ต่อไป 

๕.๖   การจ าหน่ายอาหารตอ้งไม่กระท าการอนัขดัต่อกฎระเบียบของโรงเรียน  
๕.๗  การท าสัญญานั้นให้ผูท่ี้ไดผ้า่นการคดัเลือกการประมูลมาท าสัญญากบัโรงเรียน

ภายในวนัถดัไปจากวนัพิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประกนัการท าสัญญาจ านวน 
๒๐ % ของจ านวนเงินประมูลทั้งส้ินของแต่ละรายท่ีประมูลได ้

๕.๘  ร้านคา้   ๑  ร้าน สามารถมีพนกังานขายไดไ้ม่เกิน  ๓  คน 
๕.๙  เงินประกันสัญญาตามข้อ  ๕.๗  น้ี เป็นหลักประกันให้ผู ้ท  าสัญญาต้องมา

ด าเนินการตามท่ีไดรั้บและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไข ถา้ไม่เป็นไปตามสัญญาโรงเรียนจะไม่
คืนเงิน  ประกนัสัญญาซ่ึงทางร้านจะเรียกร้องใดๆต่อโรงเรียนไม่ไดด้ว้ยประการทั้งปวง 

๕.๑๐ ก าหนดราคาจ าหน่ายอาหาร ดงัน้ี 
                 ๕.๑๐.๑   ขา้วราดแกง ตอ้งมีแกงใหเ้ลือกซ้ือ/บริการไม่นอ้ยกวา่ 4 ชนิดต่อวนั และ
เวยีนรายการอาหารภายใน ๒ สัปดาห์ตอ้งไม่ซ ้ ากนั  
                     -  ขา้วพูนจานราดกบัขา้ว  ๑  อยา่ง   ราคา  ๒๐  บาท 
                                  -  ขา้วพูนจานราดกบัขา้ว  ๒ อยา่ง  ราคา   ๒๕  บาท 
                                   -  ขา้วพูนจาน ราดกบัขา้ว  ๓ อยา่ง  ราคา   ๓๐  บาท  
                ๕.๑๐.๒  ก๋วยเต๋ียว ก๋วยจับ๊ ราดหนา้ อาหารจานเดียว ย  า ส้มต า อาหารตามสั่ง   
                          - ราคาปกติ ราคา  ๒๐ – ๒๕ บาท 
                            - ราคาพิเศษ   ราคา  ๓๐  บาท 

        ๕.๑๐.๓   อาหารทอด  อาหารกินเล่น น่ึง  ย  า ไดแ้ก่ ลูกช้ินทอด  ไก่ทอด  ย  า 
        ลูกช้ิน  ไส้กรอกทอด  

- ปกติ ราคาไมล้ะ ๕ บาท  พิเศษ ราคาไมล้ะ ๑๐  บาท หรือถุงละ ๕-
๑๐  บาท   โดยจะตอ้งมีปริมาณตามทอ้งตลาดในทอ้งถ่ินท่ีขายใน
ปัจจุบนั 

                 ๕.๑๐.๔   ผลไมส้ด    ถุงละ  ๑๐-๒๐  บาท  
          ๕.๑๐.๕   ขนมหวาน/ไอศกรีม  ถว้ยละ  ๑๐-๒๐  บาท 



 
 
หมายเหตุ         การปรับปรุงเปล่ียนแปลงราคาใหอ้ยูใ่นการพิจารณาของผูบ้ริหารและคณะกรรมการงานโภชนาการ
โรงเรียน 
 

 

   ๖.  การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคาขายอาหาร 
                  ๖.๑  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายอาหารไดท่ี้    โรงเรียนทีปังกรวทิยาพฒัน์  
                                       (ทววีฒันา) ในพระราชูปถมัภฯ์  ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ห้องบริหารทัว่ไป   ไดต้ั้งแต่  
                                       วนัท่ี   ๖ - ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา   ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐  น.  

        ๖.๒   ยืน่ซองประมูลราคา  ในวนัจนัทร์ท่ี   ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๒   ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑  
                         หอ้งบริหารทัว่ไป   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  
        ๖.๓   เปิดซองประมูลราคา ในวนัจนัทร์ท่ี   ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๑๒.๐๐น.   

                พร้อมทั้งประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการพิจารณาใหเ้สร็จส้ินใน 
                วนัองัคารท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  

                 ๖.๔  ผูย้ืน่ซองประมูลราคาสามารถเสนอราคาประมูลไดเ้พียง ๑ ร้าน และจะตอ้ง        
                   ระบุรายการอาหารตามท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น 

   ๖.๕  ซองประมูลราคา   ผูย้ืน่ซองประมูลราคาตอ้งยืน่เป็น  ๒  ซอง พร้อมระบุการ 
            จ่าหนา้ซองเรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหารโรงเรียน 
            ทีปังกรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) ในพระราชูปถมัภฯ์  ดงัน้ี 

               ๖.๕.๑  ซองเสนอราคา   ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตวัเลขและตวัอกัษร 
                          ตรงกนัชดัเจนจ านวน  ๑  ฉบบั (ใชแ้บบเสนอราคาของโรงเรียน) 
              ๖.๕.๒  ซองเอกสารประกอบ   ภายในบรรจุดงัน้ี 
                             - รูปถ่ายขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว  จ  านวน  ๒  รูป  
                            - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้สนอราคา   ๑ ฉบบั 
                            - ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้สนอราคา   ๑  ฉบบั 

               ๖.๖   คณะกรรมการการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่ประกาศผู ้
                              เสนอสูงเป็นผูไ้ดรั้บการพิจารณา   หากเป็นผูข้าดคุณสมบติัตาม   ขอ้ ๒   และไม่ 

         ปฏิบติัตามรายละเอียดในขอ้ ๕ และ ๖ โดยโรงเรียนทรงไวซ่ึ้งสิทธ์ิใหถื้อผลการ 
         พิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุดซ่ึงผูเ้สนอราคาทุกรายจะตอ้งยอมรับและ 
        ไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได ้         

  ๖.๗   การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู ้
           ไดรั้บพิจารณาใหด้ าเนินการตามระเบียบพสัดุของทางราชการโดยอนุโลม 
 
 
 



 
 ๗.  การท าสัญญา 

            ๗.๑  อายสุัญญา  โรงเรียนจะท าสัญญากบัผูไ้ดรั้บการพิจารณาเป็นผูข้ายอาหารในแต่ละ  
              ประเภทซ่ึงมีอายสุัญญา ๑ ปีการศึกษา   โดยใหเ้ร่ิมท าการจ าหน่ายอาหารไดต้ั้งแต่ 
       วนัท่ีเปิดภาคเรียนวนัแรกคือวนัท่ี  ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  จนครบสัญญา 
       คือวนัท่ี  ๓๑ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

           ๗.๒  ก าหนดท าสัญญา    ใหผู้ไ้ดรั้บการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาท าสัญญา   
                                        ในวนัท่ี  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๑.๐๐ น.   
                                        ( หากเกินก าหนดดงักล่าวถือวา่ไม่ประสงคจ์ะท าสัญญา โรงเรียนจะเรียกผูไ้ดใ้น 
     ล าดบัต่อไปมาท าสัญญา    หรือตามการพิจารณาของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น  
     กรณีพิเศษต่อไป) 

7.3   ก าหนดช าระเงินประมูลร้านคา้ขายอาหาร ใหน้ าเงินมาช าระในวนัท าสัญญาคือ 

 วนัท่ี  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
   
                            ประกาศ    ณ  วนัท่ี  ๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                                                                     

    
                      (  นางลดัดา  เจียมจูไร ) 

                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนทีปังกรวทิยาพฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชูปถมัภฯ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนทปัีงกรวิทยาพฒัน์ (ทววีฒันา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
เร่ือง การจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

              

 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวฒันา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะประมูลร้านค้า
จ าหน่ายอาหารเพือ่เปิดจ าหน่ายใหแ้ก่นกัเรียนในโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

๑. ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผูส้นใจทราบ   และรับซองระเบียบการได้ตั้ งแต่วนัท่ี  ๗ - ๑๓  
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ผา่นทางเวป็ไซตโ์รงเรียน www.dipangkorntawee.ac.th  ณ อาคาร ๒ ชั้น 
๑ หอ้งบริหารทัว่ไป  ตั้งแต่ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐น.   

๒. ยืน่ซองประมูล  วนัท่ี  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ 
หอ้งบริหารทัว่ไป  เปิดซองประมูลราคา วนัท่ี  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา๑๒.๐๐ น.   

๓. ประกาศผลการเปิดซองประมูลราคา วนัองัคารท่ี  ๑๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

๔. ติดประกาศผลการพิจารณาผูช้นะการประมูลราคา  ณ ป้ายประชาสัมพนัธ์หนา้อาคาร ๒ บริเวณ
ข้างเสาธง   และทางเว็ปไซต์โรงเรียน   www.dipangkorntawee.ac.th  ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการด าเนินงานถือเป็นท่ีส้ินสุด 

๕. ก าหนดท าสัญญาในวนัท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 

(หากเกินก าหนดดงักล่าวถือวา่ไม่ประสงคจ์ะท าสัญญา  โรงเรียนจะเรียกผูไ้ดใ้นล าดบัถดัไปมา
ท าสัญญาหรือตามมติการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป) 

 หากผูใ้ดสนใจเชิญรับระเบียบการ  ณ  อาคาร ๒ ชั้น ๑ หอ้งบริหารทัว่ไป  ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 

 
ประกาศ     ณ     วนัท่ี     ๖     มีนาคม     พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

     
(  นางลดัดา  เจียมจูไร  ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนทีปังกรวทิยาพฒัน์(ทววีฒันา)ในพระราชูปถมัภฯ์ 
 
 
 

http://www.dipangkorntawee.ac.th/
http://www.dipangkorntawee.ac.th/


 
 
 
 
 

แบบใบเสนอราคาประมูลร้านจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรยีนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหาร 
  

ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………สกุล…………………....................…….........…… 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน...........................................อยู่บ้านเลขท่ี………………..ถนน………………………………
ต าบล/แขวง………...……………………อ าเภอ/เขต………………………..........………จังหวัด……………............……………………
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้……………………………………………..............................................................................…… 

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายเอกสารฉบับนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขการประมูลร้านจ าหน่ายอาหารสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อย่างระเอียดโดยตลอดแล้ว
และยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขตามเอกสารข้างต้นแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า 

๑. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะเป็นผู้จ าหน่ายอาหารโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ตามเงื่อนไขตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

๒.  ข้าพเจ้าขอเสนอเงินผลประโยชน์ขั้นต้นเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประมูลได้ เป็นจ านวนเงิน 

(ตัวเลข) ……………......…………..………..…บาท    (ตัวหนังสือ) (……………………………………………………………)  
ประเภทรายการอาหารที่ต้องการเข้าร่วมจ าหน่ายในโรงเรียน ดังนี้  
  ๒.๑............................................................................... 
  ๒.๒............................................................................... 

๒.๓............................................................ ................... 
๒.๔...............................................................................  

๓.  ข้าพเจ้าตกลงที่จะน าเงินมาจ่าย ตามข้อ 2 มามอบให้กับโรงเรียนในวันที่โรงเรียนก าหนดให้นับตั้งแต่ 
วันที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประมูลได้ หากพ้นก าหนดข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนคัดเลือกผู้เหมาะสมรายอ่ืนๆ 

 ๔.  ข้าพเจ้ายินยอมและยอมรับเงื่อนไขข้อก าหนดของโรงเรียน และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตนตาม
ระเบียบโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ว่าด้วยเรื่อง การจ าหน่ายสินค้าโรงเรียน พ.ศ.

๒๕๖๒ ทุกประการ 
 

    เสนอ ณ วันที่ …………………………………………………………………๒๕๖๒ 
 
    

                    ลงชื่อ…………………………………………… 
      (…………………........................................) 

 
 


