ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เรื่อง เปิดให้ใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจาหน่ายสินค้า ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๑๔ ประจาปี ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
***************************************
ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัท ลุง กาหนดจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๑๔ ประจาปี ๒๕๖๑ ระหว่าง
วันที่ ๒๔ สิงหาคม – ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดังนั้น เพื่อให้การจัดงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๒๐๙๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง
มอบอานาจและภารกิจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึงออกประกาศเปิดให้บริษัท
ห้างร้าน หน่วยงานและบุคคลทั่วไป ขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจาหน่ายสินค้าในงานดังกล่าว ดังนี้
๑. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงานคณะเทคโนโลยีและการ
พัฒ นาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น ๒ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง (SC ๑) ในวันเวลาราชการ หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๐๙๖๐๕ ๐๗๔-๖๐๙๖๐๐ ต่อ ๓๑๐๖ ๓๑๐๗ หรือดาวน์โหลดใบสมัครและข้อกาหนดเงื่อนไขการ
ขอใช้พื้นที่แต่ละโซน ได้ที่ www.tsu.ac.th , www.pt.tsu.ac.th , www.tcd.tsu.ac.th
๒. กาหนดยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการขอใช้พื้นที่ ตามข้อกาหนดเงื่อนไขการขอใช้พื้นที่ เพื่อร่วม
แสดงและจาหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๑๔ ประจาปี ๒๕๖๑ โดย ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่
๑๗ เมษายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ ณ ห้องสานักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ชั้น ๒ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง (SC ๑) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยใช้วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ โดยส่งถึง กรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายร้านค้า สานักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๒
ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐
๓. ประเภทโซนที่เปิดให้สมัคร
๓.๑ โซนทั่วไป
๑. โซนเกษตร
- ต้นไม้ ผลผลิตทางการเกษตรที่ยังไม่แปรรูป ผลไม้
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ย จอบ เสียมวัสดุ อุปกรณ์จัดสวน
- สัตว์เลี้ยง (แยกต่างหาก)
๒. โซนอาหาร
- อาหารทั่วไป (สามารถประกอบอาหารภายในร้านได้)
- อาหารปรุงสาเร็จ หรืออาหารสาเร็จรูป

-๒๓. โซนสินค้าทั่วไป
- เสื้อผ้า เครื่องประดับ
- เครื่องสาอาง/สปา
- เครื่องอุปโภค บริโภค
- หนังสือ/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- สินค้า OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/บริการทัวร์/สถาบันการเงิน
- สินค้าตกแต่งบ้าน ขนาดเล็ก
๔. โซนเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
- เฟอร์นิเจอร์
- เครื่องนอน
๕. โซนรถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถจักรกลทางการเกษตร
- รถยนต์
- รถจักรยานยนต์
- รถจักรกลทางการเกษตร
๓.๒ โซนพิเศษ
๑. โซนอาหาร
- อาหารทั่วไป (สามารถประกอบอาหารภายในร้านได้)
- อาหารปรุงสาเร็จ หรืออาหารสาเร็จรูป
๒. โซนสินค้าทั่วไป
- เสื้อผ้า เครื่องประดับ
- เครื่องสาอาง/สปา
- เครื่องอุปโภค บริโภค
- หนังสือ/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- สินค้า OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/บริการทัวร์/สถาบันการเงิน
- สินค้าตกแต่งบ้าน ขนาดเล็ก
๓.๓ โซนพื้นที่เปล่า
- เครื่องเล่น
- สวนสนุก

-๓๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๔.๒ หนังสือมอบอานาจให้ทาการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอานาจ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๔.๓ รูปถ่ายสินค้าที่จะจาหน่าย พร้อมรายละเอียด
๔.๔ เอกสารประสบการณ์การออกร้านตามงานต่าง ๆ (ถ้ามี)
๔.๕ ชาระเงินค่าจองพื้นที่ (เงินมัดจา) จานวน ร้อยละ ๕๐ ของจานวนเงินค่าพื้นที่สุทธิ (ในกรณี ที่
ผู้สมัครไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะคืนเงินมัดจาให้ครบถ้วนตามจานวนที่ชาระไว้ กรณีที่ได้รับพิจารณา
คัดเลือกแล้วสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่ามัดจาจานวนดังกล่าวให้)
๕. เงื่อนไขและการควบคุม
๕.๑ หากผู้ยื่นเอกสารการขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจาหน่ายสินค้ารายใด ยื่นหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาเอกสารของรายนั้น
๕.๒ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน การจัดผังโซนพื้นที่ต่าง ๆ
และหรือการปรับเปลี่ยน ยกเลิกข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจาหน่ายสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
๕.๓ การพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายร้านค้าเอกชน งานเกษตรแฟร์ ประจาปี ๒๕๖๑ ถือเป็นที่สุด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

-๔ข้อกาหนดและเงื่อนไขการขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจาหน่ายสินค้า
ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๑๔ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๔ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
**************************************************************
๑. โซนทั่วไป ประกอบด้วย
๑. โซนเกษตร
๑.๑ ประเภทสินค้าที่จาหน่าย
- ต้นไม้ ผลผลิตทางการเกษตรที่ยังไม่แปรรูป ผลไม้
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ย จอบ เสียมวัสดุ อุปกรณ์จัดสวน
- สัตว์เลี้ยง (แยกโซนต่างหาก)
๑.๒ อัตราค่าใช้พื้นที่ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ลึก ๔ เมตร ราคา ๗,๐๐๐ บาท
๑.๓ ผู้สมัครต้องระบุชนิดของสินค้าและรายละเอียดให้ชัดเจน พร้อมแนบรูปถ่ายสินค้า
๒. โซนอาหาร
๒.๑ ประเภทสินค้าที่จาหน่าย
- อาหารทั่วไป (สามารถประกอบอาหารภายในร้านได้)
- อาหารปรุงสาเร็จ หรืออาหารสาเร็จรูป
๒.๒ อัตราค่าใช้พื้นที่ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ลึก ๔ เมตร ราคา ๑๑,๐๐๐ บาท
๒.๓ ผู้สมัครต้องระบุชนิดของสินค้าและรายละเอียดให้ชัดเจน พร้อมแนบรูปถ่ายสินค้า
๒.๔ เงื่อนไขเพิ่มเติมของผู้สมัคร
- ผู้ประกอบการและผู้ช่วยต้องปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล เช่น การปกปิดอาหาร สวมผ้ากัน
เปื้อนและหมวกคลุมผม เป็นต้น
- ห้ามจาหน่ายสินค้าประเภทบุหรี่ สุราและเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม
- ห้ามใช้กล่องหรือบรรจุภัณฑ์โฟมในการบรรจุอาหารโดยเด็ดขาด
๓. โซนสินค้าทั่วไป
๓.๑ ประเภทสินค้าที่จาหน่าย
- เสื้อผ้า เครื่องประดับ
- เครื่องสาอาง/สปา
- เครื่องอุปโภค บริโภค
- หนังสือ/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- สินค้า OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/บริการทัวร์/สถาบันการเงิน
- สินค้าตกแต่งบ้าน ขนาดเล็ก
๓.๒ อัตราค่าใช้พื้นที่ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ลึก ๔ เมตร ราคา ๘,๕๐๐ บาท
๓.๓ ผู้สมัครต้องระบุชนิดของสินค้าและรายละเอียดให้ชัดเจน พร้อมแนบรูปถ่ายสินค้า

-๕๔. โซนเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
๔.๑ ประเภทสินค้าที่จาหน่าย
- เฟอร์นิเจอร์
- เครื่องนอน
๔.๒ อัตราค่าใช้พื้นที่ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ลึก ๔ เมตร ราคา ๕,๕๐๐ บาท
๔.๓ ผู้สมัครต้องระบุชนิดของสินค้าและรายละเอียดให้ชัดเจน พร้อมแนบรูปถ่ายสินค้า
๕. โซนรถยนต์/รถจักรยานยนต์/เครื่องจักรกลทางการเกษตร
๕.๑ ประเภทสินค้าที่จาหน่าย
- เครื่องจักรกลเกษตร
- รถยนต์/รถจักรยานยนต์
- เครื่องจักรกลทางการเกษตร
๕.๒ อัตราค่าใช้พื้นที่ ขนาด กว้าง ๑๒ เมตร ลึก ๖ เมตร ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท
๕.๓ ผู้สมัครจะต้องจัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่จาหน่าย มีรูปแบบการตกแต่งพื้นที่แสดง
สินค้าได้สวยงาม เหมาะสม มีกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจโดยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม และไม่ก่อให้เกิดเสียง
ดังรบกวนผู้อื่น โดยจัดเป็นเอกสารประกอบการขอใช้พื้นที่แนบพร้อมใบสมัคร
๕.๔ ผู้สมัครต้องระบุชนิดของสินค้าและรายละเอียดให้ชัดเจน พร้อมแนบรูปถ่ายสินค้า
๒. โซนพิเศษ ประกอบด้วย
๑. โซนอาหาร
๑.๑ ประเภทสินค้าที่จาหน่าย
- อาหารทั่วไป (สามารถประกอบอาหารภายในร้านได้)
- อาหารปรุงสาเร็จ หรืออาหารสาเร็จรูป
๑.๒ อัตราค่าใช้พื้นที่ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ลึก ๕ เมตร ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท
๑.๓ ผู้สมัครต้องระบุชนิดของสินค้าและรายละเอียดให้ชัดเจน พร้อมแนบรูปถ่ายสินค้า
๑.๔ เงื่อนไขเพิ่มเติมของผู้สมัคร
- ผู้ประกอบการและผู้ช่วยต้องปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล เช่น การปกปิดอาหาร สวมผ้ากัน
เปื้อนและหมวกคลุมผม เป็นต้น
- ห้ามจาหน่ายสินค้าประเภทบุหรี่ สุราและเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม
- ห้ามใช้กล่องหรือบรรจุภัณฑ์โฟมในการบรรจุอาหารโดยเด็ดขาด
๒. โซนสินค้าทั่วไป
๒.๑ ประเภทสินค้าที่จาหน่าย
- เสื้อผ้า เครื่องประดับ
- เครื่องสาอาง/สปา
- เครื่องอุปโภค บริโภค
- หนังสือ/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- สินค้า OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

-๖- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/บริการทัวร์/สถาบันการเงิน
- สินค้าตกแต่งบ้าน ขนาดเล็ก
๒.๒ อัตราค่าใช้พื้นที่ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ลึก ๕ เมตร ราคา ๑๒,๐๐๐ บาท
๒.๓ ผู้สมัครต้องระบุชนิดของสินค้าและรายละเอียดให้ชัดเจน พร้อมแนบรูปถ่ายสินค้า
๓. โซนพื้นที่เปล่า
๓.๑ ประเภทสินค้าที่จาหน่าย
- เครื่องเล่น
- สวนสนุก
๓.๒ อัตราค่าเช่าพื้นที่ (ใช้วิธีคัดเลือกโดยการประมูลราคา)
๓.๓ ผู้สมัครต้องระบุชนิดของสินค้าและรายละเอียดให้ชัดเจน พร้อมแนบรูปถ่ายสินค้า
๓.๔ เครื่องเล่นจะต้องไม่เกี่ยวข้องการพนัน

วิธีพิจารณาคัดเลือกผูข้ อใช้พื้นที่
การพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายร้านค้า เอกชน งานเกษตรแฟร์ ประจาปี ๒๕๖๑ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยใช้
เกณฑ์ดังนี้
๑. ความเหมาะสมของสินค้ากับโซนพื้นที่
๒. คุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ความหลากหลายของสินค้า
๓. รูปแบบการตกแต่งพื้นที่แสดงสินค้า
๔. ประสบการณ์การออกร้านตามงานต่าง ๆ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
๕. รูปแบบกิจกรรมดึงดูดความสนใจ

การชาระเงิน
๑. ผู้ที่สมัครด้วยตนเอง ชาระเงินมัดจา จานวน ๕๐% ของจานวนเงินค่าพื้นที่สุทธิ ในวันสมัคร
๒. ผู้ ส มัค รทางไปรษณี ย์ โอนเงิน ค่ามั ดจา จานวน ๕๐% ของจานวนเงิน ค่าพื้ น ที่ สุ ท ธิ เข้ าบั ญ ชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส ป่าพะยอม เลขที่ ๙๘๙-๘-๑๗๒๙๑-๖ ชื่อบัญชี งานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้จาหน่ายสินค้า ชาระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔. ผู้ส มัครที่ไม่ได้สิ ทธิ์จาหน่ ายสินค้า ติดต่อรับเงิน มัดจาคืน ในระหว่างวัน ที่ ๓-๓๑ สิงหาคม
๒๕๖๑ ถ้าไม่ติดต่อรับเงินภายในวันที่กาหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินจานวนดังกล่าวคืน
๕. กรณีผู้ที่ได้รับคัดเลือก ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือภายในเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ คณะฯ จะ
ไม่คืนเงินส่วนที่ได้ชาระแล้วคืนให้ และจะเรียกผู้มีรายชื่อสารองเข้าแทน
๖. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจองพื้นที่ และการชาระเงิน โทร ๐๗๔-๖๐๙๖๐๕
๐๗๔-๖๙๓๙๐๐ ต่อ ๓๑๐๔ ๓๑๐๗ หรือ ๐๘๖-๙๖๓๗๑๖๐ , ๐๘๘-๗๙๐๙๔๘๙

-๗ตารางกาหนดการจองพื้นที่ งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๑๔ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่
๑๗ เม.ย. – ๙ ก.ค. ๒๕๖๑
๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑
๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑
(เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.)
๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑
(เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป)
๒ ส.ค. ๒๕๖๑
๒ ส.ค. – ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑

๓ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๑
๔ ก.ย. ๒๕๖๑

รายการ
สมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากโซนพิเศษ
จับฉลาก เพื่อเลือกผู้สิทธิ์จาหน่ายสินค้าโซนพิเศษ ในแต่ละล๊อค ณ ห้อง SC
๑๒๑๘ อาคารวิทยาศาสตร์ ๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากโซนทั่วไป
จับฉลาก เพื่อเลือกผู้สิทธิ์จาหน่ายสินค้าโซนทั่วไปในแต่ละล๊อค ณ ห้อง SC
๑๒๑๘ อาคารวิทยาศาสตร์ ๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ประกาศหมายเลขบูธ
ผู้ได้รับการคัดเลือก ชาระเงินส่วนที่เหลือ ณ สานักงานคณะเทคโนโลยีและการ
พัฒ นาชุมชน ชั้น ๒ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง หรือโอนเข้าบัญ ชี เลขที่ บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้
โลตั ส ป่ า พะยอม เลขที่ ๙๘๙-๘-๑๗๒๙๑-๖ ชื่ อ บั ญ ชี งานเกษตรแฟร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมเขียนชื่อ-สกุล ในใบโอนเงินให้ชัดเจน และแฟกซ์ใบ
โอนเงินดังกล่าว เบอร์แฟกซ์ ๐๗๔ ๖๐๙๖๐๕
ผู้ไม่ได้รับการคัดเลือก ขอรับเงินค่ามัดจาคืน ณ สานักงานคณะเทคโนโลยีและ
การพั ฒ นาชุ ม ชน ชั้น ๒ อาคารเรีย นวิท ยาศาสตร์เฉพาะทาง มหาวิท ยาลั ย
ทักษิ ณ วิท ยาเขตพั ทลุ ง หากไม่ขอรับ เงินคืน ภายในกาหนด จะถือว่าท่านไม่
ประสงค์รับเงินคืน กรณีไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้ท่านแจ้งเลขที่บัญชีรับเงิน
คืนในวันสมัคร มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีท่านไม่เกิน ๒ เดือนนับจากวันที่
จับ ฉลากไม่ได้ กรณีมีค่าธรรมเนียมโอนเงิน มหาวิทยาลัยจะหักค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวจากเงินมัดจา
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร้านค้า เพื่อรับเอกสารต่าง ๆ
ขนย้ายสินค้า ออกจากพื้นที่ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยขอให้ทุกร้านค้าเก็บขยะ
ใส่ถุงให้เรียบร้อย

เลขที่ใบสมัคร
.................................

ใบสมัคร
ผู้ประกอบการร้านค้างานเกษตรแฟร์ ประจาปี ๒๕๖๑
*********************************
ชื่อ-สกุล ..................................................................... เลขประจาตัวประชาชน ----
ชื่อร้าน .................................................................................................................... ...................................... (ถ้ามี)
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ........................... หมู่ที่ ............................ ถนน..................................................
ตาบล ........................................................... อาเภอ............................................. จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์ ................................................... เบอร์โทรศัพท์บ้าน.............................................................................
โทรศัพท์มือถือ.............................................. Email…………………………………………………….................................(ถ้ามี)
มีความประสงค์ขอใช้พื้นที่ เพื่อร่วมแสดงและจาหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ ประจาปี ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อจัดแสดงและ
จาหน่ายสินค้า
ประเภทสินค้า (โปรดระบุให้ชัดเจน)......................................................................................................................
ประเภทโซนที่สมัคร ( ) โซนพิเศษ
(
) โซนทั่วไป
( ) โซนเกษตร จานวน .............................. บูธ
( ) ต้นไม้ ผลผลิตทางการเกษตรที่ยังไม่แปรรูป ผลไม้
( ) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ย จอบ เสียมวัสดุ อุปกรณ์จัด
สวน
( ) สัตว์เลี้ยง
( ) โซนสินค้าทั่วไปจานวน .............................. บูธ
( ) โซนอาหารจานวน .............................. บูธ
( ) โซนเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน จานวน .............................. บูธ
( ) โซนรถยนต์/รถจักรยานยนต์และเครื่องจักรกลเกษตร จานวน ................บูธ
ลงชื่อ ............................................................. ผู้สมัคร
(.......................................................................)
วันที่ ...................................................
หลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร
๑. รูปสินค้าที่จะจัดจาหน่ายหรือจัดแสดงจานวน ๑ รูป
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
๓. เงินสด หรือหลักฐานการโอนเงินมัดจา จานวน ๕๐ % ของจานวนเงินค่าพื้นที่สุทธิ (ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะคืนเงินมัดจาให้ครบถ้วนตามจานวนที่ชาระไว้ กรณีที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกแล้วสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัย
จะไม่คืนเงินค่ามัดจาจานวนดังกล่าวให้)
๔. หนังสือมอบอานาจให้ทาการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจ
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
๕. เอกสารประสบการณ์การออกร้านตามงานต่าง ๆ (ถ้ามี)

