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ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขกำรขอใช้ พนื้ ที่เพือ่ ร่ วมแสดงและจำหน่ ำยสิ นค้ ำ
ในงำนเกษตรภำคใต้ ครั้งที่ 25
คณะทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
โซนเกษตร
ประเภทสินค้ าที่จาหน่ าย
1. ต้นไม้
2. ผลผลิตทางการเกษตร (ที่ยงั ไม่แปรรู ป)
3. สัตว์เลี้ยง
4. ผลไม้
5. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ ย จอบ เสี ยม
พืน้ ที่พเิ ศษ
1. ประเภทสิ นค้าตามข้อที่ 1-2 อัตราค่าใช้พ้ืนที่เปล่า ดังนี้
- พื้นที่เปล่าขนาด กว้าง 4 เมตร ลึก 4 เมตร ราคา 13,000 บาท ราคานี้ยงั ไม่รวมค่าเต็นท์ใหญ่อีก 1,000 บาท
- พื้นที่เปล่าขนาด กว้าง 4 เมตร ลึก 8 เมตร ราคา 15,000 บาท ราคานี้ยงั ไม่รวมค่าเต็นท์ใหญ่อีก 1,000 บาท
- พื้นที่เปล่าขนาด กว้าง 4 เมตร ลึกมากกว่า 8 เมตร ราคา 18,000 บาท ราคานี้ยงั ไม่รวมค่าเต็นท์ใหญ่อีก 1,000 บาท
- ประเภทสิ นค้าตามข้อที่ 4 อัตราค่าใช้พ้ืนที่เปล่า ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ราคา 12,000 บาท ราคานี้ ยงั ไม่รวมค่า
เต็นท์ใหญ่ 1,500 บาท
- ประเภทสิ นค้าตามข้อที่ 5 อัตราค่าใช้พ้ืนที่เปล่า ขนาดกว้าง 4 เมตร ลึก 4 เมตร ราคา 26,000 บาท ราคานี้ ยงั ไม่รวมค่า
เต็นท์ใหญ่อีก 1,000 บาท
2. ประเภทสิ นค้าตามข้อที่ 3 อัตราค่ า ใช้พ้ื นที่ เปล่า ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึ ก 3 เมตร ราคา 13,000 บาท ราคานี้ ยงั ไม่รวม
ค่าเต็นท์ใหญ่ 1,500 บาท
3. เป็ นพื้นที่ในโซนเกษตรปกติ ที่เปิ ดให้ผสู ้ มัครในพื้นที่พิเศษยื่นขอใช้พ้ืนที่ก่อน
4. ผู้สมัครจะต้ องปฏิบัตติ ำมคู่มอื กำรตกแต่ งและจัดวำงสิ นค้ ำในพืน้ ที่จดั งำนเกษตรภำคใต้
5. ผูส้ มัครจะต้องจัดกิ จกรรมเสริ มความรู ้ดา้ นการเกษตร แสดงในระหว่างการจัดงาน และหรื อตกแต่งสวนภายในพื้นที่ โดย
นาเสนอเป็ นเอกสารประกอบการขอใช้พ้ืนที่แนบพร้อมใบสมัคร
6. ผูไ้ ด้สิทธิ์ จะต้องชาระค่าเต็นท์ใหญ่ในงวดสุ ดท้ายของการชาระเงิน โดยชาระเฉพาะผูท้ ี่อยูใ่ นโซนที่มีเต็นท์ใหญ่คลุมเท่านั้น

รู ปแบบในกำรตกแต่ งร้ ำนค้ ำ งำนเกษตรภำคใต้ ครั้งที่ 25 คือ “เกษตรยุคใหม่ ตำมรอยพ่ อ” ม.อ. ๕o ปี
พืน้ ที่ปกติ
1. กรณีมพ
ี นื้ ที่เหลือจำกกำรใช้ พนื้ ที่พเิ ศษ จะนำมำเปิ ดให้ ใช้ เป็ นพืน้ ที่ปกติ
2. ประเภทสิ นค้าตามข้อที่ 1 – 2 อัตราค่าใช้พ้ืนที่ ในเต็นท์โดมใหญ่ พื้นที่ขนาด กว้าง 4 เมตร ลึก 4 เมตร ราคา 9,000 บาท
3. ประเภทสิ นค้าตามข้อที่ 3 อัตราค่าใช้พ้ืนที่ ในเต็นท์โดมใหญ่ พื้นที่ขนาด กว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ราคา 9,000 บาท
4. ประเภทสิ นค้าตามข้อที่ 4 อัตราค่าใช้พ้ืนที่ ในเต็นท์โดมใหญ่ พื้นที่ขนาด กว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ราคา 9,000 บาท
5. ประเภทสิ นค้าตามข้อที่ 5 อัตราค่าใช้พ้ืนที่ ในเต็นท์โดมใหญ่ พื้นที่ขนาด กว่าง 4 เมตร ลึก 4 เมตร ราคา 13,000 บาท
6. จากัดสิ ทธิ์ รายละไม่เกิน 1 ล็อค กรณี ตอ้ งการมากกว่า 1 ล็อค ต้องทาหนังสื อแจ้งเจตนาถึงเหตุผลความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้พ้ืนที่

มากกว่า 1 ล็อค
7. ผูส้ มัครต้องระบุชนิดของสิ นค้าและรายละเอียดให้ชดั เจน พร้อมแนบรู ปถ่ายสิ นค้า
8. ใช้การจับฉลากโดยแบ่งตามชนิดสิ นค้า ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1
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โซนอำหำร
เงือ่ นไขเพิม่ เติมของผู้สมัคร
1. ผูส้ มัครต้องผ่านการอบรมหลักสุ ขาภิบาลอาหารปลอดภัย และต้องแนบหลักฐานการอบรมพร้อมใบสมัคร กรณี ไม่เคยผ่าน
การอบรม คณะทรัพยากรธรรมชาติจะจัดให้มีการอบรม ในวันที่ 10 สิ งหาคม 2560 เวลา 17.30 – 19.30 น. ณ ห้องประชุ ม
3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2. ผูส้ มัครต้องแจ้งรายการอาหารพร้อมราคา
3. ผู้สมัครจำหน่ ำยในพืน้ ที่พิเศษอำหำรต้ องนำอำหำรมำให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำ เพื่อชิมอำหำร วันที่ 20 – 22 พฤษภำคม
2560 เวลำ 09.30 น. ณ ห้ องประชุม 138 อำคำร 1 คณะทรัพยำกรธรรมชำติ
4. ผู้สมัครจำหน่ ำยพืน้ ที่ปกติและโรงอำหำรต้ องนำอำหำรมำให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำ เพื่อชิ มอำหำรวันที่ 19-20 มิถุนำยน
2560 เวลำ 09.30 น. ณ ห้ องประชุม 138 อำคำร 1 คณะทรัพยำกรธรรมชำติ
5. ผูป้ ระกอบการและผูช้ ่ ว ยต้อ งปฏิ บ ัติ ต นตามหลักสุ ข าภิ บ าลอาหาร เช่ น การปกปิ ดอาหาร สวมผ้า กันเปื้ อนและหมวก
คลุมผม ปิ ดป้ ายราคาสิ นค้า เป็ นต้น
6. ผูจ้ าหน่ายที่มีสิทธิ์ จาหน่ายน้ าดื่ม (น้ าเปล่า) ต้องจาหน่ายน้ าดื่มตราที่สโมสรนักศึกษากาหนด และจาหน่ายในราคาไม่เกินที่
กฎหมายกาหนด
7. หากต้องการจาหน่ายเครื่ องดื่มประเภทน้ าอัดลม น้ าแข็ง ต้องรับสิ นค้าจากสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เท่านั้น
8. ห้ามจาหน่ายสิ นค้าประเภทบุหรี่ สุ ราและเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์เป็ นส่ วนผสม
9. ห้ามใช้โฟมและแม็กซ์ในการบรรจุอาหาร
10. รู ปแบบในกำรตกแต่ งร้ ำนค้ ำ งำนเกษตรภำคใต้ ครั้งที่ 24 คือ “เกษตรยุคใหม่ ตำมรอยพ่ อ” ม.อ. ๕o ปี
พืน้ ที่พเิ ศษ
1. อัตราค่ าใช้พ้ื นที่ เปล่า ขนาดกว้าง 4 เมตร ลึ ก 4 เมตร ราคา 26,000 บาท ราคานี้ ยงั ไม่รวมค่ าเต็นท์ใหญ่คลุมทั้งถนน
อีก 1,800 บาท
2. อัต ราค่ า ใช้พ้ื นที่ เ ปล่ า ขนาดกว้า ง 3 เมตร ลึ ก 3 เมตร ราคา 20,000 บาท ราคานี้ ย งั ไม่ ร วมค่ า เต็ นท์ใ หญ่ ค ลุ ม ทั้ง ถนน
อีก 1,500 บาท
3. เป็ นผูป้ ระกอบการเพี ย งรายเดี ย ว ห้า มมิ ใ ห้มีการแบ่ ง พื้ นที่ ใ ห้บุ ค คลอื่ นเข้า ร่ ว มด าเนิ นการไม่ ว่า บางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมด
โดยเด็ดขาด
4. สามารถประกอบอาหารภายในพื้นที่ โดยต้องจัดพื้นที่ในการจาหน่ายและพื้นที่ในการปรุ งอาหาร แยกกันอย่างเหมาะสม
มีการแสดงป้ ายชื่อร้าน และราคาสิ นค้าอย่างชัดเจน
5. ผูส้ มัค รจะต้อ งจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย และหรื อมี รู ป แบบการตกแต่ ง พื้ น ที่ แ สดงสิ น ค้า ได้ส วยงาม เหมาะสม
มี การประดับ ร้ า นด้ว ยไม้ด อกไม้ป ระดับ ให้เ หมาะสมสวยงาม สอดคล้อ งกับ งานเกษตรภาคใต้ โดยจัด เป็ นเอกสาร
ประกอบการขอใช้พ้ืนที่แนบพร้อมใบสมัคร
6. ผูไ้ ด้สิทธิ์ จะต้องชาระค่าเต็นท์ใหญ่ในงวดสุ ดท้ายของการชาระเงิน
พืน้ ที่ปกติ
1. กรณีมพ
ี นื้ ที่เหลือจำกกำรใช้ พนื้ ที่พเิ ศษ จะนำมำเปิ ดให้ ใช้ เป็ นพืน้ ที่ปกติ
2. อัตราค่าใช้พ้ืนที่ในโรงอาหาร ขนาดกว้าง 2.8 เมตร ลึก 3.8 เมตร ราคา 17,000 บาท จาหน่ายอาหารคาว โดยจะให้สิทธิ์
พิจารณาผูจ้ าหน่ายประจาในโรงอาหารก่อน
3. อัต ราค่ า ใช้พ้ื น ที่ ในเต็ นท์โ ดมใหญ่ พื้ นที่ ข นาด กว้า ง 3 เมตร ลึ ก 3 เมตร ราคา 12,000 บาท จ าหน่ า ยอาหารว่ า ง
(สามารถประกอบอาหารในพื้นที่ได้ โดยต้องปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามหลักสุ ขาภิบาลอาหาร)
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4. อัตราค่าใช้พ้ืนที่ ในเต็นท์โดมใหญ่ พื้นที่ขนาด กว้าง 4 เมตร ลึก 4 เมตร ราคา 15,000 บาท จาหน่ายอาหารที่บรรจุหีบห่ อ

(ไม่สามารถประกอบอาหารที่มีกลิ่นและควันมาก)
5. จากัดสิ ทธิ์ รายละไม่เกิน 1 ล็อค
6. กรณี ได้สิทธิ์ ในพื้นที่ ต้องเป็ นผูป้ ระกอบการแต่เพียงรายเดียว สามารถมาจาหน่ายด้วยตนเอง และห้ามมิให้มีการแบ่งพื้นที่
ให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมดาเนินการ ไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดโดยเด็ดขาด
7. ใช้การจับฉลากโดยแบ่งตามชนิดสิ นค้า ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1
โซนสิ นค้ ำทั่วไป
ประเภทสินค้ าที่จาหน่ าย
1. ผ้าพื้นเมือง เครื่ องเงิน จิวเวอร์ รี่ อัญมณี
2. เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับ แฟชัน่
3. เครื่ องสาอาง สปา
4. สิ นค้าเบ็ดเตล็ด อื่นๆ
พืน้ ที่พเิ ศษ
1. ประเภทสิ นค้าตามข้อ 1 – 2 อัตราค่าใช้พ้ืนที่เปล่า ขนาดกว้าง 4 เมตร ลึก 4 เมตร ราคา 26,000 บาท ราคานี้ ยงั ไม่รวมค่า
เต็นท์ใหญ่คลุมทั้งถนน อีก 1,800 บาท
2. ประเภทสิ นค้าตามข้อ 2 – 4 อัตราค่าใช้พ้ืนที่เปล่า ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ราคา 20,000 บาท ค่าเต็นท์ใหญ่คลุมทั้ง
ถนน อีก 1,500 บาท
3. เป็ นพื้นที่ในโซนปกติ ที่เปิ ดให้ผสู ้ มัครในโซนพิเศษยื่นขอใช้พ้ืนที่ก่อน
4. ผูส้ มัครจะต้องจัดกิ จกรรมเสริ มความรู ้ เกี่ ย วกับสิ นค้าที่ จาหน่ าย หรื อมี รู ปแบบการตกแต่ งพื้ นที่ แสดงสิ นค้าได้สวยงาม
เหมาะสม โดยจัดเป็ นเอกสารประกอบการขอใช้พ้ืนที่แนบพร้อมใบสมัคร
5. ผูไ้ ด้สิทธิ์ จะต้องชาระค่าเต็นท์ใหญ่ในงวดสุ ดท้ายของการชาระเงิน

พืน้ ที่ปกติ
1. กรณีมพ
ี นื้ ที่เหลือจำกกำรใช้ พนื้ ที่พเิ ศษ จะนำมำเปิ ดให้ ใช้ เป็ นพืน้ ที่ปกติ
2. ประเภทสิ น ค้า ตามข้อ ที่ 1 - 4 อัต ราค่ า ใช้พ้ื น ที่ ในเต็ น ท์ โ ดมใหญ่ ไ ม่ ก้ ัน ขอบเขต พื้ น ที่ ข นาดกว้า ง 4 ลึ ก 4 เมตร
ราคา 15,000 บาท
3. ประเภทสิ นค้าตามข้อที่ 2 – 4 อัตราค่าใช้พ้ืนที่ ในเต็นท์โดมใหญ่ไม่ก้ นั ขอบเขต พื้นที่ ขนาด กว้าง 3 เมตร ลึก 2.5 เมตร
ราคา 10,000 บาท
4. จากัดสิ ทธิ์ รายละไม่เกิน 1 ล็อค กรณี ตอ้ งการพื้นที่ มากกว่า 1 ล็อค ให้เขียนคาร้องขอใช้พ้ืนที่ให้คณะอนุกรรมการดาเนิ นการ

ฝ่ ายพาณิ ชยกรรม งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 พิจารณา
5. ผูส้ มัครต้องระบุชนิดของสิ นค้าและรายละเอียดให้ชดั เจน พร้อมแนบรู ปถ่ายสิ นค้า
6. ใช้การจับฉลากโดยแบ่งตามชนิดสิ นค้า ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1
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โซนเทคโนโลยี อุตสำหกรรมและเครื่องจักรกลกำรเกษตร
ประเภทสินค้ าที่จาหน่ าย
1. เครื่ องจักรกลการเกษตร
2. เทคโนโลยีและยานยนต์
3. อุตสาหกรรมอื่นๆ
พืน้ ที่พเิ ศษ
1. อัตราค่ าใช้พ้ื นที่ เ ปล่ า ขนาดกว้าง 4 เมตร ลึ ก 4 เมตร ราคา 26,000 บาท ราคานี้ ยงั ไม่ร วมค่ าเต็นท์ใ หญ่ค ลุมทั้ง ถนน
อีก 1,800 บาท
2. กรณี ใ ช้พ้ื น ที่ ข นาดใหญ่ อัต ราค่ า ใช้พ้ื น ที่ ข้ ึ น อยู่กับ การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการด าเนิ น การฝ่ ายพาณิ ช ยกรรม
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 โดยอัตราค่าใช้พ้ืนที่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าใช้พ้ืนที่ในพื้นที่ปกติ
3. เป็ นพื้นที่ในโซนปกติ ที่เปิ ดให้ผสู ้ มัครในโซนพิเศษยื่นขอใช้พ้ืนที่ก่อน
4. ผูส้ มัครจะต้องจัดกิจกรรมเสริ มความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าที่จาหน่าย มีรูปแบบการตกแต่งพื้นที่แสดงสิ นค้าได้สวยงาม เหมาะสม
มีกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจโดยไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีงาม และก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่น โดยจัดเป็ นเอกสาร
ประกอบการขอใช้พ้ืนที่แนบพร้อมใบสมัคร
5. ผูส้ มัครจะต้องมีการประดับตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ให้เหมาะสมสวยงาม สอดคล้องกับงานเกษตรภาคใต้
6. รู ปแบบในกำรตกแต่ งร้ ำนค้ ำ งำนเกษตรภำคใต้ ครั้งที่ 25 คือ “เกษตรยุคใหม่ ตำมรอยพ่ อ” ม.อ. ๕o ปี

พืน้ ที่ปกติ
1. กรณี มีพ้ืนที่เหลือจากการใช้พ้ืนที่พิเศษ จะนามาเปิ ดให้ใช้เป็ นพื้นที่ปกติ
2. อัตราค่าใช้พ้ืนที่เปล่า กว้าง 4 เมตร ลึก 4 เมตร ราคา 14,000 บาท
3. ผูไ้ ด้สิทธิ์ ต้องช่วยจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25
4. ใช้การจับฉลากโดยแบ่ งตามชนิ ดสิ นค้า ในวันที่ 26 มิ ถุนายน 2560
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุ ม 122 อาคาร 1

โซนเฟอร์ นิเจอร์ และตกแต่ งบ้ ำน
ประเภทสิ นค้ ำที่จำหน่ ำย
1. เฟอร์นิเจอร์
2. สิ นค้าตกแต่งบ้าน
3. โครงการบ้านจัดสรร
พืน้ ที่พเิ ศษ
1. อัตราค่าใช้พ้ืนที่เปล่า ขนาดกว้าง 4 เมตร ลึก 4 เมตร ราคา 26,000 บาท ราคานี้ยงั ไม่รวมค่าเต็นท์ใหญ่อีก 1,800 บาท
2. อัตราค่าใช้พ้ืนที่เปล่า ขนาดกว้าง 4 เมตร ลึก 8 เมตร ราคา 30,000 บาท ราคานี้ยงั ไม่รวมค่าเต็นท์ใหญ่อีก 1,800 บาท
3. กรณี ใ ช้พ้ื น ที่ ข นาดใหญ่ อัต ราค่ า ใช้พ้ื น ที่ ข้ ึ น อยู่กับ การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการด าเนิ น การฝ่ ายพาณิ ช ยกรรม
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 โดยอัตราค่าใช้พ้ืนที่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าใช้พ้ืนที่ในพื้นที่ปกติ
4. เป็ นพื้นที่ในโซนปกติ ที่เปิ ดให้ผสู ้ มัครในโซนพิเศษยื่นขอใช้พ้ืนที่ก่อน
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5. ผูส้ มัครจะต้องจัดกิจกรรมเสริ มความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าที่จาหน่ าย และหรื อมีรูปแบบการตกแต่งพื้นที่แสดงสิ นค้าได้สวยงาม

เหมาะสม โดยจัดเป็ นเอกสารประกอบการขอใช้พ้ืนที่แนบพร้อมใบสมัคร
6. ผูไ้ ด้สิทธิ์ จะต้องชาระค่าเต็นท์ใหญ่ในงวดสุ ดท้ายของการชาระเงิน
7. รู ปแบบในกำรตกแต่ งร้ ำนค้ ำ งำนเกษตรภำคใต้ ครั้งที่ 25 “เกษตรยุคใหม่ ตำมรอยพ่ อ” ม.อ. ๕o ปี
พืน้ ที่ปกติ
1. กรณี มีพ้ืนที่เหลือจากการใช้พ้ืนที่พิเศษ จะนามาเปิ ดให้ใช้เป็ นพื้นที่ปกติ
2. อัตราค่าใช้พ้ืนที่ ในเต็นท์โดมใหญ่ ไม่ก้ นั ขอบเขตพื้นที่ขนาด กว้าง 4 เมตร ลึก 4 เมตร ราคา 15,000 บาท
3. อัตราค่าใช้พ้ืนที่ ในเต็นท์โดมใหญ่ ไม่ก้ นั ขอบเขตพื้นที่ขนาด กว้าง 4 เมตร ลึก 8 เมตร ราคา 18,000 บาท
4. ผูส้ มัครต้องระบุชนิดของสิ นค้าและรายละเอียดให้ชดั เจน พร้อมแนบรู ปถ่ายสิ นค้า
5. ใช้การจับฉลากโดยแบ่ งตามชนิ ดสิ นค้า ในวันที่ 26 มิ ถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุ ม 122 อาคาร 1
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โซนหนังสื อและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
ประเภทสินค้ าที่จาหน่ าย
1. หนังสื อ
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
พืน้ ที่พเิ ศษ
1. กรณี ใ ช้พ้ื น ที่ ข นาดใหญ่ อัต ราค่ า ใช้พ้ื น ที่ ข้ ึ นอยู่กับ การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการด าเนิ น การฝ่ ายพาณิ ช ยกรรม
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 โดยอัตราค่าใช้พ้ืนที่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าใช้พ้ืนที่ในพื้นที่ปกติ
2. เป็ นพื้นที่ในโซนปกติ ที่เปิ ดให้ผสู ้ มัครในโซนพิเศษยื่นขอใช้พ้ืนที่ก่อน
3. ผูส้ มัครจะต้องจัดกิจกรรมเสริ มความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าที่จาหน่ าย และหรื อมีรูปแบบการตกแต่งพื้นที่แสดงสิ นค้าได้สวยงาม
เหมาะสม โดยจัดเป็ นเอกสารประกอบการขอใช้พ้ืนที่แนบพร้อมใบสมัคร
4. รู ปแบบในกำรตกแต่ งร้ ำนค้ ำ งำนเกษตรภำคใต้ ครั้งที่ 25 คือ “เกษตรยุคใหม่ ตำมรอยพ่ อ” ม.อ. ๕o ปี
พืน้ ที่ปกติ
1. กรณี มีพ้ืนที่เหลือจากการใช้พ้ืนที่พิเศษ จะนามาเปิ ดให้ใช้เป็ นพื้นที่ปกติ
2. อัตราค่าใช้พ้ืนที่ ในเต็นท์ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ลึก 2.5 เมตร ราคา 10,000 บาท
3. กรณี บุคคลธรรมดาต้องสามารถมาจาหน่ายด้วยตนเอง ไม่เป็ นนายทุนให้ผอู ้ ื่น
4. ผูส้ มัครต้องระบุชนิดของสิ นค้า และรายละเอียดให้ชดั เจน พร้อมแนบรู ปถ่ายสิ นค้า
5. ใช้ก ารจับ ฉลากโดยแบ่ ง ตามชนิ ด สิ นค้า ในวัน ที่ 26 มิ ถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้อ งประชุ ม 122 อาคาร 1
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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วิธีพจิ ำรณำคัดเลือกโซนพิเศษ
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการดาเนินการฝ่ ายพาณิ ชยกรรม งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 ถือเป็ นที่สุด โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้
1. ความเหมาะสมของสิ นค้ากับโซนพื้นที่
2. คุณภาพและมาตรฐานของสิ นค้า ความหลากหลายของสิ นค้า
3. รู ปแบบการตกแต่งพื้นที่แสดงสิ นค้า ที่ประดับไม้ดอกไม้ประดับ สวยงามเหมาะสมกับงานเกษตรภาคใต้
4. รู ปแบบในกำรตกแต่ งร้ ำนค้ ำ งำนเกษตรภำคใต้ ครั้งที่ 25 คือ “เกษตรยุคใหม่ ตำมรอยพ่ อ” ม.อ. ๕o ปี
5. รู ปแบบกิจกรรมดึงดูดความสนใจ
6. ประสบการณ์การออกร้านตามงานต่างๆ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
7. ให้สิทธิ์ บริ ษทั ห้างร้าน หน่วยงาน บุคคล ที่มีอุปการะคุณกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ หรื อเคยใช้พ้ืนที่เดิมที่ให้ความร่ วมมือ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการจัดงานฯ ได้รับสิ ทธิ์ ในการพิจารณาใช้พ้ืนที่ก่อน
กำรชำระเงิน
บุคคลธรรมดาชาระเป็ นเงิ นสด ที่ หน่ วยคลัง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และ
13.00 – 15.30 น. ตามวันที่กาหนด
ชาระเงินมัดจา จานวน 30% ของจานวนเงินค่าพื้นที่สุทธิ ในวันสมัคร
ผูไ้ ด้สิทธิ์ สมัครทางไปรษณี ยโ์ อนเงินเข้าบัญชี พร้อมดาเนินการตามข้อ 8
ผูส้ มัครที่ไม่ได้สิทธิ์ จาหน่ายสิ นค้า ติดต่ อรับเงินมัดจำคืน ในระหว่ ำงวันที่ 26 มิถุนำยน - 7 กรกฎำคม 2560
ถ้ ำไม่ ตดิ ต่ อรับเงินในวันที่กำหนด ถือว่ ำไม่ ประสงค์ จะรับเงินจำนวนดังกล่ ำวคืน
ผูท้ ี่ได้สิทธิ์ จาหน่ายสิ นค้า ชาระเงินงวดที่ 2 อีก 50% ของจานวนเงินค้างชาระที่เหลือ หรื อชาระเงินคงค้างทั้งหมด ในระหว่าง
วันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560
ผูท้ ี่ ไ ด้สิทธิ์ จาหน่ า ยสิ นค้า ชาระเงิ นงวดที่ 3 ซึ่ งเป็ นเงิ นคงค้า งที่ เ หลื อ ทั้งหมด พร้ อมชาระเงิ นค่ าประกันความเสี ยหาย
(ยกเว้นโซนพิเศษ) ล็อคละ 4,000 บาท ในระหว่างวันที่ 17 – 28 กรกฎาคม 2560
กรณี ไม่ชาระเงิ นภายในเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิ ทธิ์ คณะฯ จะไม่คืนเงิ นในส่ วนที่ ได้ชาระแล้วคื นให้ และจะเรี ยกผูม้ ี
รายชื่อสารองเข้าแทน
กรณี ชาระเงิ นงวดที่ 2 และ 3 สามารถ ชำระด้ วยตนเอง หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชี คณะทรั พยำกรธรรมชำติ หมำยเลขบัญชี
565-2-24459-7 ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ พร้ อมเขี ยนชื่ อ-สกุลในใบโอนเงิ นให้ชัดเจน และ
แฟกซ์ใบโอนเงินดังกล่าว ถึง หน่วยคลัง เบอร์แฟกซ์โทร 074 - 558803
ผูท้ ี่ได้สิทธิ์ ติดต่อขอรับเงินค่าประกันความเสี ยหายคืนด้วยตนเอง ในวันที่ 20 สิ งหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.
ณ ห้อง 138 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

10. สอบถำมรำยละเอียดเกีย่ วกับกำรชำระเงิน ติดต่ อหน่ วยคลัง โทร 074-286035, 074-286022

 สอบถำมรำยละเอียดเกีย่ วกับกำรจองพืน้ ที่ ติดต่ อกลุ่มงำนจัดกำรผลประโยชน์ ทำงวิชำกำร
โทร 074-286042, 074-286007, 074-558811
หรือ ติดตำมข่ ำวสำรจำกช่ องทำง Application Line ( ID : @mqw5952c )
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วันที่
2-12 พ.ค. 60
15-19 พ.ค. 60
20-22 พ.ค. 60
1 มิ.ย. 60
12-16 มิ.ย. 60
19-20 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. 60

26 มิ.ย. - 7 ก.ค. 60

17 - 28 ก.ค. 60
10 ส.ค. 60

10 ส.ค. 60

20 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60

ตำรำงกำหนดกำรจองพืน้ ที่ งำนเกษตรภำคใต้ ครั้งที่ 25
รำยกำร
สมัครพื้นที่พิเศษทางไปรษณี ย ์ พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
สมัครพื้นที่พิเศษด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
ผูส้ มัครพื้นที่พิเศษโซนอาหาร นาอาหารมาให้คณะกรรมการชิม
ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้สิทธิ์ พื้นที่พิเศษ
สมัครพื้นที่ปกติดว้ ยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (กรณี มีพ้นื ที่เหลือจากพื้นที่พิเศษ)
ผูส้ มัครพื้นที่ปกติ โซนอาหารและโรงอาหาร นาอาหารมาให้คณะกรรมการชิม
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ จับฉลากพื้นที่ปกติ
จับฉลากเพื่อเลือกผูม้ ีสิทธิ์ จาหน่ายสิ นค้าพื้นที่ปกติ ณ ห้อง 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โซนเกษตร โซนอาหาร โซนสิ นค้าทัว่ ไป โซนเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และเครื่ องจักรกลการเกษตร
โซนหนังสื อและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โซนเฟอร์นิเจอร์/ตกแต่งบ้าน
 ชาระเงินงวดที่ 2 จานวน 50% ของยอดคงค้างที่เหลือ หรื อชาระทั้งหมดพร้อมค่าประกันความเสี ยหาย
4,000 บาทต่ อ ล็อ ค โดยติ ดต่ อ ชาระเงิ นที่ หน่ วยคลัง หรื อโอนเงิ นเข้าบัญ ชี คณะทรัพ ยากรธรรมชาติ
หมายเลขบัญชี 565-2-24459-7 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พร้อมเขียน-ชื่ อสกุล ในใบโอนเงินให้ชดั เจน และแฟกซ์ใบโอนเงินดังกล่าว ถึง หน่วยคลัง เบอร์แฟกซ์โทร 074-558803
 ผูจ้ บั ฉลากไม่ ได้ขอรับเงิ นค่ามัดจาคืนที่ หน่ วยคลัง ติ ดต่ อขอรับเงิ นภายในกาหนด มิ ฉะนั้นถื อว่าท่าน
ไม่ประสงค์รับเงิ นคืน กรณี ไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้ท่านแจ้งเลขที่บญั ชี รับเงิ นคืนในวันสมัคร หน่ วย
คลังจะโอนเงินเข้าบัญชีท่านไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่จบั ฉลากไม่ได้ กรณี มีค่าธรรมเนี ยม โอนเงิน หน่ วย
คลังจะหักค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวจากเงินมัดจา
ชาระเงินงวดที่ 3 จานวนเงินคงค้างที่เหลือ พร้อมค่าโดม/โครง/เต็นท์ (เฉพาะพื้นที่พิเศษ)
ชาระเงินค่าประกันความเสี ยหาย 4,000 บาทต่อล็อคเฉพาะพื้นที่ปกติ
ลงทะเบียนร้านค้าเข้างาน เพื่อรับเอกสารต่างๆ และผูไ้ ด้สิทธิ์ จาหน่ายสิ นค้าต้องเข้าประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุม 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
09.30 น. โซนเกษตร โซนสิ นค้าแฟชัน่ โซนสิ นค้าผ้าพื้นเมืองและอัญมณี โซนเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้าน ประชุมพร้อมกัน
13.30 น. โซนอาหาร โซนสิ นค้าทัว่ ไป โซนเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและเครื่ องจักรกลการเกษตร
โซนอสังหาริ มทรัพย์ โซนหนังสื อและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
17.30 – 19.30 น. โซนอาหารอบรมหลักสุ ขาภิบาลอาหารปลอดภัย
อนุญาตให้พ้นื ที่พิเศษเข้าตกแต่งพื้นที่ โดยไม่จาหน่ายสิ นค้า กรณี พกั หรื อใช้พ้นื ที่ในบริ เวณงานต้องชาระค่า
จัดเก็บขยะวันละ 300 บาท โดยขอให้ผไู ้ ด้สิทธิ์ ดาเนิ นการคัดแยกขยะ และจัดเก็บขยะในถุงดา และนาถุงขยะไป
วางในคอนเทนเนอร์ขยะที่วางไว้ในจุดที่ใกล้ที่สุดด้วยตนเอง กรณี พบเห็นผูไ้ ด้สิทธิ์ ร้านใดทิ้งขยะกองตามถนน
ก่อนและหลังวันจัดงาน จะเรี ยกปรับผูน้ ้ นั ตามรายจ่ายที่พนักงานจัดเก็บขยะเรี ยกเก็บและตัดสิ ทธิ์ ในปี ต่อไป
ทันที
ติดต่อขอรับเงินค่าประกันคืนด้วยตนเอง เฉพาะผูม้ ีชื่อตรงกับใบสมัครเท่านั้น ณ ห้องประชุม 138
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.
ขนย้ายสิ นค้าออกจากพื้นที่ ก่อนเวลา 12.00 น. โดยขอให้ทุกร้านค้าเก็บขยะใส่ ถุงให้เรี ยบร้อย และนาไปวางไว้
ในคอนเทนเนอร์ขยะ ในพื้นที่ใกล้ที่สุด
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