ใบสมัครเพือ่ รับการคัดเลือกเข้ าจําหน่ ายสิ นค้ าในงาน
“ราชมงคลรักษ์ เหลืองจันท์ วันดอกไม้ บาน” ระหว่ างวันที่ 10 -18 กุมภาพันธ์ 2561
*****************************************

ตอนที่ 1 ข้ อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-นามสกุล...........................................................................เบอร์โทรติดต่อ.........................................................
ที่อยู่ ที่สามารถส่ งเอกสารได้ เลขที่...................................................ถนน....................................หมู่ที่..................
ตําบล.....................................อําเภอ.....................................จังหวัด................................รหัสไปรษณี ย.์ .................
ตอนที่ 2 รายละเอียดของประเภทสิ นค้ า
โซนสิ นค้ า

 โซนต้ นไม้

 โซนเครื่องจักรกลเกษตร

รายละเอียดสิ นค้ า
 ไม้ใหญ่ สูงเกิน 2 เมตร
 ไม้ดอกไม้ประดับ
 ไม้อื่น ๆ .................................................
 อุปกรณ์การเกษตร (มีด/จอบ/เสี ยม/ของแต่งสวน)
 เคมีภณ
ั ฑ์ / ปุ๋ ย  ปุ๋ ยอินทรี ย/์ ชีวิภาพ
 รถไถ  รถ/เครื่ องตัดหญ้า  แผงโซล่าเซลซ์
เครื่ องจักรอื่นๆ.................................................

 โซนสั ตว์เลีย้ ง

 สุ นขั  กระต่าย  นก ปลาสวยงาม
 อุปกรณ์เลี้ยง/อาหารสัตว์ อื่น ๆ....................

 โซนเบ็ดเตล็ด
(อาหารแห้ ง/ของฝาก/ของกิน)

ระบุรายละเอียดสิ นค้า .............................................................................
...................................................................................................................

 โซนเบ็ดเตล็ด
(สิ นค้ าทัว่ ไป)
 โซนผ้าพืน้ เมือง
(ผ้าไหม/ผ้าฝ้ าย)

ระบุรายละเอียดสิ นค้า ...........................................................................
..................................................................................................................

โซนเฟอร์ นิเจอร์
โซนศูนย์อาหาร

จํานวนล็อค

ระบุรายละเอียดสิ นค้า ............................................................................
..................................................................................................................
ระบุรายละเอียดสิ นค้า ..............................................................................
...................................................................................................................
ระบุรายละเอียดสิ นค้า ..............................................................................
...................................................................................................................

ข้ อมูลเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ ต่อการเพือ่ การพิจารณา (หรื ออาจแนบรู ปภาพสิ นค้ามาด้วย)
...................................................................................................................................................................
ส่ งใบสมัครได้ ตงั ้ แต่ วันที่ 15 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับการคัดเลือก 20 ธ.ค. 2560

ลงชื่อ............................................................ ผู้สมัคร
(........................................................)

เงื่อนไขการจองพืน้ ที่ ในงาน“ราชมงคลรักษ์ เหลืองจันท์ วันดอกไม้ บาน”
1. ระบบการรับสมัครเพือ่ รับการคัดเลือกให้ เข้ าจําหน่ ายสิ นค้ า (ใช้ ระบบการคัดเลือกผู้ค้า)
1.1 กําหนดการรับสมัครผูค้ า้ ในงานและการประกาศผล (รอบแรก)
- รับใบสมัครได้ที่ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคมตึกเก่า (LB3) ชั้น 1 วิทยาเขตจันทบุรี หรื อ
ดาวน์โหลดใบสมัครจาก 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 รักษ์ เหลืองจันท์
1.2 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 แต่วนั ที่ 9 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป)

**** หมายเหตุ 1. ผู้ค้าทีม่ ีสิทธิ์ได้ ขายสิ นค้ าในงาน คือ ผู้ทไี่ ด้ รับการคัดเลือกและชํ าระเงินค่ าล็อคแล้วเท่านั้น

2. เมื่อชํ าระเงินครบ และได้ ลอ็ คแล้ว จะไม่ สามารถขอเงินคืนได้ ทกุ กรณีท้งั นีเ้ พราะได้ ส่งเข้ า
เป็ นเงินรายได้ ของส่ วนราชการแล้ ว

2. เงื่อนไขและข้ อตกลงในการสมัครและการออกร้ าน
- ผูส้ มัคร 1 ราย สามารถจองพื้นที่ได้ไม่ เกิน 2 ล็อค ยกเว้น โซนต้นไม้สามารถจองได้ ไม่เกิน 3 ล็อค
- วิทยาเขตฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นหากท่านไม่ได้ทาํ การจองพื้นที่ผา่ นคณะกรรมการสิ ทธิ ประโยชน์
- มติที่ประชุมคณะกรรมการสิ ทธิ ประโยชน์วทิ ยาเขตกําหนดให้ผคู ้ า้ สามารถใช้ไฟเพื่อแสงสว่างได้ ฟรี
ล็อคละ 2 ดวง หากเกินจากนั้นจะทําการเก็บค่าไฟฟ้ าดวงละ 30 บาทตลอดงาน และ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ชนิดอื่น ๆ ชิ้นละ 50 บาทตลอดงาน
- 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)

