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ใบสมัครผูประกอบการรานคาอาคารสิริวิทยา 
กองกายภาพและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

วันท่ีสมัคร:______________________________________ 

ชื่อรานคา: ______________________________________ 

ประเภทรานคา: ______________________________________ 

1. บริเวณพ้ืนท่ีใหเชาและประเภทรานคาท่ีรับสมัคร จํานวน 5 รานคา (เลือก  1 ประเภทเทานั้น) ดังนี้    

ลําดับ หมายเลขรานคา ขนาดพ้ืนท่ี ประเภทรานคา โปรดเลือก 

1 หมายเลข 2 2.5 x 2.6 ตร.ม. รานคาเพ่ือสุขภาพ (เชน ผลไม สลดั)  

2 หมายเลข 3 2.5 x 2.6 ตร.ม. 
รานอาหารจานหลัก อาหารวาง เครื่องดื่ม หรือ
บริการอ่ืน ๆ  

3 หมายเลข 4 2.5 x 2.6 ตร.ม. 
รานอาหารจานหลัก อาหารวาง เครื่องดื่ม หรือ
บริการอ่ืน ๆ  

4 หมายเลข 5 2.5 x 2.6 ตร.ม. 
รานอาหารจานหลัก อาหารวาง เครื่องดื่ม หรือ
บริการอ่ืน ๆ  

5 หมายเลข 6 2.5 x 2.6 ตร.ม. 
รานอาหารจานหลัก อาหารวาง เครื่องดื่ม หรือ
บริการอ่ืน ๆ  

2. รายละเอียดผูสมัคร 
2.1 ขาพเจา  นาย / นาง / นางสาว....................................................................................................... อายุ.........................ป   
เกิดวันท่ี.......................เดือน.........................................ป พ.ศ.........................เพศ........................เช้ือชาติ............................... 
สัญชาติ....................................ศาสนา..................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี....................................................... 
ออกให ณ.....................................................วันท่ีออกบัตร.................................... วันท่ีบัตรหมดอายุ........................................ 
2.2 ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  เลขท่ี......................หมูท่ี...............ซอย................................. ถนน.................................................  
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด...................................................... 
รหัสไปรษณีย.................................... โทรศัพทบาน....................................โทรศัพทมือถือ......................................................... 
2.3 สถานท่ีตดิตอสะดวกและรวดเร็ว  เลขท่ี......................หมูท่ี...............ซอย............................... ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด...................................................... 
รหัสไปรษณีย.................................... โทรศัพทบาน....................................โทรศัพทมือถือ........................................................ 
*โปรดระบุ E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.4 หลักฐานประกอบใบสมัคร (โปรดระบุ ) 

 2.4.1 ใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียดครบถวน 
 2.4.2 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 
 2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 2.4.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  

สําหรับเจาหนาที่: 

ลําดับท่ีสมัคร.......................... 

วันท่ีรับสมัคร.......................... 

 

รูปถาย 
ขนาด 1 น้ิว 
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    2.4.5 กรณี นิติบุคคล (โปรดระบุ ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจลงนาม 

จํานวน 2 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 สําเนาหนังสือมอบอํานาจ จํานวน 2 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 สําเนาบัตรประจําประชาชนผูรับมอบอํานาจ จํานวน 2 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 อ่ืน ๆ (ถามี) ........................................................................................... 

2.4.6 ประสบการณในการประกอบกิจการ   
 ไมมี       มี โปรดระบุ: สถานท่ีประกอบการ................................................................................. 
ประเภทรานคา......................................................... ระยะเวลา......................ป จํานวนลูกจาง.............คน 

 2.4.7 รายละเอียดของสินคาบริการ ราคา และรูปแบบท่ีจะจัดจําหนาย จํานวน 2 ชุด 
 2.4.8 รูปแสดงการจัดแตงรานคาหรือสินคาท่ีจัดจําหนายอยางชัดเจน จํานวน 2 ชุด (ถามี) 
 2.4.9 อ่ืน (ถามี) โปรดระบุ................................................................................................................ 
ประเภทรายการ/การบริการที่จะใหบริการโปรดระบุใหละเอียดชัดเจนเพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาคัดเลือกตามแนบทายใบสมัครนี้* 

2.5 ความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ขอมูลเพื่อการติดตอ ขอมูลทางการเงินและธุรกิจ ขอมูลสวนตัวอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
ของทาน มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอความยินยอมจากทานเพื่อการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีใหเพื่อประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมายในการยืนยันสิทธิการเขารวมการรับสมัครผูประกอบการรานคาของมหาวิทยาลัยมหิดล การติดตอประสานงาน การสงเอกสาร
เพิ่มเติม ประกาศเปนสาธารณะ การบันทึกภาพจากกลองวงจรปด การบันทึกภาพน่ิงและภาพวีดีโอในกิจกรรมท่ีจัดข้ึน การบันทึกเสียงสนทนาจาก
การประชุมตาง ๆ ใบสมัครและเอกสารแนบทายใบสมัครน้ีถือเปนสวนหน่ึงของสัญญา เพื่อใหสอดคลองฐานการปฏิบัติตามสัญญาในการพิจารณา
คัดเลือกคุณสมบัติกอนการเขาทําสัญญา การติดตอประสานงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญา การเขาทําสัญญาระหวางกัน รวมถึงการชําระเงิน 
ตามสัญญา และการดําเนินกระบวนการชําระเงินผาน Platform ของผูใหบริการตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด เพื่อเปนไปตามฐานของกฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีเก่ียวของ   
*กรุณา :  ขาพเจายินยอม    ขาพเจาไมยินยอม 

2.6 ความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลออนไหวของทาน มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอความยินยอมตามกฎหมายจากทาน ไดแก ขอมูล
สุขภาพ ขอมูลศาสนา รวมถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีออนไหวอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อการยืนยันตัวตน เพื่อใหสอดคลองฐาน 
การปฏิบัติตามสัญญา เพื่อเปนตามคุณลักษณะของผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร สอดคลองกับกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ 
หรือหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับงานสุขาภิบาลอาหาร โดยถือเปนสวนหน่ึงของสัญญา  
*กรุณา :   ขาพเจายินยอม   ขาพเจาไมยินยอม 

2.7 ขอมูลท่ีเก็บและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไว โดยจะพิจารณาระยะเวลาท่ีเหมาะสมจาก
ระยะเวลาตามสัญญา อายุความตามกฎหมาย หรือตามระยะเวลาท่ีจําเปนหรือคาดหมายไดตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวมของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อการตรวจสอบจากภายในและภายนอก เพื่อการประเมิน หรือเพื่อกอตั้งสิทธิเรียกรอง 
ตามกฎหมาย หรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย โดยกองกายภาพและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อ
รักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสมไมวาในรูปแบบของเอกสาร ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอิเล็กทรอนิกส ท้ังน้ี เม่ือพนระยะเวลาดังกลาว
หนวยงานท่ีเก่ียวของจะทําการทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดเพื่อการใชประโยชนดานอ่ืน เชน การวิเคราะหทางสถิติ  
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน หรือประโยชนสาธารณะท่ีสําคัญ   
*กรุณา : ขาพเจายินยอม    ขาพเจาไมยินยอม  

2.8 การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน มหาวิทยาลัยมหิดลจะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลภายนอก เวนแต ไดแจงทานโดยชอบ
แลว และหรือไดรับความยินยอมจากทาน หรือมีความจําเปนตองเปดเผยหรือรายงานขอมูลสวนบุคคลของทานตามกฎหมายใหแกหนวยงานกํากับ
ดูแล หนวยงานราชการ และหนวยงานอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีความจําเปนตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบุคคลภายนอกท่ี
เก่ียวของตามวัตถุประสงคท่ีไดระบุไวขางตน เพื่อดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชี การขอคําปรึกษาทางกฎหมาย การตรวจสอบ  
การประเมิน การดําเนินคด ีและการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปนท่ีเก่ียวกับสัญญา  
*กรุณา :   ขาพเจายินยอม         ขาพเจาไมยินยอม 

2.9 ขาพเจาขอรับรองขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากบิดเบือนความจริง แจงเท็จ หรือปดบังขอเท็จจริง จะเปนเหตุ
เพียงพอท่ียกเลิกสัญญาประกอบการการคา หากขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูประกอบการรานคาหรือผูเชาพ้ืนท่ีแลว ขาพเจารับรอง
วาจะปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกประการพรอมกันนี้ไดลงลายมือชื่อไวเรียบรอยแลว 

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

(....................................................................) 
วันท่ี..................เดือน.............................................พศ..................... 
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รายละเอียดแนบทายใบสมัครบุคคล 
เพ่ือคัดเลือกเขาเปนผูประกอบการพ้ืนท่ีอาคารสิริวิทยา  
 (โปรดระบุรายการพรอมราคาท่ีจัดจําหนาย/บริการ) 

 

ชื่อสกุลผูสมัคร..............................................................................โทรศัพท................................................. 

ชือ่ราน................................................................................................ประเภท...................................................  

ลําดับ รายการ ราคา ลําดับ รายการ ราคา 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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สวนนี้สําหรับเจาหนาท่ี 
เอกสาร ( ) ครบ 
 ( ) ไมครบ ขาด ดังนี้ .................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
หลักฐานประกอบใบสมัคร 

 1. ใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียดครบถวน 
 2. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 4. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 5. กรณี นิติบุคคล  

 สํ า เนาหนังสือรับรองการจดทะเ บียนนิติ บุคคลพร อมสํ า เนาบัตรประชาชนผู มี อํ านาจ 
ลงนาม จํานวน 2 ชุด 

 สําเนาหนังสือมอบอํานาจ จํานวน 2 ชุด 
 สําเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอํานาจ จํานวน 2 ชุด 
 อ่ืน ๆ (ถามี) ........................................................................................... 

6. ประสบการณในการประกอบกิจการ   
 ไมมี       มี 

 7. รายละเอียดของสินคาบริการ ราคา และรูปแบบท่ีจะจัดจําหนาย จํานวน 2 ชุด 
 8. รูปแสดงการจัดแตงรานคาหรือสินคาท่ีจัดจําหนายอยางชัดเจน จํานวน 2 ชุด (ถามี) 
 9. อ่ืน (ถามี) โปรดระบุ................................................................................................................ 

 
 ไดตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับใบสมัคร  คุณสมบัติ  และหลักฐานประกอบการสมัครแลว   
 
 

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

วันท่ี  .............................................................. 
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