
ใบเสนอสนิค้า สหการร้านค้าโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. ธัญบุรี 

(ส าหรบผู้ปกครอง) 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ชื่อ-สกุล)………………………………..…………………….……………..…………………………........................................................ 

เป็นผู้ปกครองของ ด.ญ./ด.ช.(ชื่อ-สกุล)………………….……………………….…………….…………..……………………..………………ชั้น……………………............ 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน…………………………...……………………………………เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้…………………………………………….. 

ที่อยู่ปัจจุบัน 

…………………………………………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………………………… 
มีความประสงค์น าเสนอสินค้าเพ่ือจ าหน่ายใน สหการร้านค้าโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. ธัญบุรี ดังรายการต่อไปน้ี 

ล าดับ รายการสินค้า ราคาทีเ่สนอ ราคาที่อนุมัติ หมายเหตุ 

     

     

     

     

     
 

เอกสารทีแ่นบมาด้วย (ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 

       ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

             ภาพถ่ายสินค้า 

ผู้ปกครอง 5 ท่านที่รับรองการเสนอสนิค้าเพือ่จ าหน่ายในสหการร้านค้าโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. ธัญบุรี 
 

……………………………………………….. 

(……………………………………………………………) 

เป็นผู้ปกครองของ…………….…………………..…………….ชั้น……….… 

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้…………………………………………… 

……………………………………………….. 

(……………………………………………………………) 

เป็นผู้ปกครองของ…………….…………………..…………….ชั้น……….… 

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้…………………………………………… 

……………………………………………….. 

(……………………………………………………………) 

เป็นผู้ปกครองของ…………….…………………..…………….ชั้น……….… 

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้…………………………………………… 

……………………………………………….. 

(……………………………………………………………) 

เป็นผู้ปกครองของ…………….…………………..…………….ชั้น……….… 

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้…………………………………………… 

……………………………………………….. 

 (……………………………………………………………) 

เป็นผู้ปกครองของ…………….…………………..…………….ชั้น……….… 

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้…………………………………………… 
 

ลงชื่อ………………………………………………………………………… 

(………………………………………………………………….……………..) 

ผู้น าเสนอสินค้า 

วันที่……………………………..………………………….. 

คนที่ 1 คนที่ 2 

คนที่ 3 คนที่ 4 

คนที่ 5 



ใบเสนอสนิค้า สหการร้านค้าโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. ธัญบุรี 

(ส าหรบครูและบุคลากร) 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ชื่อ-สกุล)………………………………..…………………….……………..…………………………........................................................ 

ต าแหน่ง...................................................................................................................... ....................................................................................... ...... 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน…………………………...……………………………………เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้…………………………………………….. 

ที่อยู่ปัจจุบัน 

…………………………………………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………………………… 

มีความประสงค์น าเสนอสินค้าเพ่ือจ าหน่ายใน สหการร้านค้าโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. ธัญบุรี ดังรายการต่อไปน้ี 

ล าดับ รายการสินค้า ราคาทีเ่สนอ ราคาที่อนุมัติ หมายเหตุ 

     

     

     

     

     
 

เอกสารทีแ่นบมาด้วย (ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 

       ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

       ภาพถ่ายสินค้า 

ผูพ้ิจารณาและอนุมัติการจ าหน่ายสินค้าในสหการร้านค้าโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. ธัญบุร ี
 

………………………………………………………..     ……………………………………………………….. 

          (เด็กหญิงขวัญข้าว  ไข่ทา)                  (เด็กหญิงสิตาภัทร ณ ระนอง)   

   ประธานนักเรียน               กรรมการนักเรียน    
             

 ………………………………………………………..               ……………………………………………………….. 

        (นางสาวธัญญารัตน์  สายใหม่)                       (นายค าตัน   จันทะวงษา) 

             เลขานุการสหการฯ      ประธานสหการฯ 

                  

    (ส าหรับรองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร)  

            อนุมัติ 

            ไม่อนุมัติ  เพราะ………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

……………………………………………………….. 

(ผศ.ดร. ระพีพัฒน ภาสบุตร) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

วันที่…………………………………………………….. 



 

ข้อก าหนดในการน าสินค้ามาจ าหน่ายในสหการร้านค้าโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. ธัญบุร ี

1. ผู้น าเสนอสินค้าต้องแนบเอกสาร ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่ยังไม่หมดอายุมาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมทั้งส าเนา

ถูกต้องทุกฉบับ และภาพถ่ายอาหาร 

2. ใบเสนอสินค้าน้ีมีอายุ 1 เดือน เมื่อครบก าหนด 1 เดือนแล้วผู้น าเสนอสินค้าจะต้องยืนใบเสนอสินค้าใหม่ทุกครั้ง จึงจะสามารถ

จ าหน่ายสินค้าต่อไปได้ 

3. ผู้ที่สามารถจ าหน่ายสินค้าในสหการฯ จะต้องเป็น ครู บุคลากร นักศึกษาฝึกสอน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต

นวัตกรรม มทร. ธัญบุรี 

4. ผู้น าสินค้ามาจ าหน่ายต้องยินยอมให้สหการฯ หักรายได้จากยอดขาย ดังน้ี 

4.1 ผู้ปกครองร้อยละ 15  

4.2 ครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกสอนร้อยละ 10  

5. การจ่ายค่าตอบแทนจะด าเนินการจ่ายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในทุกเย็นวันศุกร์เท่าน้ัน 

6. การรับค่าตอบแทนให้น าใบเสร็จจากทางโรงเรียนที่ออกให้มาส่งทุกเช้าวันศุกร์ และรับค่าตอบแทนทุกเย็นวันศุกร์ที่ คุณมนธิรา 

สร้อยศรี (คุณปุ๋ย) 

7. รายการสินค้าท่ีจ าหน่ายไม่หมด ผู้น าเสนอสินค้าต้องน ากลับคืน ภายในเวลา 16.45 น. ของทุกวัน  

8. หากมีรายการจ าหน่ายเพ่ิมเติมที่ต้องการจ าหน่าย จะต้องเขียนใบเสนอสินค้าใหม่และขออนุมติก่อนน าสินค้ามาจ าหน่ายทุกครั้ง  

9. หากมีการน าสินค้ามาวางจ าหน่ายโดยที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ทางสหการฯ ขอตัดสิทธ์ิการขายตลอดไป โดยไม่มีการพิจารณา

ใดๆ ทั้งสิ้น  

10. ผู้ปกครองที่เสนอรายการสินค้า ต้องน าสินค้าให้ผู้ปกครอง 5 ท่านรับรองการเสนอสินค้าเพ่ือจ าหน่ายทุกครั้ง 

11. ครูและบุคลากรที่เสนอรายการสินค้า ต้องน าสินค้าให้ผู้พิจารณาและอนุมัติการจ าหน่ายสินค้าประกอบการอนุมัติด้วยทุกครั้ง  

12. การน าสินค้ามาวางจ าหน่ายในสหการฯ ต้องมีใบเสนอสินค้าพร้อมได้รับการอนุมัติจากผู้ปกครองผู้รับประกันสินค้าและผู้อนุมัติ

การจ าหน่ายสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน 

13. หากพบปัญหาที่เกิดจากสินค้าของผู้ปกครอง ผู้ปกครอง 5 ท่านที่รับรองการเสนอสินค้าจะต้องร่วมเป็นผู้รับผิดชอบปัญหา

ทั้งหมด 

14. ผู้น าเสนอสินค้าต้องบันทึกรายการสินค้าท่ีน ามาจ าหน่ายในตอนเช้าลงในแบบบันทึกรายการส่งสินค้าของสหการฯ เท่าน้ัน โดย

ครูเวรช่วงเช้าลงชื่อรับสินค้า และตรวจสอบสินค้าโดยครูเวรในช่วงเย็น พร้อมทั้งลงชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

 ข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ตรวจสอบและอนุมัติการจ าหน่ายสินค้า และหากข้าพเจ้าท าผิดข้อก าหนด 

ข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้ถูกตัดสิทธ์ิการจ าหน่ายตลอดไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

 

              ลงชื่อ………………………………………………………………………… 

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

    ผู้น าเสนอสินค้า 

         วันที่……………………………..………………………….. 


