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หลักเกณฑ์ การสมัครเพือ่ รับการคัดเลือกเข้ าจําหน่ ายสิ นค้ า
ในงานราชมงคลรักษ์ เหลืองจันท์ ครั้งที่ 17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้กาํ หนดจัดงาน “ราชมงคลรั กษ์ เหลือง
จั นท์ วันดอกไม้ บ าน” ครั้ งที่ 17 ระหว่า งวันที่ 10 - 18 กุม ภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็ นการประชาสัม พันธ์ และให้
กระบวนการรับสมัครเพื่อคัดเลือกผูค้ า้ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ทางคณะกรรมการสิ ทธิ ประโยชน์ จึงได้กาํ หนด
หลักเกณฑ์การรับสมัครผูค้ า้ ดังนี้
1. สิ นค้ าทีจ่ ําหน่ ายในงาน
พื้นที่ในการจําหน่ายสิ นค้าจะถูกแบ่งออกเป็ นโซนต่าง ๆ ได้แก่ โซนต้นไม้และอุปกรณ์การเกษตร,
โซนเคมีภณั ฑ์ , โซนเครื่ องจักรกลเกษตร ,โซนศูนย์อาหาร, โซนเบ็ดเตล็ด(อาหารแห้ง/ของฝาก/ของกิน),
โซนเบ็ดเตล็ด(สิ นค้าทัว่ ไป),โซนเฟอร์ นิเจอร์ ,โซนสัตว์เลี้ยง, โซนผ้าพื้นเมือง(ผ้าไหม/ผ้าฝ้ าย)
2. ระบบการรับสมัครเพือ่ รับการคัดเลือกให้ เข้ าจําหน่ ายสิ นค้ า (ใช้ ระบบการคัดเลือกผู้ค้า)
2.1 กําหนดการรับสมัครผูค้ า้ ในงานและการประกาศผล (รอบแรก)
- รับใบสมัครได้ที่ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคมตึกเก่า (LB3) ชั้น 1 วิทยาเขตจันทบุรี หรื อ ดาวน์
โหลดใบสมัครจาก Facebook บูธ รักษ์ เหลืองจันท์ หรื อ Line ID: chan_orchid61
- ส่ งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ได้ต้งั แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560
ได้ที่ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคมตึกเก่า (LB3) ชั้น 1 วิทยาเขตจันทบุรี หรื อ ส่ งทาง
Facebook บูธ รักษ์ เหลืองจันท์ หรื อ Line ID: chan_orchid61
- ประกาศผลการคัดเลือกผูค้ า้ และแจ้งเงื่อนไขการชําระเงิน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ผ่าน
ช่องทาง Facebook บูธ รักษ์เหลืองจันท์
2.2 กําหนดการรับสมัครผูค้ า้ ในงานเพื่อชดเชยผูส้ ละสิ ทธิ์และเพิ่มเติมกรณี โซนสิ นค้าที่ยงั ไม่เต็ม (รอบ 2)
- สมัครได้ดว้ ยตนเอง ที่ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคมตึกเก่า (LB3) ชั้น 1 วิทยาเขตจันทบุรี หรื อ
สมัครผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 080-992-4842 และ 080-997-3135
ตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น
(หมายเลขโทรศัพท์ดงั กล่าวจะเปิ ดใช้การได้ต้งั แต่วันที่ 9 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป)

*** หมายเหตุ 1. ผู้ค้าทีม่ ีสิทธิ์ได้ ขายสิ นค้ าในงาน คือ ผู้ทไี่ ด้ รับการคัดเลือกและชําระเงินค่ าล็อคแล้วเท่านั้น
2. เมื่อชํ าระเงินครบ และได้ ลอ็ คแล้ว จะไม่ สามารถขอเงินคืนได้ ทุกกรณีท้งั นี้ เพราะได้ ส่ง
เข้ าเป็ นเงินรายได้ ของส่ วนราชการแล้ว
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3. เงื่อนไข/ข้ อตกลงในการจอง
- ผูส้ มัคร 1 ราย สามารถจองพื้นที่ได้ไม่ เกิน 2 ล็อค ยกเว้ น โซนต้นไม้สามารถจองได้
ไม่เกิน 3 ล็อค
- ราคาค่าเช่าพื้นที่ 6,500 บาท/ล็อค (ยกเว้น เฉพาะโซนศูนย์อาหาร ราคา 5,500 บาท/ล็อค) และ
ค่าประกันความเสี ยหาย 3,500 บาท/ล็อค (ค่าประกันฯ สามารถรับได้ในวันสุ ดท้ายของงาน)
- มติที่ประชุมคณะกรรมการสิ ทธิ ประโยชน์วทิ ยาเขตกําหนดให้ผคู ้ า้ สามารถใช้ไฟเพื่อแสงสว่างได้ ฟรี
ล็อคละ 2 ดวง หากเกินจากนั้นจะทําการเก็บค่าไฟฟ้ าดวงละ 30 บาทตลอดงาน และ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าชนิดอื่น ๆ ชิ้นละ 50 บาทตลอดงาน
4. ข้ อตกลงในการออกร้ าน “งานรักษ์ เหลืองจันท์ วันดอกไม้ บาน” ครั้งที่ 17
- วิทยาเขตฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นหากท่านไม่ได้ทาํ การจองพื้นที่ผา่ นคณะกรรมการสิ ทธิ ประโยชน์
- ห้ าม จําหน่ายสิ นค้าอื่น นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในใบจองพื้นที่โดยเด็ดขาด
- ห้ าม จําหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
- ห้ าม นําสิ นค้าที่จาํ หน่ายออกมาเร่ ขายในบริ เวณงาน
- คณะกรรมการขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาคัดเลือก ตลอดจนจัดสรร เปลี่ยนแปลงตําแหน่งโซนต่างๆ
ตามความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า(ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด)
5. การจับฉลากตําแหน่ งพืน้ ทีข่ ายสิ นค้ า
- โซนจับสลาก
 โซนต้นไม้และอุปกรณ์การเกษตร โซนเคมีภณั ฑ์ และโซนศูนย์อาหาร จับฉลาก
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
เริ่ มลงทะเบียนจับฉลากเวลา 09.00 น. รับฟังคําชี้แจงและเงื่อนไข ในเวลา 9.30 น.
เริ่ มจับฉลาก(ตามลําดับการลงทะเบียน) เวลา 10.00 – 11.30 น.
 โซนอื่น ๆ จับฉลาก วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
เริ่ มลงทะเบียนจับฉลากเวลา 12.30 น. รับฟังคําชี้แจงและเงื่อนไข ในเวลา 13.00 น.
เริ่ มจับฉลาก (ตามลําดับการลงทะเบียน) เวลา 13.30 – 15.00 น.
- สถานที่จบั ฉลาก ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคมตึกเก่า (LB3) ชั้น 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อ. เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี
เพื่อให้ การบริหารจัดการพืน้ ที่ขายสินค้ าเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
ขอความร่ วมมือผู้ค้าปฏิบัตติ ามขัน้ ตอนและเงื่อนไขอย่ างเคร่ งครัด

