ลำดับที่..............................

ใบสมัครจำหน่ ำยสิ นค้ ำ
ตลำดเกษตร ม.อ.
คณะทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วันที่……………………….
ชื่อ-สกุล…………………………………………….. หมำยเลขบัตรประชำชน .......................................
วัน เดือน ปี เกิด………………………………อำยุ…………………….ปี สัญชำติ ...............................
ศำสนำ...........................................สถำนภำพครอบครัว
โสด สมรส หย่ำร้ำง แยกกันอยู่
สำเร็ จกำรศึกษำสู งสุ ด……………………………………………สถำบัน……………………………………………………………..
ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก
บ้ำนเลขที่…………….. ................ ตรอก/ซอย……………………………..ถนน…… ...........................
ตำบล ......................... …….อำเภอ .................... …………..จังหวัด……............................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก................................. .................................. ID Line……..………………..
ชื่อ-สกุล ( สำมี/ภรรยำ )…………………………………………….อำชีพ…………………………………
ที่ทำงำน…………………………………………..สถำนที่ติดต่อได้………………………………………..
………………………………………….โทรศัพท์…………………………………………………………
อำชีพปั จจุบนั ก่อนคัดเลือก………………………………………………………………………………….
เคยมีประสบกำรณ์ประกอบกำร ระบุชื่อสถำนที่……………………………………………………………
มีควำมประสงค์ จะจำหน่ ำย ในโซนสิ นค้ ำดังนี้
ผลผลิตทำงกำรเกษตร และอำหำรเพื่อสุ ขภำพ
อำหำรทะเลสด เช่น กุง้ หอย ปู ปลำ
อำหำรว่ำง
กรณี เป็ นนำยทุนจ้ำงผูอ้ ื่นมำจำหน่ำย
อำหำรคำว ของชำ
ระบุรำยละเอียดสิ นค้ำให้ชดั เจน .........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ที่ต้ งั ของแหล่งผลิต แหล่งวัตถุดิบ หรื อที่มำของสิ นค้ำ ..........................................................................
.......................................................................................................................................................
ท่ำนเคยจำหน่ ำยสิ นค้ ำในตลำดเกษตร ม.อ. หรือไม่
( ) เคยจำหน่ำยตั้งแต่ปี .......................................................................................................................
( ) ไม่เคยจำหน่ำย
ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบและยินดีปฏิบัติตำมข้ อบังคับ “ตลำดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยำกรธรรมชำติ” ทุกประกำร
ลงชื่อ............................................... ผูส้ มัคร
( ............................................... )

ข้ อบังคับว่ ำด้ วยกำรจำหน่ ำยสินค้ำใน "ตลำดเกษตร ม.อ."
คณะทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
…………………………….
1. ข้อบังคับนี้เป็ นข้อบังคับที่ออกโดยคณะทรัพยำกรธรรมชำติ ซึ่งต่อไปในข้อบังคับนี้ “ผูใ้ ห้เช่ำ” หมำยควำมว่ำ
คณะทรัพยำกรธรรมชำติ “ผูเ้ ช่ำ” หมำยควำมว่ำ ผูเ้ ช่ำซุม้
2. ผูเ้ ช่ำต้องเป็ นเจ้ำของ ไม่เป็ นนำยทุนให้ผอู ้ ื่น โดยผูเ้ ช่ำต้องจำหน่ำยสิ นค้ำที่มีคุณภำพ สะอำดถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภค ตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข และจำหน่ำยสิ นค้ำในรำคำยุติธรรม
3. ผูเ้ ช่ำและผูช้ ่วยจำหน่ำยจะต้องไม่มีโรคติดต่อหรื อโรคที่สงั คมรังเกียจ และต้องมีควำมรู ้เกี่ยวกับหลักสุขำภิบำลอำหำรเบื้องต้น
4. ผูเ้ ช่ำต้องสำมำรถประกอบกิจกำรด้วยตนเองทุกครั้งที่ตลำดเปิ ดให้บริ กำร เว้นแต่มีเหตุจำเป็ นเร่ งด่วน ซึ่งจะต้องยืน่ ใบลำ
หยุดเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อผูใ้ ห้เช่ำทุกครั้ง
5. ห้ำมผูเ้ ช่ำจำหน่ำยสิ นค้ำอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่ได้แจ้งควำมจำนงไว้โดยเด็ดขำด โดยให้จดั สิ นค้ำได้เพียงที่กำหนด ห้ำมจัด
สิ นค้ำล้ ำออกมำนอกซุม้ และให้รักษำควำมสะอำดภำยในซุม้ และบริ เวณรอบซุม้ อย่ำงสม่ำเสมอ
6. ห้ำมผูเ้ ช่ำโอนสิ ทธิ์ในกำรจำหน่ำยสิ นค้ำให้กบั ผูอ้ ื่นโดยเด็ดขำด เจ้ำของซุม้ ต้องมำจำหน่ำยสิ นค้ำด้วยตัวเอง
7. ห้ำมผูเ้ ช่ำทำกำรดัดแปลงหรื อต่อเติมซุม้ หรื อสิ่ งอื่นใด ภำยใน "ตลำดเกษตร ม.อ." หำกเกิดควำมเสี ยหำยจำกกำรดัดแปลง
หรื อต่อเติมซุม้ หรื ออื่นใด ที่ผเู ้ ช่ำกระทำ ผูเ้ ช่ำซุม้ ต้องรับผิดชอบชดใช้ควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นทั้งหมด
8. ห้ำมผูเ้ ช่ำใช้โฟมเป็ นภำชนะบรรจุอำหำร จำหน่ำย ในตลำดเกษตร ม.อ.
9. ในพื้นที่ 1 ซุม้ จะมีดวงไฟให้เพียง 1 ดวงเท่ำนั้น หำกต้องกำรไฟฟ้ ำเพิ่มต้องติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ ำ โดยดำเนินกำรติดตั้งเอง
และต้องได้รับอนุญำตจำกผูใ้ ห้เช่ำก่อนกำรติดตั้ง โดยอัตรำค่ำไฟคำนวณตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยกำหนด
10. ในระหว่ำงกำรเช่ำซุม้ หำกเกิดภัยพิบตั ิ อัคคีภยั หรื อทรัพย์สินถูกทำลำย ด้วยประกำรใด ๆ ทั้งปวงจนเป็ นเหตุให้เกิดชำรุ ด
เสี ยหำยได้ ผูเ้ ช่ำจะไม่เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยทั้งสิ้น
11. ผูเ้ ช่ำต้องชำระเงินค่ำเช่ำซุม้ ล่วงหน้ำ ในระหว่ำงวันที่ 25-5 ของเดือน
12. ห้ำมกระทำกำรละเมิดต่อกฎหมำยและควำมสงบเรี ยบร้อย
13. ผูเ้ ช่ำซุม้ ต้องคืนซุม้ ให้แก่คณะทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อจัดกิจกรรมอื่นใดของมหำวิทยำลัย โดยคณะทรัพยำกรธรรมชำติ จะ
ไม่คิดค่ำเช่ำตลอดระยะเวลำที่จดั กิจกรรม หรื อจะชดใช้เงินที่ชำระแล้วคืนให้แก่ผเู ้ ช่ำตำมควำมเหมำะสมโดยไม่มีดอกเบี้ย
14. หำกประสงค์จะเลิกเช่ำซุม้ ต้องแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบทรำบล่วงหน้ำ 1 เดือน หำกไม่ปฏิบตั ิตำมในข้อนี้ ผูเ้ ช่ำซุม้
จะต้องรับผิดชอบชำระเงินค่ำเช่ำซุม้ ต่อไปอีก 1 เดือน
15. ผูเ้ ช่ำมีหน้ำที่ตอ้ งเข้ำร่ วมประชุม ที่ผใู ้ ห้เช่ำนัดหมำยทุกครั้ง พร้อมเข้ำร่ วมกิจกรรมทำควำมสะอำด กิจกรรมออมทรัพย์ และ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ผใู ้ ห้เช่ำจัดให้
16. ในกรณี ที่ผเู ้ ช่ำซุม้ ไม่ปฏิบตั ิตำมข้อบังคับในข้อหนึ่งข้อใด ผูเ้ ช่ำซุม้ ยอมรับผิดและยินยอมขนย้ำยทรัพย์สินออกจำกพื้นที่เช่ำ
ด้วยตนเอง และคณะทรัพยำกรธรรมชำติมีสิทธิริบบรรดำเงินอื่นใดที่ผเู ้ ช่ำซุม้ ได้ชำระให้กบั คณะทรัพยำกรธรรมชำติ ใน
กรณี ที่ผเู ้ ช่ำซุม้ ไม่ยอมขนย้ำยทรัพย์สินออกจำกพื้นที่จำหน่ำยสิ นค้ำ ผูเ้ ช่ำซุม้ ยินยอมให้คณะทรัพยำกรธรรมชำติ ดำเนินกำร
ตำมกฎหมำยได้ทนั ที
ผู้สมัครทีไ่ ม่ ปฏิบตั ติ ำมข้ อบังคับนีจ้ ะถูกตัดสิทธิในกำรเช่ ำพืน้ ทีอ่ อกร้ ำนกับคณะทรัพยำกรธรรมชำติในทุกกิจกรรม
ลงชื่อ...................................................ผูส้ มัคร
(...............................................................)

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รำยกำรสิ นค้ ำและรำคำ
รำยกำร

แผนทีต่ ้งั แหล่งผลิตของสิ นค้ ำ(อย่ำงละเอียด)

เอกสำรประกอบกำรสมัครจำหน่ ำยสินค้ ำ ตลำดเกษตร ม.อ.
1. สำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ
3. รู ปถ่ำยสิ นค้ำ
4. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

รำคำ

