
โซนอาหารปกติ 

ล าดบัท่ี…………………. 
 

ใบสมคัรการเข้าร่วม "งานเกษตรภาคใต้ ครัง้ท่ี 25 ประจ าปี 2560" 

ระหว่างวนัท่ี  11-20   สิงหาคม  2560 
ณ บริเวณ คณะทรพัยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 (เพ่ือประโยชน์ของท่านกรณุากรอกช่ือ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรและรายละเอียดต่างๆ ให้ชดัเจน ) 

 วนัที…่……………………………..……  2560 
ขา้พเจา้ ............................................ . ...............................................................  

ในนามของ บรษิทั/หน่วยงาน/รา้น/กลุ่ม .................................................................................  

บา้นเลขที.่...................................หมูท่ี.่..............ถนน...................................................... ......ซอย........................ 
ต าบล..................................อ าเภอ.......................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์.............. 
โทรศพัท ์(ใสท่กุเบอร)์ ........................................................................................................................................  
ช่องทางติดต่อกบัคณะฯ 

  □ sms เบอร.์..................................................... □ e-mail .......................................................................  
  □ จดหมาย ทีอ่ยู ่............................................................................................................................................  
มคีวามประสงคจ์ะจ าหน่าย(ระบุรายละเอยีดสนิคา้ใหช้ดัเจน) ...........................................................  

 .............................................................................................................................  

แหล่งทีม่าของสนิคา้ ...........................................................................................................................................  

 

ขา้พเจา้เคยผา่นการอบรมหลกัสขุาภบิาลอาหารปลอดภยั 

 □ ผา่นการอบรม พรอ้มแนบหลกัฐานแลว้ □  ไมเ่คยผา่นการอบรม   

 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะเขา้รว่มอบรมหลกัสขุาภบิาลอาหาร  
 □ เขา้รว่ม จ านวน..........................คน □  ไม่เขา้ร่วม 

 
ใส่เคร่ืองหมาย √ เพ่ือเลือกประเภทของสินค้าเพียง 1 ชนิด 

โซน ประเภทของสนิคา้ (เลอืกได ้1 ชนิด) 

อาหาร □ โรงอาหาร(17,000 -) □ อาหารสามารถปรุงได ้ขนาด 3 x 3  (12,000-) □ อาหาร ของฝาก ขนาด 4 x 4(15,000 -)  

 

จ านวน...................1....................ลอ็ค  รวมเป็นเงนิ....................................................................บาท 
 

ขา้พเจา้ไดอ่้านกฎเกณฑใ์นการสมคัร เป็นทีเ่ขา้ใจถูกตอ้งแลว้ และขา้พเจา้รบัทราบว่า คณะทรพัยากร-
ธรรมชาต ิ สงวนสทิธิใ์นการพจิารณาจดัสรรจ านวนลอ็ค และโซนพืน้ทีต่ามความเหมาะสม จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็น
หลกัฐาน 
 

 ลงชือ่ .......................................... ผูส้มคัร  
          ( ........................................ ) 
 

หมายเลขลอ็ค 
…………………………… 



 

 
 

ข้อบังคับว่าด้วยการออกร้าน “งานเกษตรภาคใต้ คร้ังที่ 25 ประจ าปี  2560” 
คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

……………………………………………. 
1. ขอ้บงัคบัน้ีเป็นขอ้บงัคบัท่ีออกโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงต่อไปในขอ้บงัคบัน้ี 

“ผูใ้หเ้ช่า” หมายความวา่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  “ผูเ้ช่า” หมายความวา่ ผูเ้ช่าลอ็ค 
2. ผูเ้ช่าจะตอ้งช าระค่าเช่า ในวนัเวลาท่ีก าหนดตามรายละเอียดท่ีแนบ โดยราคาน้ีไดร้วมค่าน ้า ค่าเกบ็ขยะ ค่าไฟฟ้าท่ีติดตั้ง

ใหป้ระจ าลอ็ค แลว้ 
3. ในพ้ืนท่ี 1 ลอ็ค จะมีหลอดฟลูออเรซเซนตใ์หเ้พียง 1 หลอดเท่านั้น และอนุญาตใหท่้านติดหลอดไฟฟลูออกเรซเซนต ์ 40 w 

เพ่ิมไดอี้กลอ็คละ 2 หลอดโดยไม่คิดค่าไฟฟ้า กรณีติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ิมเติมจากท่ีก าหนดผูใ้หเ้ช่า จะเกบ็ค่า
ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

4. ผูใ้หเ้ช่าจะเรียกเกบ็เงินค่าประกนัความเสียหายจ านวน 4,000 บาท (ส่ีพนับาทถว้น) ต่อลอ็ค โดยเงินจ านวนดงักล่าว ผูใ้หเ้ช่า
จะคืนใหผู้เ้ช่า ในวนัท่ี  20 สิงหาคม  2560 หากผูเ้ช่าปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและไม่ท าความเสียหายใดๆ ในทรัพยสิ์นของผูใ้ห้
เช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งมาติดต่อขอรับเงินจ านวนดงักล่าวดว้ยตนเองตามวนัเวลาท่ีก าหนด 

5. หา้มผูเ้ช่าใหเ้ช่าช่วงต่อ หรือโอนสิทธ์ิในการจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัผูอ่ื้นโดยเดด็ขาด หากผูใ้หเ้ช่า พบเห็นการกระท าดงักล่าว 
จะด าเนินการริบบรรดาเงินอ่ืนใดท่ีผูเ้ช่าไดช้ าระใหก้บัผูใ้หเ้ช่า และตดัสิทธ์ิการเขา้จ าหน่ายสินคา้ในงานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 
25 ประจ าปี 2560 ทนัที 

6. หา้มจ าหน่ายสินคา้อ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีไดแ้จง้ความจ านงไว ้และหา้มจดัสินคา้ล ้าออกมานอกลอ็คโดยเดด็ขาด 
7. ในลอ็คปกติหา้มผูเ้ช่าท าการดดัแปลงหรือต่อเติมลอ็ค หรือส่ิงอ่ืนใดภายใน "งานเกษตรภาคใต ้ คร้ังท่ี 25" หากเกิดความ

เสียหายจากการดดัแปลงหรือต่อเติมหรืออ่ืนใด ท่ีผูเ้ช่ากระท า ผูเ้ช่าตอ้งรับผิดชอบชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 
8. หา้มผูเ้ช่ากระท าการละเมิดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีงาม ตลอดถึงหา้มผูเ้ช่าจดัหาการแสดงหรือ

กิจกรรมใดๆ ท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดีงาม 
9. หา้มผูเ้ช่ากระท าการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 
10. สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ สะอาดถกูสุขลกัษณะ และปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค เป็นไปตามหลกัท่ีกฎหมาย

ก าหนด และจ าหน่ายสินคา้ในราคายติุธรรม  และใหรั้กษาความสะอาดในพ้ืนท่ีเช่าและโดยรอบพ้ืนท่ีเช่า 
11. ผูเ้ช่าท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม จะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเพ่ิมเติม 
12. ในระหวา่งการเช่าลอ็ค หากเกิดภยัพิบติั อคัคีภยั หรือทรัพยสิ์นถกูท าลาย ดว้ยประการใด ๆ ทั้งปวงจนเป็นเหตุใหเ้กิดช ารุด

เสียหายได ้ผูเ้ช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายทั้งส้ิน 
13. ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ปฏิบัตติามข้อบังคับในข้อหน่ึงข้อใด ผู้เช่ายอมรับผดิและยนิยอมขนย้ายทรัพย์สินออกจากพืน้ที่เช่าด้วย

ตนเอง และผู้ให้เช่ามสิีทธิริบบรรดาเงนิอืน่ใดที่ผู้เช่าได้ช าระให้กบัผู้ให้เช่า ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ยอมขนย้ายทรัพย์สินออกจาก
พืน้ที่จ าหน่ายสินค้า ผู้เช่ายนิยอมให้ผู้ให้เช่าด าเนินการ ตามกฎหมายได้ทันที  อกีทั้งผู้ให้เช่ามสิีทธิที่จะไม่พจิารณาให้ผู้เช่า
ร่วมงาน หรือกจิกรรมใดๆ ที่ผู้ให้เช่าจดัอกีตลอดไป 

14. ผู้ให้เช่าสงวนสิทธิในการให้เช่า ปรับเปลีย่น บอกเลกิการเช่าลอ็คและการจดัผงัโซนต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 

ขา้พเจา้ไดอ่้านกฎเกณฑใ์นการสมคัร และขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการออกร้าน “งานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 25” เป็นท่ีเขา้ใจ
ถกูตอ้งแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ลงช่ือ ........................................................ ผูส้มคัร  
 ( ............................................................ ) 



รายละเอยีดสินค้าของโซนอาหาร 
 

ภาพถ่ายสินคา้ 

 
รายละเอียด คุณลกัษณะของสินคา้ ....................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................................  
ประสบการณ์การจ าหน่าย ...................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
ราคาสินคา้ ...........................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
รูปแบบวิธีการก าจดัเศษอาหารในระหวา่งการจดังาน ..........................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
 

ลงช่ือ .............................................................. 
(.....................................................................) 


