
 
โซนพเิศษ 

 
ใบสมคัรการเข้าร่วม "งานเกษตรภาคใต้ คร้ังที่ 25” 

ระหว่างวนัที่  11-20   สิงหาคม  2560 
ณ บริเวณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 วนัท่ี  .....................................................  
ในนามของ บริษทั/หน่วยงาน/ร้าน/กลุ่ม ..........................................................................................................................  
สถานท่ีติดต่อ ...................................................................................................................................................................  
โทรศพัทส์ านกังาน ..........................................................................................................................................................  
ขอมอบหมายให ้นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................... เป็นผูป้ระสานงาน 
เบอร์โทรศพัทข์องผูป้ระสานงาน ...................................................................................................................................  
ID Line ……………………………………………….…SMS เบอร์โทร........................................................................... 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………... 
มีความประสงคจ์ะจ าหน่าย(ระบุรายละเอียดสินคา้) .........................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
ยี่หอ้ของสินคา้ท่ีจ าหน่าย .................................................................................................................................................  
ตอ้งการเช่าพ้ืนท่ีเปล่าขนาด ................................................. เมตร ในราคา  ................................................................ บาท 
บริเวณพ้ืนท่ี ......................................................................... ................................................................................................. 
การตกแต่งร้านโดยรูปแบบคอนเซ็ปต์ “เกษตรยุคใหม่ตามรอยพ่อ” ม.อ. ๕o ปี  
กรณีไม่ไดล้อ็ค  ขอรับเงินค่ามดัจ าคืนโดย 
  รับเงินสด  ............. โอนเขา้บญัชีธนาคาร ...................................สาขา................................. 
    ............. ช่ือบญัชี...............................................เลขท่ีบญัชี.................................. 
 ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอใหค้ณะทรัพยากรธรรมชาติช่วยเป็นผูจ้ดัหาเต็นท ์ให ้ โดยขา้พเจา้ยินดียอมรับ  หาก
สภาพเตน็ทอ์าจไม่เรียบร้อยเท่าท่ีควร  ดว้ยคณะฯเป็นผูป้ระสานงานในการจดัหามาใหเ้ท่านั้น  ดงัน้ี 
  เตน็ท ์ขนาด 3 x 3 จ านวน ................... หลงั ราคา    700 บาท 
  เตน็ท ์ขนาด 4 x 4 จ านวน ................... หลงั ราคา    800 บาท 
  เตน็ท ์ขนาด 4 x 8 จ านวน ................... หลงั ราคา 1,400 บาท 
  โครงเตน็ท ์ขนาด 3 x 3 จ านวน ................... หลงั ราคา    350 บาท 
  โครงเตน็ท ์ขนาด 4 x 4 จ านวน ................... หลงั ราคา    450 บาท 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ  ทั้งนีข้้าพเจ้าได้อ่านกฎเกณฑ์ในการสมคัร  
เป็นที่เข้าใจถูกต้องแล้ว และข้าพเจ้ารับทราบว่า คณะทรัพยากรธรรมชาต ิสงวนสิทธ์ิในการพจิารณาจดัสรรจ านวนลอ็ค  
และโซนพืน้ที่ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  จงึลงลายมอืช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
 
                          ลงช่ือ ............................................ ผูส้มคัร  
          ( ..................................................... ) 

หมายเลขพืน้ที ่
…………………………… 



 
 

 
ข้อบังคับว่าด้วยการออกร้าน “งานเกษตรภาคใต้ คร้ังที่  25 ประจ าปี  2560” 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
……………………………………………. 
1. ขอ้บงัคบัน้ีเป็นขอ้บังคับท่ีออกโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงต่อไปในขอ้บงัคบัน้ี“ผูใ้ห้เช่า”หมายความว่า  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  “ผูเ้ช่า” หมายความวา่ ผูเ้ช่าลอ็ค 
2. ผูเ้ช่าจะตอ้งช าระค่าเช่า ในวนัเวลาท่ีก าหนดตามรายละเอียดท่ีแนบ โดยราคาน้ีไดร้วมค่าน ้า ค่าเกบ็ขยะ แลว้ 
3. ผูเ้ช่าจะตอ้งช าระค่าไฟฟ้าเพ่ิมเติม ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  
4. หา้มผูเ้ช่าใหเ้ช่าช่วงต่อ หรือโอนสิทธ์ิในการจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัผูอ่ื้นโดยเด็ดขาด หากผูใ้หเ้ช่า พบเห็นการกระท า

ดงักล่าว จะด าเนินการริบบรรดาเงินอ่ืนใดท่ีผูเ้ช่าไดช้ าระให้กบัผูใ้ห้เช่า และตดัสิทธ์ิการเขา้จ าหน่ายสินคา้ใน 
งานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 25 ประจ าปี 2560  ทนัที 

5. หา้มจ าหน่ายสินคา้อ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีไดแ้จง้ความจ านงไว ้และหา้มจดัสินคา้ล ้าออกมานอกลอ็คโดยเดด็ขาด 
6. ห้ามผูเ้ช่ากระท าการละเมิดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีงาม ตลอดถึงห้ามผูเ้ช่าจดัหา 

การแสดงหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดีงาม 
7. หา้มผูเ้ช่ากระท าการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 
8. สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ สะอาดถูกสุขลกัษณะ และปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค เป็นไปตามหลกัท่ี

กฎหมายก าหนด และจ าหน่ายสินคา้ในราคายติุธรรม  และใหรั้กษาความสะอาดในพ้ืนท่ีเช่าและโดยรอบพ้ืนท่ีเช่า 
9. ผูเ้ช่าท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม จะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเพ่ิมเติม 
10. ในระหวา่งการเช่าลอ็ค หากเกิดภยัพิบติั อคัคีภยั หรือทรัพยสิ์นถกูท าลาย ดว้ยประการใด ๆ ทั้งปวงจนเป็นเหตุใหเ้กิด

ช ารุดเสียหายได ้ผูเ้ช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายทั้งส้ิน 
11. ในกรณีท่ีผูเ้ช่าไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัในขอ้หน่ึงขอ้ใด ผูเ้ช่ายอมรับผิดและยินยอมขนยา้ยทรัพยสิ์นออกจากพ้ืนท่ีเช่า

ดว้ยตนเอง และผูใ้ห้เช่ามีสิทธ์ิริบบรรดาเงินอ่ืนใดท่ีผูเ้ช่าไดช้ าระให้กบัผูใ้ห้เช่า ในกรณีท่ีผูเ้ช่าไม่ยอมขนยา้ย
ทรัพยสิ์นออกจากพ้ืนท่ีจ าหน่ายสินคา้ ผูเ้ช่ายินยอมใหผู้ใ้หเ้ช่าด าเนินการ ตามกฎหมายไดท้นัที  อีกทั้งผูใ้หเ้ช่ามีสิทธ์ิ
ท่ีจะไม่พิจารณาใหผู้เ้ช่าร่วมงาน หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีผูใ้หเ้ช่าจดัอีกตลอดไป 

12. ผูใ้ห้เช่าสงวนสิทธ์ิในการใหเ้ช่า ปรับเปล่ียน บอกเลิกการเช่าล็อคและการจดัผงัโซนต่างๆ ตามความเหมาะสม  
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ขา้พเจา้ไดอ่้านกฎเกณฑใ์นการสมคัร และขอ้บงัคบัว่าดว้ยการออกร้าน “งานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 25” เป็น
ท่ีเขา้ใจถกูตอ้งแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 
 

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



 
โครงการ……………………………………………………………………….. 

บริษทั/หา้งร้าน…………………………………………………… 
งานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี  25 

ระหวา่งวนัท่ี  11-20  สิงหาคม  2560 
ณ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 
ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:    .................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................   
ขนาดพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ:  .....................................................................................................................................................  
ท่านเป็น   □ เจา้ของสินคา้/ผูผ้ลิตสินคา้    □ตวัแทนจ าหน่าย .......................................  □รับมาจ าหน่าย 
 □  อ่ืนๆ ระบุ........................................................................................................................................... 
สินคา้ท่ีจ าหน่ายในงาน:(ใหแ้นบภาพถ่ายประกอบ)   .......................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................   
วตัถุประสงคใ์นการจดักิจกรรม:    ...................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................   
 ........................................................................................................................................................................................   
 ........................................................................................................................................................................................   
ลกัษณะรูปแบบการจดัร้าน: (ใหแ้นบรายละเอียดประกอบ) .............................................................................................   
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................   
 ........................................................................................................................................................................................   
 ........................................................................................................................................................................................  
กิจกรรมท่ีจดัภายในร้าน:………………………………………………………………………………………………….  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 
 
 
  .......... ลงช่ือ………………………………………ผูส้มคัร  
  ........  (…………………………………………) 
 


