เฉพาะผู้สมัครรายเดิมทีไ่ ด้ สิทธิและ
ต้ องจาหน่ ายสิ นค้ าเช่ นเดียวกับ
ปี 2561 เท่ านั้น
ใบสมัครการเข้ าร่ วม "งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27”

หมายเลขพื้นที่
………………………
……

ระหว่างวันที่ 9 -19 สิ งหาคม 2562
ณ บริเวณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ .....................................................
หมายเลขบัตรประชาชน .................................................

ชื่อ – สกุล
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ .................................................................................. ID Line
มีความประสงค์จะจาหน่าย (ระบุรายละเอียดสิ นค้า)
ในปี นีม้ ีการเปลีย่ นแปลงขนาดพืน้ ที่จากเดิม 4x4 เมตร เป็ น ขนาด 3x4 เมตร และ 3x>4 เมตร แล้ วแต่ พืน้ ที่จริง โดย
คณะฯ ให้ สิทธิผ้ จู าหน่ ายรายเดิมสามารถเพิม่ พืน้ ที่ได้
เช่าพื้นที่ ที่เดิม จานวน ..................................................... ล็อค ในราคา ........................................................ บาท
ขอเพิ่มพื้นที่ ดังนี้ .....................................................................................................................................................
ยินดีเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองในวันที่ 8 สิ งหาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือว่ าท่ านขอสละสิทธิ์จาหน่ ายในพื้นทีเ่ ดิมในปี ต่อไป
กรณี สมัครในนามบริ ษทั ฯ (ชื่อบริ ษทั ฯ) .............................................................................................................................
ขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................เป็ นผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์ของผูป้ ระสานงาน..................................... เบอร์โทรศัพท์สานักงาน
กรณีไม่ ได้ ลอ็ ค ขอรับเงินค่ ามัดจาคืนโดย
รับเงินสด
โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี ........................ ............................................ เลขที่บญั ชี..................................
ชื่อบัญชี (ต้ องเป็ นบัญชีของผู้สมัครเท่ านั้น)
ธนาคาร ............................................... ................................ สาขา................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอให้คณะทรัพยากรธรรมชาติช่วยเป็ นผูจ้ ดั หาเต็นท์ ให้ โดยข้าพเจ้ายินดียอมรับ
หากสภาพเต็นท์อาจไม่เรี ยบร้อยเท่าที่ควร ด้วยคณะฯเป็ นผูป้ ระสานงานในการจัดหามาให้เท่านั้น ดังนี้
เต็นท์ ขนาด 3 x 3
จานวน ................... หลัง ราคาหลังละ 1,000 บาท
โครงเต็นท์ ขนาด 3 x 4
จานวน ................... หลัง ราคาหลังละ 700 บาท
โครงเต็นท์ ขนาด 3 x 3
จานวน ................... หลัง ราคาหลังละ 500 บาท
ผูส้ มัครรายเดิมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ส่ งใบสมัครใบเดียว พร้อมโอนเงินค่าเช่าพื้นที่ 30%
ของราคาทั้งหมด โดยสามารถส่ งใบสมัค รทาง Line @ งานเกษตรภาคใต้ หรื อ ส่ งทางไปรษณี ย ์ ภายในวัน ที่ 3 – 10
พฤษภาคม 2562 โดยยึดตามวันที่ตราประทับของไปรษณี ยเ์ ป็ นหลัก
ข้ าพเจ้ าขอรั บ รองว่ าข้ อ มู ล ที่ ให้ ไว้ เป็ นความจริ งทุ ก ประการ ทั้ งนี้ข้ าพเจ้ าได้ อ่ านกฎเกณฑ์ ในการสมั ค ร
เป็ นที่เข้ าใจถูกต้ องแล้ ว และข้ าพเจ้ ารั บทราบว่ า คณะทรั พยากรธรรมชาติ สงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรจานวนล็อค
และโซนพื้นที่ตามความเหมาะสม โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า จึงลงลายมือชื่ อไว้ เป็ นหลักฐาน
ข้ าพเจ้ า จะเป็ นจาหน่ ายสิ นค้ าด้ วยตนเองใน ระหว่ างวันที่ 9 – 19 สิ งหาคม 2562 ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและเข้ าใจ
ข้ อบังคับว่ าด้ วยการออกร้ าน “งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ประจาปี 2562” และยินดีปฏิบัติตามข้ อบังคับงานเกษตรภาคใต้
ครั้งที่ 27 ทุกประการ
ลงชื่อ ............................................ ผูส้ มัคร
( .....................................................)

